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Santa Casa da Misericórdia 
de Mogadouro é sinónimo 
de qualidade
João Henriques, Provedor

"A política é a arte mais 
nobre que existe",
Vítor Ramalho, Secretário-Geral 

da UCCLA

“A Fundação João Bento 
Raimundo é uma instituição 
muito dinâmica, em permanente 
adaptação e crescimento”
Marília Raimundo, Presidente do Conselho de 
Administração da Fundação Bento Raimundo
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Dia internacional Do iDoso

Por um lado, a mobilidade em todo o mundo, 

das pessoas para as cidades, está a verificar-se 

a um ritmo record, sendo expectável que seis 

em cada dez pessoas no mundo resida em 

áreas urbanas em 2030. De acordo com este 

fenómeno de urbanização, o número de pes-

soas idosas está a aumentar mais rapidamente 

nos meios urbanos dos países em desenvolvi-

mento. O efeito combinado destes dois fenó-

menos, significa que o número de pessoas com 

60 e mais anos que vivem nas cidades poderá 

crescer para mais de 900 milhões até 2050 – 

significando um quarto da população urbana 

total nos países em desenvolvimento. Em prin-

cípio, estes acontecimentos oferecem às pes-

soas idosas perspetivas de melhoria da sua 

qualidade de vida. Cidades bem planeadas 

têm mais probabilidades de gerar riqueza e 

oportunidades educacionais, além de habita-

ção e ambientes urbanos mais acessíveis e se-

guros para os mais idosos, incluindo a incorpo-

2.  Oportunidades para a participação das pes-

soas idosas no planeamento e respostas às 

suas necessidades em ambiente urbano, de 

modo a promover e melhorar o acesso a re-

cursos e serviços. 

3.  Iniciativas que possam ser promovidas por 

parcerias entre os governos e o sector priva-

do, para disponibilizar habitação e transpor-

tes acessíveis e adequados para as pessoas 

idosas. 

4.  O papel e contributo da inovação tecnológi-

ca para a criação de ambientes cada vez 

mais inclusivos de todas as idades. 

5.  A importância dos apoios intergeracionais, 

no contexto das áreas sociais, económicas e 

culturais dos ambientes urbanos. 6. A próxi-

ma terceira revisão do Plano Internacional 

de Madrid para o Envelhecimento, particu-

larmente no que respeita ao seu “III Eixo 

Prioritário: promover e assegurar ambientes 

capacitadores e promotores de apoio”

ração de processos amigos da idade e de todas 

as idades nos serviços públicos. Isto inclui a 

acessibilidade a transportes adequados, segu-

ros, flexíveis e fisicamente adaptados e acessí-

veis, o que é um aspeto central na participa-

ção, independência e inclusão social das 

pessoas idosas. A celebração do Dia Interna-

cional das Pessoas Idosas 2015, procura de-

monstrar que uma agenda inclusiva no que 

respeita à idade, é crucial para promover a 

equidade, o bem-estar e uma prosperidade 

partilhada para todos, em ambientes urbanos 

sustentáveis. 

Os objetivos do Dia Internacional das Pessoas 

Idosas 2015, são chamar a atenção para: 

1.  Os princípios e os direitos fundamentais que 

orientam a disponibilização de serviços em 

cidades inclusivas para todas as idades, pro-

tegendo a dignidade e os direitos fundamen-

tais das pessoas idosas, prevenindo o seu 

isolamento, abuso e negligência. 

Ambientes urbanos sustentáveis
e inclusivos para todas as idades
A celebrAção, em 2015, do 25º. Aniversário do diA internAcionAl dAs PessoAs idosAs, em AnteciPAção dA terceirA confe-
rênciA dAs nAções UnidAs sobre HAbitAção e desenvolvimento UrbAno sUstentável (HAbitAt iii) qUe terá lUgAr em 2016, 
irá focAr não só o imPActo do novo meio UrbAno nAs PessoAs mAis idosAs, mAs tAmbém o imPActo dAs PessoAs idosAs no Am-
biente do novo meio UrbAno. 

A inovação que o setor social português tem 

introduzido nas respostas a “velhos e novos 

problemas” perspetiva-lhe “capacidade de 

internacionalização da área da economia so-

cial”, conforme garante Pedro Mota Soares, 

Ministro da Solidariedade, Emprego e Segu-

rança Social. 

Indo um pouco mais à frente, o Ministro afir-

ma que um dos principias objetivos da estra-

tégia de internacionalização é “sermos tam-

bém responsáveis por uma contaminação 

positiva, levando lá para fora estas ideias, 

muitas delas geradas e criadas em Portugal”, 

indicando os PALOP como primeiro destino 

desta internacionalização que deverá permi-

tir que a economia social venha a ganhar um 

papel de destaque, sendo geradora de rique-

za e representando cerca de dez por cento do 

PIB nacional, como acontece em França. 

Pedro Mota Soares sublinhou ainda que o se-

tor da ação social tem sido um dos grandes 

impulsionadores do emprego em Portugal, 

tendo criado cerca de 50 mil novos empre-

gos, numa altura de grandes dificuldades, re-

presentando “5,5% de todo o emprego que 

neste momento é remunerado em Portugal, e 

representa mais gente do que a que existe no 

setor financeiro”.

Ficha Técnica: Propriedade: Actualidades do Século, Lda | Depósito Legal 215441/04 | Editora: Ana Mota | Publicidade: Moura Lopes | Email: geral@aseditora.pt
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A Fundação João Bento Raimundo é uma fun-

dação de solidariedade social que tem o seu 

principal campo de ação no concelho da 

Guarda, mas acolhe utentes de todo o país. 

Com privilegiada localização, esta instituição 

tem sede no coração do Parque da cidade da 

Guarda, ladeada de árvores centenárias, per-

tença do Parque da Saúde – ex-Sanatório. To-

dos os que a frequentam ou visitam podem be-

neficiar do ar puro que se respira, sem sair do 

centro da cidade.

No que diz respeito ao espaço físico, a mesma 

dispõe de um conjunto de edifícios vistosos, 

unidos entre si, com espaço livre em redor e 

com zonas bem iluminadas, quer natural quer 

artificialmente. É capaz de acolher centenas de 

crianças, “da fralda à cartola”, deficientes (pes-

soas com necessidades diferentes e que aqui 

são ajudadas a descobrir e a aperfeiçoar as 

suas capacidades) e idosos. 

Para a prossecução dos seus fins desenvolve a 

sua atividade através de respostas sociais, tais 

como creche, centro de atividades ocupacio-

nais, pré-escolar, cantina social, loja social, lar 

residencial, centro de estudos integrados e re-

sidência sénior.

A entrevistada explica que “a Fundação come-

vivifica o convencimento de que a solidarieda-

de está conscientemente enraizada no espírito 

de todos e que a nossa Fundação é um exem-

plo significativo da validade que pode ser o tra-

balho desenvolvido por uma instituição parti-

cular de solidariedade social. O prestigio da 

instituição foi-se cimentando e daí estarmos 

confiantes que o projeto e objetivos delineados 

irão continuar a ser concretizados. Obviamen-

te todo o sucesso se deve a uma equipa diri-

gente, aos funcionários, aos voluntários, a doa-

ções anónimas, pois só assim nos é possível 

manter os padrões de qualidade e prestar servi-

ços vinte e quatro horas por dia”.

“Como vem sendo nosso apanágio, é num 

quadro de desafio renovado e de exigência de 

resposta inovadora que trilhamos o nosso ca-

minho, dando a mão a quem precisa. Nesta 

casa, nada falta, nada sobra”, acrescenta a nos-

sa interlocutora.  

Para as crianças…

Esta fundação acolhe cerca de setenta crianças 

em creche. “O ingresso de uma criança na cre-

che representa, por vezes, o primeiro contacto 

com o meio escolar, o que implica um proces-

so de integração e socialização. Este só será 

possível se conseguirmos estabelecer uma re-

lação de carinho, compreensão e confiança 

em cada rotina, ajudando a criança a adquirir 

çou por ter como eixo prioritário a deficiência, 

que continuamos a privilegiar com o apoio 

prestado a deficientes, mas breve se apercebeu 

que também as crianças e os idosos careciam 

de apoio social. Há trinta anos a Guarda estava 

a adaptar-se a uma nova organização e preci-

sava destes equipamentos sociais”. Obras de 

beneméritos fundadores, cujas preocupações 

sempre foram de encontro às necessidades da 

população e do apoio social e tiveram conti-

nuidade com Marília Raimundo.

“É evidente que o crescimento da Fundação ao 

longo dos anos e, mais recentemente, com no-

vas respostas sociais, como a cantina social e 

loja social, permitem chegar a um muito maior 

número de pessoas. É uma instituição muito di-

nâmica, em permanente adaptação e cresci-

mento”. Para Marília Raimundo não poderia 

ser diferente, pois é esta a postura que tem pe-

rante a vida. Tem sempre muitos projetos em 

mente, houvesse melhor acolhimento em algu-

mas entidades, devido à morosidade da buro-

cracia. Os tempos não são fáceis e o número 

de famílias que necessitam de apoio é visivel-

mente crescente. A esta realidade, infelizmen-

te, a Guarda não foi poupada. A presidente do 

Conselho de Administração refere que “em nós 

a Presidente do conselho administração e os clientes

“Nesta instituição respira-se 
vida e animação”
Marília raiMundo é Presidente do Conselho de adMinistração e rosto da Funda-
ção João Bento raiMundo há Mais de treze anos. o País Positivo Foi à desCoBerta 
desta instituição que aPoia, diariaMente, Mais de quatroCentas e Cinquenta Pes-
soas.

Marília raimundo, Presidente do conselho administração
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Entrada principal residência sénior

Para Judite Relvas, uma das utentes da Resi-

dência Sénior, este é o seu espaço de eleição, 

porque está sempre “na boa vida”. “Aqui 

convivo, há sempre alguma coisa para fazer”.

uma autonomia progressiva nas atividades ha-

bituais e de rotina. Continuamos na incessante 

procura de, cada vez mais, oferecer melhores 

serviços e alargar o apoio à primeira infância”. 

A creche tem continuidade no Jardim de Infân-

cia. Esta resposta social e educativa resulta de 

um acordo tripartido entre a instituição, o Ins-

tituto da Segurança Social e o Ministério da 

Educação. “O Jardim de Infância é um espaço 

de transição entre a família e a escola, que dá 

apoio a sessenta crianças distribuídas por três 

salas e com idades de três a cinco anos”.

Certos de que a educação pré-escolar é o pon-

to de partida para um percurso de sucesso em 

educação, a Fundação continua a envidar to-

dos os esforços conducentes a permitir à crian-

ça: “desenvolver a segurança e o equilíbrio 

afetivo; conhecer o seu corpo; desenvolver ca-

pacidades motoras; adquirir progressivamente 

autonomia; relacionar-se com os outros e res-

peitá-los; comunicar e expressar-se através de 

linguagens diferentes; desenvolver a imagina-

ção e a criatividade; aprender, fazendo e expe-

rimentando e observar e compreender o meio 

onde vive”. Com uma educadora por sala, 

apoiada um professor do ensino básico, um 

professor de música, uma professora de inglês, 

um professor de natação e um professor de 

educação física são desenvolvidas capacida-

des em termos de aprendizagem no domínio 

da leitura e da escrita, das artes, da atividade 

física, da língua inglesa e da informática. 

Em 2015 foi introduzido o novo plano pedagó-

gico, com os novos objetivos constantes do 

mesmo e de acordo com os normativos recen-

temente em vigor. Em muito será facilitada a 

ação do educador, considerando os recursos 

recentemente colocados nas salas, nomeada-

mente quadros interativos, que permitirão o 

uso da mais avançada tecnologia aplicada pe-

dagogicamente. “Pretendemos continuar a ser 

entre a família e a instituição “continuaremos, 

para além do acolhimento, a tentar melhorar a 

prestação de cuidados de higiene e saúde, de ali-

mentação e hidratação, bem como a deteção das 

necessidades e capacidades específicas de cada 

um, de forma a rentabilizar ao máximo as poten-

cialidades que possuem. Com espaços perfeita-

mente adequados e funcionais que permitem o 

atendimento ao número de utentes que a institui-

ção acolhe, apoiado por um centro de fisiotera-

pia, continuaremos a tentar proporcionar, ainda e 

cada vez mais, melhores condições de utilização 

de espaços e equipamentos adequados à satisfa-

ção das suas necessidades”. 

Para além disso, a fundação proporciona ainda 

um C.A.O. – Centro de Atividades Ocupacionais. 

Neste centro os utentes beneficiam de uma pa-

nóplia de atividades de desenvolvimento pessoal 

e até lúdicas. “A deficiência é, como todos sabe-

mos, algo que afetando profundamente o ho-

mem na sua dimensão individual e social, não o 

reduz na dimensão humana e por isso há que 

reclamar em nome dos direitos do homem, o di-

reito à diferença. Acolher pessoas física e mental-

mente desfavorecidas é fácil. O que não é fácil é 

a sua integração social e a sua reabilitação, desti-

nando-se esta última a recuperar ao máximo as 

suas faculdades mentais e físicas, bem como o 

desenvolvimento das suas capacidades remanes-

centes. O processo de reabilitação tem como ob-

jetivo habilitar a aprender, a trabalhar e a viver 

feliz. A prática educativa deve desenrolar-se num 

ambiente rico em estímulos com a função de 

promover a dignidade e a riqueza do diferente. 

Pretende-se ainda, através das estratégias planifi-

cadas, criar um ambiente de aceitação mútua, 

uma referência em termos de educação pré-es-

colar e poder continuar a ver depositada em 

nós a confiança dos educandos”. 

O Centro de Estudos Integrados constitui outra 

resposta social, desenvolvida em equipamento 

de natureza sócia-educativa, que visa proporcio-

nar o bem-estar e desenvolvimento das crianças 

dos seis aos dez anos, num clima de segurança 

afetiva e física, durante o período diário de afas-

tamento parcial do seu meio familiar, através de 

um atendimento individualizado e da colabora-

ção estreita com a família, numa partilha de cui-

dados e responsabilidades em todo o processo 

evolutivo das crianças, proporcionando-lhes as 

condições adequadas ao seu desenvolvimento. 

“É um espaço dedicado ao desenvolvimento das 

capacidades dos alunos. Visa complementar as 

ações desenvolvidas no meio escolar, nomeada-

mente através do apoio pedagógico e desenvolvi-

mento de atividades lúdicas e recreativas. Preten-

de criar alicerces para o gosto da aprendizagem 

multidisciplinar e pró-ativa, contribuindo para o 

desenvolvimento da capacidade critica, reflexiva 

e para o sentido de cidadania. Este ano já temos 

o inglês certificado pela Cambridge School, o 

que constitui sem dúvida uma mais-valia para as 

crianças que o frequentam, mesmo para a sua 

vida futura”.

Para a PoPulação coM dEficiência…

A fundação acolhe cerca de quarenta utentes em 

Lar Residencial, distribuídos por duas estruturas. 

“Pretendemos continuar a promover o bem-estar 

e a qualidade no atendimento, concedendo uma 

melhor qualidade de vida a cada utente.”

Na procura constante de uma colaboração ativa 

Quarto duplo

largada de balões na comemoração da semana do idoso
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um processo de inovação em caminho de desco-

berta do outro, do enriquecimento mútuo, ou 

seja, a chave do sucesso da felicidade”.

as faMílias taMbéM PrEcisaM!

A Cantina Social é uma resposta social destina-

da ao fornecimento de refeições, a pessoas e 

famílias economicamente desfavorecidas, po-

dendo integrar outros serviços, nomeadamente 

de higiene pessoal e tratamento e fornecimen-

to de roupas, através da Loja Social. 

“Apoiamos cerca de cem famílias diariamente, 

o que no universo da Guarda entendemos ser 

significativo. Este projeto visa colmatar falhas 

ao nível do vestuário e utensílios de algumas 

famílias. A identificação dos casos que neces-

sitam de apoio é elaborada por uma equipa ex-

terna à fundação e a recolha é feita junto dos 

pai dos utentes, funcionários e da comunidade 

na tErcEira idadE…

Para o apoio aos idosos, a Fundação João Ben-

to Raimundo entende que, sendo o envelheci-

mento um processo inevitável, inerente a todos 

os indivíduos, importa atenuar muitos dos seus 

efeitos adversos. Assim sendo, dotou a cidade 

de um equipamento moderno e de elevada 

qualidade quer no aspeto físico quer na presta-

ção de serviços, a Residência Sénior. 

A nossa interlocutora explana que “com a cres-

cente procura desta resposta social, mas com 

as também crescentes dificuldades a que a ter-

ceira idade não foi de todo poupada, o acordo 

de cooperação é para quinze utentes. As res-

tantes vagas, vinte e quatro, são de natureza 

privada, mas os utentes abrangidos por acordo 

desfrutam das mesmas condições das vagas 

privadas. Nesta Residência, como em toda a 

instituição, há uma total abertura: os espaços 

são amplos e arejados, com grandes janelas. 

Mesmo na creche todas as portas têm vidro 

para que qualquer pai, a qualquer hora, possa 

vir ver como está o seu filho”.

“o dia do idoso”

Com a filosofia subjacente a esta estrutura resi-

dencial, onde se promove a felicidade e a vida, 

não se pode deixar de comemorar este dia. 

Com um plano de atividades, é de salientar a 

inauguração de um cabeleireiro e de um SPA 

nas instalações da Residência Sénior.

Para além disso, de um a dez de Outubro, irá 

ser realizada a II Edição da Semana do Idoso, 

com o tema “Des(a)fiar o Envelhecimento”. 

Nestes dias serão realizadas as mais variadas 

atividades, das quais se destacam exposições 

fotográficas, rastreios, tertúlias, atuações musi-

cais, show cooking e workshops. 

em geral”, explica Marília Raimundo. 

Espera-se desta forma continuar a diminuir as 

necessidades das famílias que efetivamente 

atravessam uma fase menos boa na sua vida, 

quer devido ao aumento do desemprego, quer 

à diminuição dos seus rendimentos. 

lanche na residência sénior

sPa

inauguração do cabeleireiro

a presidente do conselho administração e a Equipa técnica da residência sénior

Teresa Almeida Morais e o marido, Joaquim 

Morais, afirmam que a Fundação João Bento 

Raimundo e os seus funcionários ensinaram-

lhes que envelhecimento não é sinónimo de so-

lidão, de apatia. Teresa Morais, destaca o facto 

que quando entrou pensava que não voltaria a 

costurar. Com um sorriso no rosto revela que 

“incentivaram-me a trazer a minha máquina de 

costura, a praticar outras atividades”. Já Joa-

quim Morais tem-se dedicado às novas tecnolo-

gias, sendo o próprio “detentor de um blog e de 

facebook que mantém ativos”.
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Ensiguarda

Em 2006 nasceu a Ensiguarda – Escola Profis-

sional, nesta capital de distrito que era a única 

a não ter ensino profissional, em parceria com 

a Associação Comercial e com a Câmara Mu-

nicipal. 

Atualmente a Ensiguarda ministra cinco cur-

sos, a cerca de quinhentos alunos: técnico de 

comunicação, técnico multimédia, técnico de 

saúde, técnico de manutenção industrial ele-

tromecânica e técnico de gestão de equipa-

mentos informáticos. “Estes alunos provêm dos 

mais diversos locais do país, mas atendendo 

aos padrões de elevada qualidade e exigência, 

como não poderia deixar de ser, todas as tur-

mas estão completas. Com altas taxas de in-

gresso no Ensino Superior, 60% dos alunos que 

pretendem fazê-lo conseguem-no e os restan-

tes conseguem um emprego, uma vez que to-

junto das referidas salas terapêuticas. Como 

é vastamente sabido, as problemáticas asso-

ciadas à oligofrenia ou à demência são alta-

mente complexas e requerem muito tempo 

de terapêutica para que os resultados sejam 

visíveis, mensuráveis, palpáveis. Mas nada 

nos fará desistir, pois é da persistência destes 

cerca de quarenta jovens e trinta idosos que, 

diariamente, se acompanha que se alimenta 

a esperança de um dia poderem ter uma vida 

mais feliz e autónoma. Esta instituição dis-

põe já de um local ideal para a implementa-

ção destas salas, um equipamento inovador, 

com uma nova filosofia. O local situa-se no 

meio da cidade da Guarda, junto ao Parque 

da Saúde, em frente ao Centro de Saúde, jun-

to de vários serviços de apoio à infância e à 

deficiência, em suma, num local privilegia-

do”.

dos os cursos têm altas taxas de empregabilida-

de, esta escola contribui, indubitavelmente, 

para a formação de excelência dos seus alu-

nos. Para tanto contribui uma direção de topo 

e um grupo de professores que são excecio-

nais, além, obviamente, de alunos dedicados e 

que partilham desta filosofia”. 

no futuro…

Para a promoção de um envelhecimento ati-

vo, a Fundação tem vários projetos, nomea-

damente uma nova construção que acopla 

salas snoezelen. “A ideia primordial é dotar 

estas salas de equipamentos próximos que 

permitam qualificar a vida, possibilitando a 

utilização das mesmas quer por parte da co-

munidade, quer por parte das respostas já 

existentes, quer por parte daqueles que ne-

cessitem de uma estadia mais prolongada 

a fundação

salas de creche

Jardim infantil exterior

refeitório

Quem é Marília Raimundo?

Marília Dulce Coelho Pires Morgado Raimun-

do nasceu a 24 de Julho de 1945. Licenciada 

pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, em Filologia Germânica, foi professora 

de Inglês e Alemão. Foi Deputada, Secretária 

de Estado do Ensino Básico e Secundário e 

Governadora Civil da Guarda. Hoje é a Presi-

dente do Conselho de Administração da Fun-

dação João Bento Raimundo. 

Tem sempre muitos projectos em mente. 

Além das já citadas salas snoezelen preten-

de ainda desenvolver um projecto inovador 

para o país, no âmbito da infância e juven-

tude, especializado para a deficiência. Tem 

mais projectos, mas por enquanto… estão 

na gaveta.
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No dia 14 de Outubro de 1912, Maria Bárba-

ra Tavares da Silva fez da autarquia de Pena-

macor a sua herdeira, com a condição de 

que fosse criado um asilo para órfãos e ido-

sos. Este equipamento é aberto dois anos 

após o testamento. 

O avançar dos tempos ditou que o asilo, 

cumprindo na mesma os propósitos da bene-

mérita, se transformasse num Lar Residen-

cial, sendo agora uma IPSS – Instituição Par-

ticular de Solidariedade Social. 

O envelhecimento da população ditou que a 

terceira idade seja a faixa etária privilegiada 

pelas valências criadas. Assim, posterior-

mente foram criados sete centros de dia es-

palhados pelas freguesias do concelho 

(Águas, Bemposta, Meimão, Pedrogão de S. 

Pedro, Penamacor, Vale Sra. Da Póvoa), mais 

uma Estrutura Residencial para Pessoas Ido-

sas – Quinta Sra. Incenso -, Unidade de Cui-

dados Continuados e apoio domiciliário. A 

comunidade assim o exigiu e foi criada a 

Cantina Social. 

Com tantas valências, o quadro de pessoal 

torna a  IPSS LAR Dª BÁRBARA TAVARES DA 

SILVA “o maior empregador do município, 

com cento e vinte e seis colaboradores”, in-

cluindo  Poc`s e estimulos ao emprego.

As doações de beneméritos são coisas do 

passado. Hoje em dia, as  IPSS têm que en-

contrar outras formas de se financiar. Assim 

sendo, procuram o apoio das entidades lo-

cais,  da segurança social,cuja tutela está o 

Futuro

O quadro comunitário 2020 é a grande espe-

rança para que se possa dar um novo ar aos 

dois lares existentes. “Apesar de manterem 

os nossos idosos em condições condignas, 

de terem sempre técnicos vinte e quatro ho-

ras por dia e ser vistoriados pela Segurança 

Social, está mais que na altura de serem re-

modelados. É necessário adaptar os lares 

para os novos tempos, tendo em particular 

atenção a área das demências”.

No que toca à Unidade de Cuidados Conti-

nuados, Domingos Torrão pretende, num es-

paço que já está programado para tal, “abrir 

a fisioterapia ao exterior. Para além disso, 

pretendemos ter aqui consultas de especiali-

dades, dinamizando e rentabilizando o espa-

ço”.

Em jeito de conclusão, o nosso interlocutor 

afirma que a grande gratificação que tira des-

te trabalho “é quando os nossos utentes são 

reabilitados, tornando-se quase ou comple-

tamente autónomos e quando os mesmos 

não querem sair das nossas instalações”. 

Aconselha ainda a que todos os profissionais 

que lidam com idosos lhes proporcionem 

tudo do bom e do melhor para que eles te-

nham uma melhor qualidade de vida”.

apoio social e ainda nos quadros comunitá-

rios. 

u.C.C. – unidade de Cuidados 

Continuados

A Unidade de Cuidados Continuados abriu a 

um de Dezembro de dois mil e treze, com 

todas as condições para reabilitar e prolon-

gar a vida dos  doentes registados na rede de 

cuidados continuados. Esta infraestrutura é 

paga por três entidades: os utentes (com um 

valor calculado pela Segurança Social, tendo 

em conta os rendimentos), a Segurança So-

cial e a ARS – Administração Regional de 

Saúde. O presidente da direção revela que, 

“infelizmente, a última entidade menciona-

da demora um pouco mais a efetuar os paga-

mentos o que causa alguns contratempos na 

gestão da unidade”.

Para a Unidade de Cuidados Continuados, a 

instituição tem um protocolo com a  a ARS 

centro e Ministério da Segurança Social para 

a comparticipação de vinte e cinco camas. 

“Nesta unidade, o número máximo de camas 

que temos é trinta. Estamos a tentar que o 

acordo abranja as cinco camas que faltam”, 

revela o nosso interlocutor. 

“É com o apoio destas entidades e com o que 

os utentes contribuem que vamos asseguran-

do toda a logística e manutenção das infraes-

truturas, assim como, e o mais importante, 

dando qualidade de vida aos nossos uten-

tes”.

domingos torrão

Presidente da direção do Lar residencial dª Bárbara tavares da silva

Lar Residencial Dona Bárbara 
Tavares da Silva – Penamacor

É do conhecimento geral que as misericórdias desempenham um papel fundamental 
no apoio aos mais desfavorecidos. e, com os tempos difíceis que o país vem atraves-
sando origina novas necessidades que, com muito esforço, estas entidades tentam 
satisfazer. no sentido de dar a conhecer um pouco mais o trabalho desenvolvido, o 
país positivo esteve à conversa com domingos torrão, o presidente da direção do 
lar residencial d. bárbara tavares da silva.

“Os utentes, hoje em dia, procuram qualida-

de”.
“Infelizmente, a última 

entidade mencionada 

[ARS] demora um pouco 

mais a efetuar os pa-

gamentos o que causa 

alguns contratempos na 

gestão da unidade”
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Os MOgadOurenses

A forte crise que se abateu sobre Portugal fez dis-

parar o número de carenciados que depende da 

Santa Casa da Misericórdia de Mogadouro para 

sobreviver. A instituição tem demonstrado ser um 

exemplo de excelência no universo das econo-

mias locais, quer pelo cumprimento da sua mis-

são social, quer pela qualidade da assistência 

que presta aos seus utentes, quer pelas opções de 

investimento e de manutenção de infraestruturas, 

quer ainda pelos técnicos que emprega.

O nosso entrevistado afirma que os mogadouren-

ses sofreram imenso com o decair da indústria do 

leite, pois muitos eram aqueles que viviam dessa 

atividade. “Aqueles que ainda têm a sorte de ter 

emprego veem-se aflitos para fazer face às despe-

sas, visto que o seu poder de compra diminuiu 

bastante. A par disto, a comunidade está cada 

vez mais envelhecida”.

João Henriques salienta, ainda, que é necessário 

olhar para o exterior e interior das próprias insti-

tuições. “É preciso olhar para dentro das miseri-

córdias, visto que, por vezes, são mesmo os nos-

sos funcionários a passar dificuldades. Devemos 

também estar muito atentos à chamada pobreza 

envergonhada que carece de apoio”.

Há sete anOs atrás…

Quando assumiu o cargo de provedor, João Hen-

riques deparou-se, apesar do grande esforço dos 

seus antecessores, com um casa a necessitar de 

arrumação, para que fosse possível levar a cabo 

os propósitos a que se comprometeu. “Há sete 

anos atrás tinha cerca de noventa funcionários. 

ção que a instituição mantém com a Câmara Mu-

nicipal desde sempre e deseja que assim pudesse 

ser por todo o país. “A autarquia isentou-nos do 

pagamento de água, ajuda-nos em tudo o que 

são candidaturas comunitárias e comparticipa fi-

nanceiramente parte dos projetos aprovados, 

portanto, nesse aspeto, temos o privilégio de ter 

esta parceria há muitos anos, independentemen-

te de quem esteja na frente dos seus destinos”.

dificuldades

Com uma gestão cuidadosa e rigorosa, assente 

na rentabilização e otimização de todas as valên-

cias, tem sido possível fazer da Misericórdia de 

Mogadouro um exemplo, quer pela quantidade 

de pessoas a que presta serviços (cerca de 650), 

quer  pelos funcionários que tem (212), quer pe-

las suas valências e, sobretudo, pela qualidade 

dos seus serviços. 

Porém, o provedor alerta para a injustiça na 

distribuição das comparticipações. “As com-

participações do Estado ajudam as IPSS com 

acordos, mas o facto de serem todos iguais, faz 

com que essa distribuição não seja equitativa. 

Tomemos como exemplo o Apoio Domiciliá-

rio: Mogadouro é um concelho com uma ex-

tensa área geográfica, é sete vezes e meia 

maior que o concelho de Lisboa, onde as nos-

sas carrinhas percorrem em cada circuito cerca 

de cem quilómetros, para distribuir as refei-

ções. Isto multiplicado por dois, visto que en-

tregamos duas vezes por dia. Ora, outra IPSS 

cuja área de intervenção seja menor recebe 

tanto como nós e tem muito menos custos. E 

ainda temos de considerar todas as outras des-

locações para efetuar com qualidade este ser-

viço (higiene pessoal, higiene habitacional, en-

fermagem, fisioterapia, cabeleireira, animação 

social, psicologia, etc.”

Para futuro, o Provedor pensa que na área das 

demências a Misericórdia de Mogadouro tem 

um caminho a percorrer.

Para João Henriques, a tendência do país é para 

melhorar e aconselha a ter esperança no futuro. 

“Toda a gente tem futuro, mesmo aqueles que 

pensam que só têm passado e presente. Este futu-

ro pode ser um dia, uma semana, um mês ou até 

vinte ou mais anos. Acredito que o panorama na-

cional e internacional vai melhorar. Enquanto 

precisarem da nossa instituição, aqui estaremos 

de portas abertas para vos receber, oferecendo 

serviços de alta qualidade”. 

Hoje, somos duzentos e doze, um aumento de 

mais de cem por cento. Aumentamos, também, o 

número de respostas sociais criando mais uma 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, uma 

creche, duas empresas de inserção e uma Unida-

de de Cuidados Continuados Integrados”, salien-

tou o empreendedor social.

As respostas sociais completam-se desde a infân-

cia à terceira idade e dividem-se entre Mogadou-

ro e Bruçó. “No que toca à infância temos duas 

creches (uma delas familiar), um pré-escolar e 

um ATL. Direcionado para os idosos temos três 

Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 

(ERPI), dois Centros de Dia, uma Unidade de 

Cuidados Continuados Integrados e o Apoio Do-

miciliário. Temos ainda duas empresas de inser-

ção (estufa e lavandaria), a Cantina Social e a 

Loja Sol. Nesta última, recolhemos alimentos, 

vestuário, brinquedos, entre outras coisas e distri-

buímos pelas famílias mais carenciadas. Possuí-

mos ainda uma igreja quinhentista que recuperá-

mos na totalidade.”

erPi sãO JOãO Batista

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas São 

João Batista é a joia da coroa desta instituição e 

foi construída de forma a utilizar as energias re-

nováveis e a oferecer um serviço de elevada qua-

lidade aos utentes. “Foi concebida de raiz, tudo 

num único piso sem qualquer degrau ou rampa, 

a pensar nos mais velhos. Parece um condomí-

nio, cada um com o seu espaço, um amplo refei-

tório similar ao de um hotel, esplanada, snooker, 

bilhar livre, sauna, banho turco, hidromassagem, 

piscina, jacuzzi, ginásio, capela e biblioteca. Foi 

pensado ao milímetro para que os nossos idosos 

possam gozar de uma vida farta e de qualidade”, 

explica o nosso entrevistado.

cantina sOcial

Esta é a resposta social mais recente da misericór-

dia, fruto dos tempos muito difíceis que o país 

tem vindo a atravessar. Está inserida na Rede Na-

cional de Cantinas Sociais e distribui as refeições 

à porta das pessoas. João Henriques acrescenta 

que “fornecemos mais de cem pessoas, com 

duas refeições diárias. Temos apenas a comparti-

ção para cem refeições e damos, mais do dobro”.

Parcerias

O Provedor da Santa Casa da Misericórdia enal-

tece as mais-valias do trabalho em rede e a rela-

JOãO Henriques

Provedor da santa casa  

da Misericórdia de Mogadouro

Misericórdia de Mogadouro é exemplo 
em respostas sociais
A SAntA CASA dA MiSeriCórdiA de MogAdouro perpetuA oS vAloreS dA SolidAriedAde e do AMor Ao próxiMo deSde 1559. provedor 
há Sete AnoS, João henriqueS fAlA-noS Sobre AS renovAçõeS efetuAdAS nA inStituição, AS difiCuldAdeS dA entidAde e dA SuA CoMu-
nidAde e AindA revelA oS proJetoS que teM eM Mente pArA MAiS uM upgrAde.
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A história da Santa Casa de Belmonte remonta 

até aos séculos XVII e XVIII, ainda que com um 

cariz diferente do atual. Porém, é no século XX 

que uma senhora, “a benemérita da casa, doou 

os terrenos, decidindo ajudar os mais desfavore-

cidos. Inicialmente, começou como um hospital. 

A evolução natural dos tempos ditou a transfor-

mação do antigo hospital num lar”, explica a 

provedora.

O surgimento de novas necessidades por parte 

da população levou a que novas valências fos-

sem sendo criadas. “Hoje temos todas as va-

lências como qualquer santa casa espalhada 

por esse país. Temos uma Estrutura Residencial 

para Pessoas Idosas (lar) e o centro de dia, dire-

cionado para a infância temos creche e pré-es-

A população está cada vez mais envelhecida, 

os rendimentos das famílias são cada vez me-

nores, diminuindo assim o poder de compra, e 

os mais jovens estão a emigrar. Hoje, a Santa 

Casa, a par de três empresas de confeções que 

resistiram são os maiores empregadores do 

concelho. Outrora, a indústria têxtil foi o gran-

de gerador de emprego do concelho. Ora, se 

por acaso esta instituição não conseguisse vin-

gar, cerca de noventa e seis famílias ficariam 

sem sustento, fora todas aquelas que ajudamos 

com os nossos serviços”. 

Gerir uma entidade desta envergadura requer um 

sentido enorme de responsabilidade e solidarie-

dade, principalmente nos tempos que correm, 

onde as chamadas doações dos beneméritos 

colar – com setenta e oito crianças e com ten-

dência a aumentar-, apoio domiciliário e ainda 

as cantinas sociais onde damos às famílias ca-

renciadas as refeições diárias (almoço e jan-

tar)”.

São estas instituições, ou melhor dizendo, são 

os noventa e seis funcionários desta entidade 

– “seis homens e noventa mulheres” -, que to-

dos os dias andam de mãos dadas com a reali-

dade dura de Portugal, que dia após dia dão 

um pouquinho de si para alegrar a vida dos 

outros.

Anabela Pinto vê com alguma relutância o fu-

turo de Portugal, de Belmonte, um concelho 

pequeno do interior do país, e da sua popula-

ção. “Os tempos que atravessamos são difíceis. 

AnAbelA Pinto

Provedora da Santa Casa da Misericórdia de belmonte

Santa Casa da Misericórdia de Belmonte

As sAntAs cAsAs dA misericórdiA vêm, diA Após diA, Assumindo umA mAior relevânciA no seio dAs comunidAdes onde estão inseridAs. 
cAdA vez mAis As pessoAs ApoiAm-se nestAs instituições pArA poderem fAzer frente Aos tempos delicAdos que AtrAvessAmos. AnA-
belA pinto é provedorA dA sAntA cAsA dA misericórdiA de belmonte há três Anos e explicA como se gere umA instituição que 
tAnto impActo tem nA sociedAde.

 “Os tempos que atra-

vessamos são difíceis. 

A população está cada 

vez mais envelhecida, os 

rendimentos das famílias 

são cada vez menores, 

diminuindo assim o po-

der de compra, e os mais 

jovens estão a emigrar. 

Hoje, a Santa Casa, a 

par de três empresas de 

confeções que resistiram 

são os maiores emprega-

dores do concelho. Ou-

trora, a indústria têxtil 

foi o grande gerador de 

emprego do concelho. 

Ora, se por acaso esta 

instituição não conse-

guisse vingar, cerca de 

noventa e seis famílias 

ficariam sem sustento, 

fora todas aquelas que 

ajudamos com os nossos 

serviços”
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quase que desapareceram. A nossa interlocutora 

explica que as doações desapareceram, pratica-

mente”.

Posto isto surge a questão: como se obtêm recei-

tas para fazer face aos custos inerentes ao funcio-

namento da instituição? A provedora refere que 

“as receitas são provenientes dos protocolos com 

a Segurança Social, que comparticipa cem uten-

tes com uma percentagem. No que toca às crian-

ças temos uma comparticipação quase total. De-

pois acresce a isto as receitas provenientes do 

centro de dia e do apoio domiciliário. Colocando 

tudo isto em numeração rondamos os cento e 

sessenta mil euros”.

na prestação de serviços de transporte escolar e 

fornecimento de refeições ao 1ª ciclo e pré-esco-

lar, ou através de financiamento junto da entida-

de Montepio Geral, que por ter condições privi-

legiadas, por ser parceiro da União das Miseri-

córdias Portuguesas, da qual esta Santa Casa faz 

parte, foi possível liquidar as dividas a fornecedo-

res, vindas de anteriores gestões, negociando os 

pagamentos a efetuar.

É com uma grande ginástica orçamental, com 

um grande sentido de responsabilidade e solida-

riedade que se gere uma instituição com tanta 

importância. Entidade esta que é indispensável 

para a sobrevivência de muitas famílias. 

Com a revelação deste valor surgem duas novas 

questões: quais os custos e como se faz face aos 

mesmos? Anabela Pinto explica que “não há ou-

tra solução que não seja esticar o orçamento”. Tal 

proeza é conseguida com “uma gestão rigorosa 

das contas, reduzindo ao máximo as despesas, 

sem que nada falte aos utentes e funcionários, 

como por exemplo, o simples facto do aqueci-

mento central ser cronometrado, em vez de estar 

vinte e quatro sobre vinte e quatro horas ligado, 

numa casa como esta já se traduz numa poupan-

ça significativa. Para alem disso, através de proto-

colos com algumas entidades, nomeadamente, 

Município de Belmonte, cujo mesmo se traduz 

“Hoje temos todas 

as valências como 

qualquer santa casa 

espalhada por esse 

país.”
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Os tempos conturbados que o país está a passar são 

marcados pela forte austeridade, pelo envelheci-

mento da população, pela emigração dos mais jo-

vens e pela perda de poder de compra das famílias 

devido aos baixos salários e impostos altos. É nestes 

momentos que a atenção é focada no trabalho das 

IPSS’s, vistos que são estas instituições que acabam 

por manter este país de pé, com força suficiente 

para ultrapassar os obstáculos.

Os grandes problemas do país, das necessidades 

sociais que Portugal tem, partem do desapareci-

mento do conceito de família, agravado pelas di-

ficuldades económicas das mesmas. O nosso in-

terlocutor explica que “antigamente, viviam na 

mesma casa avós, pais, filhos. Hoje, é bem dife-

rente. Os idosos moram sozinhos, os filhos e ne-

tos vivem no concelho ou até fora. O ritmo frené-

tico a que vivemos torna a vida dos mais velhos 

muito solitária e impede-nos de cuidar de quem 

um dia cuidou de nós. É nestes momentos que se 

faz sentir a importância das estruturas residen-

ciais e das unidades de cuidados continuados”.  

Para o nosso entrevistado, “a parceria com as au-

toridades locais é fundamental para sucesso de 

instituições como estas”, que visam ajudar o pró-

ximo. No âmbito social, há um alerta das autar-

quias para as necessidades da população e com 

a ajuda das IPSS’s combatem os problemas da 

sua comunidade. “A Administração Regional de 

Saúde alertou-nos para a falta de algumas infraes-

truturas e coube-nos decidir se conseguiríamos 

satisfazer tais necessidades, devido ao avultado 

investimento que era necessário. Colocamos o 

problema perante a câmara municipal, pedimos 

que nos cedessem o terreno e assim nós construi-

ríamos”.

Respostas sociais atuais 

educação

Atualmente a Fundação faz a gestão de 7 equipa-

mentos sociais, repartidos por Faro e Olhão, dan-

do resposta às necessidades de 497 famílias, re-

partidas pelas valências da seguinte forma:

Valência Lotação

Creche Faro 68

Jardim Infância Faro 75

ATL 80

Creche Olhão 40

Jardim Infância Olhão 75

Creche Montenegro 84

Jardim Infância Montenegro 75

Total 497

Parte destas valências são as mais antigas da enti-

dade, fruto das infraestruturas que as cooperati-

vas já tinham. “Na área da educação trabalham 

cerca de noventa e uma pessoas para quatrocen-

tas e noventa e duas crianças. Deste total, quatro-

centos e quarenta são comparticipados”. 

saúde

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados 

de Longa Duração e Manutenção de Milreu foi 

aberta há cerca de dois anos e tem uma capaci-

dade para 47 utentes.

Foi dentro do modelo anteriormente descrito que 

esta infraestrutura foi construída. “Foi com a cons-

trução da U.C.C.I. Milreu que entramos na área da 

saúde. Temos protocolos com a Administração Re-

gional de Saúde e com a Segurança Social”. 

Luís coeLho

presidente da Fundação

“Deve-se aprender 
a ser solidário”
Em maio dE 1996 nascEu a F.a.d.s., uma instituição Particular dE solidariEdadE 
social (iPss) virada Para as árEas da saúdE E da Educação. Foi Fundada a Partir dE 
duas cooPErativas dE habitação, a chasFa E a coobital. Foi no sEntido dE dar a co-
nhEcEr Esta EntidadE quE o País Positivo EntrEvistou o PrEsidEntE, luís coElho.

O futuro é visto com algum otimismo e muita 

esperança por parte do presidente da fundação. 

É intenção da Fundação expandir a sua atividade, 

quer no apoio à infância, quer na prestação de 

cuidados de saúde e apoio à 3.ª idade.
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Apesar das comparticipações do estado, acres-

cidas do pagamento, na maior parte das vezes 

diminuto, por parte dos utentes, os gastos com 

os mesmos são muito elevados, trazendo gran-

des dificuldades para instituições similares. “ É 

comum passar despercebido os encargos que 

temos com os nossos utentes. São deixados na 

penumbra os custos que temos com higieniza-

ção, medicamentação, alimentação e outros 

cuidados especiais. Acresce a isto os custos 

com os nossos recursos humanos e com a cor-

reta formação dos mesmos. Na U.C.C.I. em-

pregamos, de acordo com o relatório de contas 

do ano passado, cerca de quarenta e cinco fun-

cionários”.

pRojetos a desenvoLveR

O futuro é visto com algum otimismo e muita 

esperança por parte do presidente da fundação. É 

intenção da Fundação expandir a sua atividade, 

quer no apoio à infância, quer na prestação de 

cuidados de saúde e apoio à 3.ª idade, sempre 

em articulação com as respetivas autarquias ou 

outras entidades abertas a parcerias que tenham 

em vista a resolução de quaisquer problemas de 

índole social. O serviço de apoio domiciliário é 

uma aposta da Fundação a curto prazo dadas as 

necessidades sentidas por parte de uma popula-

ção idosa cada vez mais fragilizada e isolada.

Mecenato

A Administração considera que as Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS) são 

entidades sem fins lucrativos cuja sobrevivência 

depende de subsídios efetuados por outras insti-

tuições. Neste âmbito procuramos cidadãos/enti-

dades no intuito de encontrar eventuais mecenas 

interessados em apoiar e/ou partilhar os nossos 

projetos.

Luís Coelho lança um repto a todos os portugue-

ses, alertando para “a necessidade de se ter um 

espirito aberto e ser solidário. Há que ter cons-

ciência que para além de falar é necessário agir. 

Deve-se aprender a ser solidário”. 

 



PAÍS POSITIVO

Trancoso irá realizar nos dias 6, 7 e 8 de novembro 

mais uma edição da Feira da Castanha e Paladares de 

Outono. Numa organização conjunta da Câmara e da 

empresa municipal Trancoso Eventos, a edição deste 

ano realiza-se no Pavilhão Multiusos da cidade de Tran-

coso. Após o enorme sucesso da edição de 2014, este 

ano a aposta será ainda maior com a duplicação do 

espaço destinado aos expositores. A Feira da Castanha 

e Paladares de Outono 2015 contará com a participa-

ção de produtores de castanha, empresas de maquina-

ria agrícola especializada para a cultura de soutos, em-

presas comercializadoras de produtos para tratamento 

do castanheiro, empresas transformadoras da castanha, 

associações, cooperativas e instituições ligadas a este 

sector produtivo de enorme importância na região. Di-

versos eventos vão integrar a programação da feira, en-

volvendo os produtores e o público potencial consumi-

dor, como “showcookings”, conferências, exibição de 

jogos tradicionais e espetáculos musicais. No sábado, 

terá lugar a realização das “Jornadas Técnicas sobre o 

Castanheiro” no auditório do Pavilhão Multiusos de 

Trancoso. A produção de castanha em Portugal é de 

cerca de 33 mil toneladas, das quais 70 porcento são 

exportadas. Trancoso é responsável por cinco porcento 

da produção nacional que gera para os produtores do 

concelho um rendimento de cerca de 3 milhões de eu-

ros anuais. A área de castanheiro evoluiu em Trancoso 

de 855 hectares em 1999 para 1348ha em 2009, o que 

representa um aumento de 57 por cento.

Trancoso integra uma das quatro regiões demarcadas 

de produção de castanha, a DOP “Soutos da Lapa”, 

detendo o maior número de explorações e área planta-

da nesta região.

As variedades protegidas por esta denominação de ori-

gem são a “Longal” e a “Martaínha”. Ambas podem ser 

utilizadas para o mercado de fresco ou para a indústria, 

têm bom sabor e poder de conservação. Sendo a varie-

dade Martaínha mais precoce de maior calibre que a 

Longal, e por isso mais valorizada no mercado, tem 

merecido maior preferência dos produtores em detri-

mento da Longal.

A variedade de castanha “Martaínha” é verdadeira-

mente a imagem de marca da castanha de Trancoso e 

da DOP “Soutos da Lapa”.

Município de Trancoso: Feira  
da Castanha e Paladares de Outono
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A viabilidade do evento assenta no estabeleci-

mento de parcerias com entidades públicas e pri-

vadas – contando com o sponsoring da Funda-

ção Millennium bcp e do Turismo de Portugal, a 

Feira reúne igualmente o apoio de instituições de 

âmbito regional que possibilitam a itinerância da 

realização da Feira – a Direção Regional de Cul-

tura do Centro, o Turismo do Centro, a Câmara 

Municipal de Coimbra, a Universidade de Coim-

bra, entre outros.

A programação cultural paralela inclui uma va-

riedade de iniciativas que elegem como objetivo 

demonstrar como o património cultural tem um 

valor lúdico e pedagógico muito forte. A Feira do 

Património terá um espaço inteiramente dedica-

do aos mais novos com atividades a decorrer em 

contínuo e com a possibilidade de ficar com a 

guarda de crianças enquanto os pais visitam a 

Feira. O projeto de animação pedagógica da Fei-

ra do Património inclui a comunidade local, não 

só na montagem das ofertas disponíveis na Feira 

como também convidando à sua participação 

ativa ao longo dos três dias de evento. O Seminá-

rio Internacional que decorre durante a Feira é 

subordinado ao tema da edição deste ano – Inter-

nacionalização do Património – e pretende dar 

conta das possibilidades para as estratégias de 

internacionalização de recursos e know-how, 

bem como evidenciar o potencial de internacio-

nalização do sector do património em Portugal.

A Feira patrimonio.pt Millennium bcp é um 

evento pioneiro que pretende promover o sector 

do Património Cultural enquanto bem que cria 

valor económico e social, sendo fator de atração 

turística, gerador de receitas e fomentador do 

emprego. Apostando primeiramente na congre-

gação dos agentes do sector – instituições públi-

cas, fundações, empresas, ateliers de arquitetura/

design, alojamentos temáticos, operadores turís-

ticos, projetos de base territorial, empresas de 

conservação e restauro e de reabilitação urbana, 

universidades e centros de formação especializa-

da, entre outras entidades – a Feira é também um 

evento direcionado ao público em geral e a todos 

os que se interessam pelas matérias relacionadas 

Celeste AmAro

Diretora regional da Cultura do Centro

Feira do Património 
dá vida à cultura em Coimbra

O MOsteirO de santa Clara-a-Velha, eM COiMbra, será O MOnuMental palCO da terCeira ediçãO da Feira dO patriMóniO. sOb O teMa internaCiOnalizaçãO dO patriMóniO, O 
eVentO deCOrrerá entre Os dias 9 e 11 de OutubrO e Visa gerar nOVas OpOrtunidades aOs agentes Culturais, sejaM instituições gOVernaMentais, eMpresas, entidades eduCatiVas, 
assOCiações seM Fins luCratiVOs, entre Outras. 
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com o património cultural.

Em entrevista, Celeste Amaro, Diretora Regional 

da Cultura do Centro, desvenda alguns pormeno-

res da edição deste ano…

o que poDerão enContrAr os visitAntes 

DestA FeirA Do pAtrimónio, CujA terCeirA 

eDição se reAlizA em CoimbrA?

Desde logo, muito mais gente do que nas duas 

edições anteriores… Refiro-me a expositores e 

visitantes. Só no concelho de Coimbra, estamos a 

falar num universo de 140 mil pessoas e, contan-

do com a presença de muita gente de fora, as 

expectativas de afluência de público são altas. 

Quanto aos expositores, participarão entidades 

públicas, desde autarquias a serviços da adminis-

tração regional e entidades privadas, nomeada-

mente aquelas que trabalham na área do patri-

mónio, outras relacionadas com o sector mas 

mais focadas na realização de eventos e nos ví-

deo mappings, teremos algumas entidades priva-

das espanholas… Este ano, (teremos) iremos re-

ceber pela primeira vez um país convidado, os 

Emirados Árabes Unidos, o que, esperamos, re-

sultará na celebração de negócios.

presumo que o evento não se esgote nos 

limites FísiCos DA FeirA…

Sim, o evento será preenchido por uma progra-

mação cultural, animação pedagógica e pela rea-

lização de seminários, reuniões, talk shows e es-

petáculos à noite. Teremos um evento que pre-

tende levar os estudantes de Coimbra ao espaço, 

estando programada a concretização de uma 

festa ao ar livre para que também os jovens pos-

sam passar ali uma noite e olhar para o patrimó-

nio de outra forma. Esta é também uma forma de 

dar a conhecer a região centro e, essencialmente, 

espaços culturais.

A que Critérios obeDeCeu A esColhA De 

CoimbrA Como AnFitriã Do evento?

Isto surgiu de um desafio que lancei à Dra. Cata-

rina Valente, da SPIRA, Como é sabido, este 

evento é ibérico e, depois de ter sido realizada 

uma feira no Norte, a ideia era realizá-la este ano 

no Sul. Uma vez que Coimbra tinha obtido a 

classificação de Património da Humanidade e a 

Universidade de Coimbra celebrava 725 anos, 

entendi que seria interessante que a Feira se rea-

lizasse aqui. A Dra. Catarina aceitou o desafio e 

a Direcção Regional de Cultura do Centro 

(DRCC) é coorganizadora tendo como parceiros, 

a Câmara Municipal de Coimbra, a Universidade 

de Coimbra e o Turismo do Centro, o que acen-

tua o facto de esta iniciativa ser da cidade e das 

instituições que nela colaboram. Temos vindo a 

trabalhar e creio que a divulgação tem sido mui-

to positiva.

quAl Foi o Contributo DA DrCC pArA reA-

lizAção DA FeirA Do pAtrimónio?

Desde logo, a cedência do espaço. Proporcionar 

que uma Feira como esta se realize junto a um 

monumento como o Mosteiro de Santa Clara, di-

vulgando cada vez mais o património já é algo 

significativo, o que aliámos a toda a ajuda, em 

colaboração com a Câmara Municipal de Coim-

bra e a Universidade, em termos logísticos. É a 

primeira vez que este evento se realiza ao ar livre 

e junto a um monumento.

em que meDiDA poDerá A grAnDe ADesão 

De expositores à FeirA representAr A As-

Censão De umA eConomiA, A DA CulturA, 

que vAi emerginDo Com ForçA?

Não tenha dúvida! Só para ter uma ideia, neste 

último quadro comunitário investimos cerca de 

3,5 milhões de euros em reabilitação de patrimó-

nio, sendo que no próximo, com horizonte 2020, 

serão investidos 22 milhões na Região Centro. 

Trata-se de um investimento que garante que as 

empresas ligadas ao sector do património e à 

construção terão muito mais trabalho e gerarão 

muito mais empregos na região centro do que até 

aqui.

perAnte um CiClo De Crise eConómiCA e Fi-

nAnCeirA, será legítimo ConCluir que es-

ses investimentos signiFiCAm que A Cul-

turA está FinAlmente A ser vistA Com ou-

tros olhos?

Creio que sim. Também significa que estes fun-

dos comunitários estão a ser canalizados para a 

área da cultura e, nós, ao longo de muitos anos, 

desleixámos a recuperação do património. Che-

gou a altura de o fazermos, sob pena de ficarmos 

sem o melhor produto da região centro em ter-

mos de turismo.

Onde o património é ator principal

dia 9, 10 e 11 de OutubrO, O MOsteirO de santa Clara-a-Velha, eM COiMbra, reCebe a Feira dO patriMóniO. eM entreVista aO país 
pOsitiVO, Catarina Valença gOnçalVes eluCida sObre O trabalhO desenVOlVidO pela spira, a entidade prOMOtOra da Feira, na 
diVulgaçãO dO patriMóniO pOrtuguês.

em quê que Consiste A FeirA Do pAtrimó-

nio?

A SPIRA decidiu organizar esta Feira porque 

ela era necessária para o fortalecimento do 

sector e também porque Portugal era o único 

país da Europa que ainda não tinha uma feira 

do património: acreditando que a diligência e 

a proatividade no património tanto pode vir do 

setor público como do setor privado (somos 

uma empresa privada), achámos por bem 

avançar. Tivemos a sorte de apresentar o even-

to ao maior mecenas do património em Portu-

gal, a Fundação Millennium Bcp. Fomos aco-

lhidos por uma direção claramente com visão, 

muito prática, que nos apoiou desde o início. 

Tem sido muito gratificante trabalhar com a 

Fundação Millennium Bcp ao longo destas 3 

edições da Feira do Património.

Pelo facto da feira ser de iniciativa privada e 

por termos a nossa sede no interior do país , 

permitindo-nos ver o território de uma forma 

diferente do habitual, de dentro para fora, 

decidimos que faria todo o sentido a feira ser 

itinerante.
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CAtArinA vAlençA gonçAlves

Diretora geral

A primeira feira realizou-se em Lisboa, em parce-

ria com a Câmara Municipal de Lisboa e a DGPC 

– Direção Geral do Património Cultural. Depois 

subimos para Guimarães, no seguimento de Gui-

marães Capital Europeia da Cultura. Nesta edi-

ção vamos até Coimbra, a pretexto dos 725 anos 

da Universidade de Coimbra e por repto da dire-

tora da DRCC – Direção Regional da Cultura do 

Centro, Celeste Amaro, que tem sido uma grande 

entusiasta deste evento e sem o qual não teria 

sido possível levar isto para frente. O Turismo do 

Centro e o seu Presidente também nos apoiou 

muitíssimo, viabilizando o acesso aos fundos co-

munitários. Destaco ainda toda a colaboração 

inultrapassável da Câmara de Coimbra, assim 

como da Universidade de Coimbra, parceiros re-

gionais do evento. Mantemos, nesta 3ª edição, o 

apoio do Turismo de Portugal que, igualmente, 

está connosco desde a primeira edição; da 

DGPC / SEC e de muitos outros parceiros públi-

cos e privados importantíssimos (é o caso da AD-

DICT, da Fundação da Juventude, da EDIGMA, 

da EISA, da CP, do Continente, de media ncacio-

nais e do sector do património e do turismo); as-

sim como estabelecemos novas parcerias que 

enriquecem muitíssimo o evento como é o caso 

do GECoRPA, da Visabeira, da JiTT ou da Plata-

forma EVoCH.

Esta terceira edição conta já com cerca de setenta 

expositores, muito acima dos cerca de quarenta 

participantes das duas primeiras edições. É de 

demos agregar pessoas, criar palcos de contacto, 

criar oportunidades de negócio / projetos confor-

me a natureza das entidades, e mostrar orgulho-

samente a diversidade, a especificidade e a ri-

queza do património que todos e cada um de nós 

– cidadãos deste país – possui.

A CADA Ano que pAssA mAis exigem Deste 

evento…

Sim, claro. É uma exigência recíproca: se o even-

to pode ser maior e melhor, porque não corres-

ponder? Se continuarmos a conseguir que haja 

um aumento da qualidade sem que isso se tradu-

za num aumento excessivo de necessidades de 

financiamento, para nós, isso será um crescimen-

to saudável e sustentável. 

FAle-nos um pouCo sobre o prémio inter-

nACionAlizAção Do pAtrimónio.

Este foi um prémio criado o ano passado e que é 

financiado em partes iguais pela Fundação Mil-

lennium Bcp e pela SPIRA. O critério de atribui-

ção do Prémio prende-se diretamente com a for-

ma da nossa empresa percecionar o fundamento 

do património cultural: nós achamos que o patri-

mónio cultural é, em primeiro lugar, das pessoas 

e versa sobre relações entre pessoas. Desta for-

ma, este prémio é atribuído aos três melhores ex-

positores da feira, cabendo ao público do certa-

me o voto. Temos também um painel de júri para 

assegurar-se que os votos seguem critérios de 

qualidade e de mérito. Por outro lado, vemos a 

dimensão internacional como fundamental para 

garantir o crescimento mais veloz deste sector no 

nosso país: é desta forma que os vencedores da 

edição deste ano verão a sua participação na fei-

ra congénere espanhola financiada; assim com 

os vencedores da edição do ano passado irão em 

Novembro próximo à feira francesa. 

Passo a passo, o sector do património português 

estrutura-se, posiciona-se, divulga-se: forçosa-

mente, este trajeto traduzir-se-á em mais ativida-

de económica, em mais visitantes, em patrimó-

nio melhor preservado e numa definitiva assun-

ção por parte da população portuguesa do imen-

so valor deste seu legado.

sublinhar que a Feira se tem realizado todos os 

anos e, tendo em conta que o mercado português 

é um mercado muito exíguo, o facto de conti-

nuarmos a crescer e o salto que demos este ano, 

é muito positivo. O evento será realizado no 

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha. Iremos ter ví-

deo maping, concertos, seminários, exposição, 

restauração, atividades para crianças, workshops: 

é um ótimo programa de fim de semana quer 

para Famílias, quer para jovens, quer para profis-

sionais.

no entAnto, há umA grAnDe noviDADe 

este Ano. quAl é?

É verdade. Este ano, temos pela primeira vez um 

país convidado: os Emirados Árabes Unidos acei-

taram o nosso convite e irão participar no certa-

me. A escolha deste país vem na sequência do 

Memorando de Entendimento que foi firmado 

em Novembro último entre a nossa Presidência 

da República e os responsáveis dos Emirados. As 

trocas culturais e os projetos comuns que podem 

surgir são importantes para ambos os países. Es-

peramos trazer novas oportunidades aos agentes 

portugueses com esta presença, assim como es-

peramos contribuir para a maior divulgação da 

cultura árabe e do património dos Emirados em 

concreto com este convite. 

quAis são os grAnDes objetivos DA FeirA?

Com a realização da Feira do Património preten-

DO PATRIMÓNIO

Feira do Património 2015

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, Coimbra

9, 10 e 11 de Outubro de 2015

INTERNACIONALIZAÇÃO 

Parceiros estratégicos Parceiros internacionais

Com o apoio institucional

Parceiros institucionais

Organização

www.feirapatrimonio.pt
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Sendo esta organização assente na criação de 

dinâmicas locais e regionais, as autarquias as-

sumem um papel preponderante na prossecu-

ção do seu sucesso. Parceiro fundamental do 

evento, a Câmara Municipal de Coimbra faz 

jus ao legado e riqueza patrimonial que encer-

ra, aproveitando o momento para, uma vez 

mais, valorizar a sua história e projectar um fu-

turo de sucesso, alicerçado (também) na cultu-

ra.

Em entrevista, Carina Gomes, vereadora da 

Câmara Municipal de Coimbra com a tutela da 

cultura, fala-nos na emergência de novos ne-

gócios, empresas e empregos em torno dos re-

cursos culturais do município.

Estamos pErantE uma árEa habitual-

mEntE mEnosprEzada no quE concErnE 

à dEcisão política… qual é a rEal im-

portância atribuída à cultura no sEio 

da lista dE prioridadEs do ExEcutivo da 

câmara municipal dE coimbra?

Em Coimbra não é de todo uma área menos-

prezada. Nem no que respeita à vertente cultu-

ral do património edificado, nem no que con-

cerne à vertente cultural das tradições, ou seja, 

do património imaterial e simbólico, nem no 

que respeita a uma dimensão que tanto preza-

mos e valorizamos, o associativismo cultural. 

O mesmo se aplica à programação cultural 

própria do município de Coimbra. É sabido 

que os municípios passam por uma fase de 

contenção económica. No entanto, este ano 

aumentámos a verba atribuída às associações 

culturais do concelho, tendo já atingido os 800 

mil euros. Temos a vantagem e a riqueza de 

poder contar com um grande número de asso-

ciações culturais e muito dinâmicas e, na pro-

gramação cultural do município, privilegiamos 

invariavelmente esta relação, promovendo a 

sua participação numa grande componente da 

programação…

Falamos dE um município quE alia a 

classiFicação dE património da huma-

nidadE a uma univErsidadE com 725 

anos… é impossívEl dissociar o dEsEn-

volvimEnto dE coimbra da Existência 

dE uma Economia da cultura…

Sim, e temo-lo constatado desde logo pela 

Como é sabido, a Direcção Regional da Cul-

tura do Centro é a entidade co-organizadora 

do evento, juntamente com a SPIRA, haven-

do parceiros estratégicos como a Câmara 

Municipal, a Universidade e o Turismo do 

Centro. Primeiro, podem esperar o aumento 

do número de expositores, o que traduz um 

sinal de sucesso da Feira. Em paralelo, diria 

que podemos esperar o aumento do número 

de visitantes. Associada à Feira, existe uma 

componente pedagógica de particular im-

portância. Iremos ter crianças e jovens a fa-

zer visitas guiadas e outras actividades de-

senvolvidas por estas em articulação com 

idosos. Em suma, isto significa aprender o 

património, aprender a conhecer a cidade, 

sensibilizar as pessoas, tanto os mais idosos 

como as crianças para a questão do patrimó-

nio, fazer com que sejam embaixadores do 

património e envolvê-las na sua própria cida-

de. Depois, teremos as heritage talks e as tou-

rism talk pró, elementos visíveis da tal econo-

mia da cultura, da criatividade e do turismo. 

Teremos cá um conjunto de especialistas, com 

a Universidade a assumir um papel preponde-

rante na organização de um Seminário Interna-

cional e uma programação cultural de exce-

lência que contará, entre outros eventos, 

com um concerto pela Orquestra Clássica do 

Centro. É para nós uma grande honra receber 

esta Feira, um projecto que acolhemos ime-

diatamente desde o primeiro contacto.

dimensão em que é mais fácil medir este tipo 

de impacto, a via do turismo. Se aliarmos da-

dos do INE aos dados recolhidos nos postos 

de turismo e nos equipamentos culturais 

existentes na cidade, constatamos que se 

tem verificado um aumento exponencial do 

número de visitantes. Só a Universidade teve 

um aumento de 40 por cento em relação ao 

ano passado. Nos nossos equipamentos, 

quer no Museu Municipal, quer na Casa Mu-

seu Miguel Torga, na Casa da Escrita, temos 

vindo a confirmar esse aumento exponen-

cial. Mas para além do objectivo de captar-

mos turistas também temos definido a preo-

cupação de seduzirmos os nossos próprios 

habitantes. Pretendemos que conheçam e 

aprendam a gostar do património da cidade 

e, por isso, temos um programa de visitas 

guiadas gratuitas pelo município, promovi-

das pelos nossos guias, que aliam as tradicio-

nais a visitas improváveis, como a rota das 

tabernas. Também para as crianças, temos 

concebido uma série de projectos pedagógi-

cos, que visam a aprendizagem da cultura e 

do património. Estou em crer que este tipo 

de acções contribui para o incremento dos 

sentimentos de pertença das pessoas relati-

vamente ao espaço e estou convicta de que, 

quanto melhor as pessoas conhecerem a ci-

dade, mais gostarão da mesma e serão os 

próprios embaixadores. Por fim, devo realçar 

que a Câmara Municipal de Coimbra está na 

fase final de concretização do projecto da 

instalação de uma incubadora de indústrias 

culturais e criativas num espaço municipal. 

Portanto, temos a consciência do que repre-

senta a economia cultural e criativa, até para 

a regeneração urbana, física e social dos 

centros históricos. Sobretudo depois da clas-

sificação como Património Mundial, temos 

vindo a assistir ao surgimento de várias pe-

quenas empresas de animação turística que 

usam os recursos culturais como via de pro-

moção da cidade e de uma série de novos 

negócios no Centro Histórico mais focaliza-

dos nesta economia da cultura e do turismo.

quE importância assumE Esta FEira do 

património para o município dE coim-

bra?

carina GomEs

vereadora da câmara municipal de coimbra

Coimbra renasce e renova-se 
com aposta na cultura
A reAlizAção dA FeirA do PAtrimónio está Assente em PArceriAs estrAtégicAs com As 
PrinciPAis entidAdes dos sectores do PAtrimónio, do turismo e dA economiA, con-
tAndo com PArceiros Públicos e PrivAdos, de AbrAngênciA nAcionAl e regionAl, que 
ProjectAm A relevânciA e PertinênciA do evento PArA ForA do circuito FechAdo de 
ProFissionAis do meio. 
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Ao longo de 725 anos de existência, a Univer-

sidade de Coimbra foi ganhando história, estó-

rias, espólio e muito património. Fruto disso, 

foi galardoada, em 2013, com a nomeação 

pela Unesco a Património Material e Imaterial 

Mundial da Humanidade. Ano após ano, a 

Universidade de Coimbra tem vindo a ganhar 

mais visitantes e isso deve-se, essencialmente, 

à promoção constante de todos os espaços vi-

sitáveis da Universidade de Coimbra.

Se há muito do património que é já conhecido 

– e constantemente visitado pelos turistas – 

hoje, a intenção passa por promover o Museu 

da Ciência, visitável em dois espaços distintos: 

o Laboratorio Chimico e o Colégio de Jesus. 

No Laboratorio Chimico podemos encontrar 

A Feira do Património terá como palco a 

emblemática cidade de Coimbra, que re-

presentará a região central do país. Para a 

nossa interlocutora, “a região é riquíssima 

em termos patrimoniais, culturais e natu-

rais. Pretendemos atrair visitantes. Quantos 

mais turistas tivermos, mais fácil se tornará 

encontrar investidores / parceiros”.

O fator internacionalização, foi sem dúvi-

da, a grande atração deste evento, permi-

tindo assim que a região centro se afirme 

por esse mundo fora como um local de 

passagem obrigatória devido aos seus te-

souros patrimoniais, entre outros. “Assim 

sendo, faz todo o sentido nos associarmos 

a este evento, dando visibilidade ao patri-

mónio que temos e, aproveitando o carac-

ter internacional da feira, promover algu-

mas redes numa área que é tão importante 

como a cultura e património”, acrescenta 

Ana Abrunhosa. 

caso de Cristóvão Clavius (associado à reforma 

do calendário gregoriano). Nele se reproduzi-

ram as observações astronómicas de Galileu 

poucos anos após a sua publicação original. 

Foi o jesuíta Manuel Dias (que estudou em 

Coimbra) quem levou para o Japão todas as 

descobertas (então recentes) de Galileu. Após a 

reforma pombalina, em 1772, o edifício foi 

anexado à Universidade de Coimbra, tendo 

nele sido instalados, ainda no século XVIII, o 

Museu de História Natural e o Gabinete de Fí-

sica Experimental. Estes espaços, ali conserva-

dos até hoje, facultam ao visitante uma expe-

riência inesquecível.

Visite a Universidade de Coimbra e deixe-se 

encantar.

rial. Tendo por base estas premissas, “é ne-

cessário apoiar quem gera emprego e cria 

riqueza e, portanto, o eixo de apoio às em-

presas é fundamental no sentido de criar 

uma rede de conhecimento que permita às 

empresas responder aos desafios de um 

mercado globalizado e em constante muta-

ção”. 

As expectativas para este novo quadro co-

munitário são boas mas a pressão é tam-

bém imensa. “Temos um território muito 

extenso e diversificado e apoios diferencia-

dos e, portanto, a pressão para andar no 

territórios, acompanhar e informar é eleva-

da. Além disso, não nos podemos esquecer 

que a grande maioria dos nossos fundos 

são dirigidos às empresas e 99 por cento 

das nossas empresas são pequenas empre-

sas, o que significa que necessitam de mui-

to apoio e formação”, finaliza a entrevista-

da. 

uma exposição interactiva destinada a pessoas 

de todas as idades e dos vários quadrantes da 

sociedade, sem deixar de lado os primórdios 

da química experimental em Portugal. A expo-

sição Segredos da Luz e da Matéria é também 

uma mostra de objectos oriundos de todas as 

colecções científicas da Universidade de 

Coimbra. Ao longo dos anos, este espaço tem 

vindo a ganhar prestígio e notoriedade, pré-

mios nacionais e internacionais, afirmando-se 

assim no panorama turístico de Coimbra. 

O Colégio de Jesus foi fundado em 1542, sen-

do um dos primeiros colégios da Companhia 

de Jesus em todo o mundo. Teve professores de 

excelência, os melhores da época, atraindo as-

sim os melhores alunos do mundo, como é o 

A CCDR-Centro tem vindo a investir na re-

qualificação do património e na promoção 

da cultura apoiando os mais diversos pro-

jetos. “O programa operacional apoio mui-

to significativamente as várias áreas, desde 

o património natural ao edificado, passan-

do pelas redes culturais”. 

A CCDR-Centro não descura o trabalho 

realizado pelos agentes do conhecimento, 

realçando até a sua importância. De acor-

do com a nossa interlocutora, a CCDR-

Centro pretende, no próximo ano, “com-

prometer cerca de metade das verbas dos 

sistemas de incentivos, dos quais sessenta 

porcento se destinam para a ciência e tec-

nologia”. 

Centro 2020

De acordo com a nossa entrevistada, o 

programa Centro 2020 é assente em três pi-

lares fundamentais: Apoio às empresas, Po-

lítica de Cidades e Coesão Social e territo-

Luís Menezes

Vice-reitor da universidade de Coimbra

AnA AbrunhosA

Presidente da CCDrC

725 anos de história espelhados 
num Património Mundial

Mais que uma Feira do Património…

Luís Menezes é vice-reitor da universidade de coiMbra e responsáveL peLo departaMento de turisMo desta área, uMa coMponen-
te que teM vindo a crescer ano após ano, transforMando a universidade de coiMbra nuM ícone turístico eM portugaL.

eM entrevista ao país positivo, a presidente da coMissão de coordenação e desenvoLviMento regionaL do centro, ana abru-
nhosa, reveLa a iMportância da reaLização da feira do patriMónio.

Turismo da Universidade de Coimbra Tel: 239242744 / 239859884 reservas@uc.pt
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Quando se fala em turismo no Algarve, a primei-

ra ideia que salta é sol, praia e mar. Mas existe 

uma cidade que oferece um tipo de turismo dife-

rente. Faro, capital de distrito e a principal cidade 

da região, aposta num turismo cultural e patrimo-

nial, gastronómico e em eventos para captar tu-

ristas, quer os que passam alguns dias de vera-

neio em toda a região quer os que vêm passar 

poucos dias. “Faro não é uma cidade eminente-

mente turística no sentido que damos no Algarve. 

Não oferecemos o produto sol e mar, embora te-

nhamos três praias. A praia de Faro, que é essen-

cialmente utilizada pelos farenses, e as praias da 

Ilha Deserta e a da Ilha da Culatra, que com-

preendem as praias do Farol, Hangares e Culatra. 

São muito utilizadas, lindas, com qualidade de 

a cabo há mais de 20 anos. Estivemos a recuperar 

o Arco da Vila e estamos a fazer um conjunto de 

obras para melhoramento de toda esta zona”, 

conta Rogério Bacalhau.

Uma das grandes apostas da autarquia farense é 

a produção de eventos que se tornam essenciais 

para captar as pessoas para a cidade e para dina-

mizar a economia. “Temos diversos eventos que 

trazem milhares de pessoas à cidade. Organizá-

mos pela primeira vez este ano, em Junho, o Ala-

meda BeerFest, um festival de cerveja artesanal 

num jardim muito característico de Faro, o jar-

dim da Alameda. O Festival de Marisco ultrapas-

sou as 100 mil pessoas este ano. Depois temos 

eventos como a concentração motard, o Folk 

Faro, que é um festival de folclore internacional 

organizado pelo nosso grupo folclórico que fez 

86 anos, o Festival F com grande êxito a nível 

nacional e ainda, pela primeira vez, com uma 

organização do Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, 

no jardim da Alameda, o Festival do Petisco Me-

diterrâneo. Praticamente de 15 em 15 dias tive-

mos um evento marcante no concelho com mui-

tas pessoas a visitar a cidade, com o comércio e 

a hotelaria sempre cheia”, salienta Paulo Santos, 

vice-presidente da Câmara Municipal de Faro. 

Apesar de o ano ainda não estar concluído, o 

presidente da autarquia faz um balanço “extre-

mamente positivo. Tivemos grande afluência 

de turistas, tanto em termos da nossa gastrono-

mia, do nosso património com visitas à Cidade 

Velha, igrejas e monumentos, como a nível do 

comércio. Apostamos em divulgar o que de 

melhor temos para que as pessoas que vêm ao 

Algarve e que até ficam em outras localidades 

possam vir a Faro um ou dois dias”. 

ReabilitaR e incentivaR  

o investimento

A reabilitação do centro histórico de Faro e da 

zona ribeirinha está a avançar a passos largos, o 

que está a potenciar a criação de investimento, 

muito dele ligado ao turismo, com a criação de 

hotéis e hostels para abranger um maior número 

de turistas e acompanhar as novas tendências. O 

processo de reabilitação urbana está assente em 

três zonas: a Cidade Velha, a zona Ribeirinha e a 

Mouraria. “Este projeto tinha duas vertentes. 

Uma delas era fazer o levantamento de todos os 

imóveis nestas áreas e a segunda vertente era fo-

mentar a sua recuperação, quer com incentivos 

positivos quer com negativos. Nos negativos, e 

para os prédios devolutos, triplicámos o IMI; ou 

seja, quem tiver prédios devolutos, paga o triplo 

do que pagaria se o prédio estivesse em utiliza-

ção. Para os positivos, aproveitamos o facto de 

estes instrumentos territoriais permitirem isen-

ções de taxas municipais quando as obras se rea-

lizam, como a redução de IMI, de IVA, de IRC e 

apoio em termos arqueológicos. Temos a cons-

ciência de que muitos dos edifícios estão a ser 

reabilitados por algum incentivo nosso. Para 

além disso, montámos uma máquina para apro-

var projetos de uma forma muito rápida, ou seja, 

aprovamos projetos em pouco mais de um mês», 

conta Rogério Bacalhau.

O facto de os vários departamentos da autarquia 

trabalharem em conjunto e em contato direto 

com o mundo económico envolvente, permite 

que os investimentos surjam a um ritmo rápido e 

que o investimento estrangeiro esteja a subir em 

todo o concelho. “No que depender de nós o 

processo é rápido. Tem sido uma forma de incen-

tivar as pessoas a investir. Neste momento temos 

uma procura grande de investimento estrangeiro 

e as pessoas vêm com o estigma de que a buro-

cracia é muito longa e demorada em Portugal. 

Por isso, temos um trabalho muito próximo com 

todos os intervenientes, com reuniões periódicas 

para darmos prova que estamos ao lado desse 

investimento, quer seja para todo o tipo de ativi-

dade económica quer seja para habitação”, con-

clui Paulo Santos.

água e areal excelente, mas como só têm acesso 

por barco; não são praias de utilização maciça 

turística», explica Rogério Bacalhau, presidente 

da autarquia.

Neste sentido, Faro tem outras potencialidades e 

oferece opções diferentes com grande atrativida-

de, a começar “pelos nossos produtos tradicio-

nais, como a gastronomia, com os mariscos da 

ria Formosa e o peixe fresco. Em termos culturais 

temos as visitas à Cidade Velha, que atrai turistas 

durante todo o ano, vindo muitos em excursões 

diariamente. Poucas cidades têm uma Cidade 

Velha preservada como a de Faro, num espaço 

fechado por muralhas e é um atrativo enorme 

que estamos a explorar. Este ano recuperámos as 

muralhas, uma obra que já devia ter sido levada 

Faro aposta num turismo  
diferente no Algarve
Com CaraCterístiCas próprias na região do algarve, a Cidade de Faro aposta nos 
eventos, na gastronomia e no património para Captar turistas durante todo o ano. 

Promover a qualidade de vida dos idosos

Consciente que a população idosa precisa de 

especial atenção, a autarquia de Faro tem um 

conjunto de iniciativas a nível social que ten-

tam melhorar as condições de vida desta fai-

xa etária. “O nosso Gabinete de Apoio ao 

Idoso trabalha juntamente com algumas insti-

tuições de solidariedade social do concelho, 

PSP e GNR para detetar e acompanhar casos 

complicados de idosos que vivem sozinhos, 

isolados e que até sofrem de maus-tratos. Este 

ano celebrámos um protocolo com a Escola 

Superior de Saúde para que voluntários 

acompanhem periodicamente estes idosos, 

sempre com a supervisão dos nossos servi-

ços”, conta Rogério Bacalhau.  
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1 a 4 de Outubro

Festival de Observação de Aves 
& Atividades da Natureza:

Sagres espera 
por si!
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Integrada no Turismo de Natureza, a observa-

ção de aves é uma atividade de enorme poten-

cial já que possuímos, no país, enormes valo-

res naturais e condições territoriais que permi-

tem que Portugal ganhe vantagem relativamen-

te a outros países europeus, como Espanha, 

por exemplo. 

Apesar de existirem muitos locais com exce-

lentes condições para a prática de observa-

ção de aves, a verdade é que o Algarve, e 

mais concretamente Sagres, se evidencia pe-

las suas características naturais. Situado em 

Vila do Bispo, em pleno Parque Natural do 

Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, Sa-

O iníciO 

O reconhecimento das potencialidades de 

Vila do Bispo é já antigo, mas foi em 2010, 

após um estudo promovido pela Região de 

Turismo do Algarve sobre a temática da Ob-

servação de Aves no Algarve que o municí-

pio de Vila do Bispo se associa à SPEA (So-

ciedade Portuguesa para o Estudo das Aves) e 

à Almargem (Associação de Defesa do Patri-

mónio Cultural e Ambiental do Algarve) por 

forma a criar as condições necessárias para a 

realização de um grande evento de Observa-

ção de Aves na altura da migração outonal. 

Assim, a 1 de outubro de 2010 deu-se início 

gres é um local preferencial para a observa-

ção da avifauna nacional, podendo ver-se, 

aqui, quase todas as espécies existentes no 

país e, ainda, espécies únicas. É também pal-

co de um fenómeno impar – a migração ou-

tonal de passeriformes, rapinas (diurnas e 

noturnas), aves marinhas e das grandes aves 

planadoras – que transforma Sagres – de 

agosto a novembro – num local único de 

congregação das aves migratórias do país. E 

são cada vez mais os turistas e os estudiosos 

que procuram Sagres, conseguindo ter, num 

único local, o melhor do país no que diz res-

peito ao birdwatching. 

Vila do Bispo espera por si!
No fim de semaNa de 1 a 4 de outubro, realiza-se mais uma edição do festival de 
observação de aves & atividades da Natureza em sagres. este certame, o maior 
do país No que toca a observação de aves, trouxe para vila do bispo o prémio de 
“muNicípio do aNo 2015” e tem mais de 200 atividades programadas e muitas, 
muitas surpresas.
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televid
A APO-Televid 82 proporciona um excelente de-

sempenho óptico para insights brilhantes na natu-

reza que são ricos em detalhes e contraste - desde 

o amanhecer até o anoitecer.

A combinação da óptica apocromáticas com o seu 

novo vidro FL e os 82 mm de diâmetro de lente 

frontal aumentar a produção de luz, em compara-

ção com os modelos anteriores, em mais de 6%!

A parte da ocular é montada com baioneta rápido 

e tem uma ampliação de 25x para 50x. Tem uma 

área de visão muito grande angular, o que dá ao 

usuário um campo de visão excepcionalmente 

amplo. O objeto que você está vendo não é ape-

nas ampliada, mas também a área circundante e, 

portanto, seu contexto também pode ser observa-

do exatamente.

Agora também é possível tirar uma foto “Digisco-

pi” do seu assunto favorito facilmente usando um 

adaptador projetado especificamente para a câme-

ra digital Leica D-LUX4

Os principais benefícios da APO-82 Televid:

- Lente opticamente neutra frente protege a ótica 

APO

- Focagem precisa é fácil com o sistema de foco 

duplo incluindo microfocusing

- Repelente de água e poeira- revestimento Aqua-

DuraTM 

- Altamente robusta, borracha blindado, carcaça 

de magnésio

- Impermeável a uma profundidade de 5m

- Ocular zoom variável nova grande-angular 25-50 

x WW ASPH

Disponível nas cores e materiais:

Totalmente de borracha preta blindada, fundido 

carcaça de magnésio.
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Sugestões para 2015

- Stand Up Padlle

- Ações de cidadania ambiental

- Monitorização de microplásticos

- Monitorização e recolha de lixo marinho

- Voluntariado para remoção de planta invasora no Charco Temporário de Vale Santo

- Massagem terapêutica anti-dor

- Combinado de Tarot & Florais de Bach

grama ficaram esgotadas e isso mostrou bem 

a potencialidade da região em termos de tu-

rismo natureza. 

Assim, e no seguimento deste primeiro certa-

mente bastante positivo, os primeiros dias de 

outubro têm ficado reservados para o Festival 

de Observação de Aves em Sagres e, ano após 

ano, o evento tem crescido e ganho um desta-

que internacional. Em 2014, foram 951 os par-

ticipantes de 18 nacionalidades diferentes o 

que demonstra bem a capacidade e a poten-

cialidade deste evento. 

O presente

Ainda hoje a Câmara Municipal de Vila do 

Bispo é a entidade que promove o evento, 

tendo como copromotores a Almargem e a 

SPEA. Se nos primeiros anos o financia-

mento chegou através do PO Algarve 21, 

do Programa de Desenvolvimento Rural e 

da Região de Turismo do Algarve, hoje, de-

pende exclusivamente da CM de Vila do 

Bispo e de patrocinadores privados. 

De salientar que a grande força deste evento, 

além das condições únicas de Sagres para a 

prática de Birdwatching, é a forte rede de par-

ceiros que se criou em torno do mesmo. São 

hoje 86 parceiros que compõem esta rede mas 

o número ainda não se encontra fechado. 

Os grandes ObjetivOs

O potencial do birdwatching em Sagres é gran-

de, mas é preciso perceber que um dos princi-

pais objetivos deste evento passa pelo estudo e 

O primeiro festival foi realizado e os resulta-

dos foram superiores ao esperado. 600 parti-

cipantes e o envolvimento dos diversos 

agentes locais fizeram o sucesso deste pri-

meiro evento. O pós evento foi também mui-

to importante porque foi possível perceber 

que este era um certame com grande poten-

cialidade de crescimento e de atração de 

pessoas, nomeadamente estrangeiros. De sa-

lientar que quase todas as atividades do pro-

ao primeiro Festival de Birdwatching de Sa-

gres, um evento impar e com o objetivo de 

promover e divulgar o turismo ornitológico, 

afirmar Sagres como ponto fulcral para a prá-

tica de observação de aves, desenvolver as 

potencialidades da região para o turismo de 

natureza e estimular o tecido empresarial lo-

cal por forma a divulgar os seus serviços e 

criar uma rede de parceiros e programas 

complementares. 
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geovid Hd-b
O Geovid HD-B possui um alcance extremamente longo, 

de até 1.825 metros. Possui ainda o sistema Advanced Bal-

listic Compensation (ABC®), ideal  para todas as necessida-

des de caça, incluindo ponto de correção.  Um cartão de 

memória microSD permite a entrada de parâmetros balísti-

cos próprios do caçador. Todas as unidades possuem um 

display LED muito brilhante, claro e facilmente legível com 

ajuste automático para quaisquer condições de iluminação. 

Os utilizadores têm ainda um tempo de medição máximo 

de cerca de 0,3 segundos. 

Os produtos da linha HD-B funcionam apenas com dois botões, e viseiras com cinco posições para ga-

rantir que a sua visão não sofre com a fadiga. São robustos e leves.

preservação de aves e seus respetivos habitats, 

numa simbiose que garante a viabilidade da 

natureza e o desfrutar do que existe neste lo-

cal. E a verdade é que os participantes contri-

buem para o conhecimento científico e, em 

2014, foram registadas e monitorizadas 137 

espécies, algumas mesmo raras no território 

português. 

É também importante o estímulo que tem sido 

dado aos agentes locais para se utilizar os re-

cursos existentes na região para gerar valor 

acrescentado aos serviços turísticos que dispo-

nibilizam. 

birdwatching e a pOpulaçãO lOcal

Um das grandes preocupações do município 

de Vila do Bispo tem sido o envolvimento da 

população local no próprio evento, criando ri-

queza cultural e mostrando a diversidade que 

existe no concelho. E são estas pessoas que tor-

nam o evento mais familiar, bem recebendo 

todos os participantes. 

Além disso, desde a primeira hora que o evento 

promove o envolvimento com a comunidade es-

colar, com a realização de atividades de educa-

ção ambiental para a sensibilização das crianças 

para a importância de Sagres naquilo que é o fe-

nómeno de migração outonal das aves. 

Por outro lado, tem existido a preocupação de 

envolver alguns stakeholders do Algarve, com 

um papel importante no panorama regional, 

nomeadamente estudantes de Biologia e de Tu-

rismo da Universidade do Algarve, técnicos de 

Câmaras Municipais do Algarve e técnicos de 
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empresas de animação turística, com os quais 

foram realizados workshops temáticos e fóruns 

de debate e partilha de ideias.

Tem-se tentando, também, envolver os surfis-

tas, os pescadores e os caçadores em ativida-

des de carater informativo e de sensibilização e 

todas estas atividades têm um impacto real nas 

populações de aves já que se difundem boas 

práticas e se ensina sustentabilidade. 

diversidade e qualidade

Estas são as duas tónicas que trazem sucesso a 

este evento. Ao longo de quatro dias são muitas 

as atividades disponíveis e versam sobre a obser-

vação de aves, a biodiversidade, a geologia, a pa-

leontologia, a arqueologia, a história, a astrono-

mia e a cultura do concelho. Além disso, todas as 

atividades são orientadas por peritos e destinam-

se ao público em geral e ao público especializa-

do, nacional e estrangeiro, de qualquer idade. 

Para mais informações consultar 

www.birdwatchingsagres.com

leica ultravid Hd
Experimente a natureza em detalhes nítidos

A série Leica Ultravid HD incorpora lentes de 

alto desempenho que mantêm a luz difusa, no 

mínimo. Isto garante níveis excelentes de cor e 

contraste, uma visão clara e brilhante e uma 

nítida resolução dos detalhes.

Estes binóculos utilizam ainda os melhores 

mecanimos de ótica do mercado e as caracte-

rísticas inovadoras acrescentadas tornam cada 

Leica HD Ultravid como um resistente e con-

fiável companheiro. 

O revestimento inovador AquaDura® conce-

de uma visão cristalina em qualquer cenário 

meteorológico e protege as lentes de arra-

nhões ou abrasão. Gostas de água rapidamen-

te são escoadas e impressões digitais e sujida-

de são facilmente limpas. 

leica m
descoberta em processo.

Máxima qualidade de imagem 

Nitidez de imagem superior e a melhor reprodu-

ção de detalhes. A Leica M apresenta um recém-

desenvolvido sensor CMOS “full frame” de alta 

resolução em formato de 35mm com 24 megapi-

xéis - o sensor de 24 MP Leica MAX. Quando 

combinado com o processador de imagem Leica 

Maestro, apenas imagens impressionantes são 

concebidas. Além disso, o baixo nível de ruído fa-

zem da Leica M a ideal para fotografias com luz 

natural. 

imagens nítidas garantidas 

O telémetro clássico apresenta uma rápida, precisa 

e perfeita focagem com uma superior exatidão. Os 

dois métodos de focagem adicionais permitem 

ainda mais criatividade. O novo “Live View 

Zoom”, permite aumentar o modo de visualização 

direta até 10 vezes. O “Live View Fokus Peaking” 

destaca automaticamente contornos nítidos em 

vermelho, para providenciar um simples controlo 

de focagem.

Imagens em movimento sobre o olhar Leica 

A qualidade de imagem única das objetivas Leica 

também está disponível para a função de video 

Full-HD com 1080 pixéis na Leica M. Configura-

ções de controle de exposição e gravação perfeitas 

proporcionam aos fotógrafos a oportunidade de 

obter imagens de gravações de vídeo profissional 

com o típico aspeto e qualidade inerentes à foto-

grafia Leica.

resultados mais rápidos 

Em conjunto, o sensor Leica MAX 24 MP e o pro-

cessador de imagem Leica Maestro atingem uma 

surpreendente velocidade elevada de processa-

mento de imagem. Devido aos curtos tempos do 

“Buffer”, é possível tirar fotos numa sequência rápi-

da, sem perder um único disparo. Os segmentos 

diferentes e independentes do processador tornam 

possível processar uma imagem, enquanto a ante-

rior ainda está a ser processada no cartão de me-

mória. 

possibilidades universais 

A nova Leica M é a primeira camera M com “Live 

View”. As imagens podem agora ser compostas di-

retamente quando se olha através da objetiva – 

com um controle total sobre a profundidade de 

campo, exposição, enquadramento e focagem. 

No Display de 3” de alta resolução, (920 mil pi-

xels) da nova Leica M, a focagem, exposição e to-

nalidade de uma imagem podem ser avaliadas 

com precisão.
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leica t
uMa siMbiOse dO MelhOr.

amor ao primeiro toque. 

Construído de acordo com as tradições da arte da engenharia. A Leica T é a primeira Máquina Fo-

tográfica do mundo com um corpo feito totalmente de alumínio. Fabricado a partir de um único 

bloco de metal sólido e polida à mão durante 45 minutos. 

Menos é mais. 

A perfeição absoluta só é alcançado quando nada mais pode ser omitido. Nós e o nosso parceiro, a 

Audi Design, seguimos sistematicamente esta política rigorosa para desenvolver a Leica T. O Design 

segue a função. Mais ainda, também a apoia. Tudo o que é supérfluo foi eliminado, existindo apenas 

o essencial.

extraordinária qualidade de imagem

O grande sensor APS-C com 16,5MP garante fidelidade das cores, precisão no detalhe e imagens de 

extraordinário brilho e claridade, mesmo com más condições de luz. O Autofocus é rápido e prati-

camente silencioso e o novo processador de imagem permite transmitir os dados instantaneamente 

para o Touchscreen.

nunca a transmissão foi tão fácil

Com o módulo Wi-Fi integrado é possivel tranferir as imagens da Leica T para Smartphones, Tablets 

ou Computadores. As imagens também podem ser transferidas, de forma simples e rápida, para as 

redes sociais ou via e-mail – com a Leica App T para iOS ou através da “Browser Gallery” para An-

droid. Muito prático: com a função remota da Leica App T os smartphones ou tablets podem ser 

utilizados como um Viewfinder eletrónico e disparar a Leica T através de controlo remoto.

simples e brilhante O generoso tamanho de 3.7’’ do Touchscreen com máxima resolução do deta-

lhe, ocupa praticamente toda a parte de trás da Máquina Fotográfica. O manuseamento acontece de 

forma intuitiva. Apenas basta tocar no Display para focar e compor a fotografia, e com uma simples 

passagem com o dedo verifica e revê as fotografias. Muito inteligente: é possível ajustar a Leica T 

segundo as necessidades pessoais de cada utilizador com o Menu “My-Camera”. O utilizador deci-

de o que é importante.   

compatível com o sistema M

As objetivas-M da Leica são consideradas as melhores objectivas de 35mm do mundo. Através do 

M-Adapter T, mais de 20 destas Objetivas podem ser utilizadas com a Leica T. O sensor codificado 

das objetivas M de 6bits garante que a Leica T reconheça qual das objetivas é que se está a utilizar 

e possa fornecer total suporte das funções como a fotometragem, abertura do diafragma e controlo 

manual.
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Ateliers de educação ambiental, observação 

de golfinhos ou aves, passeios a cavalo, cami-

nhadas pedestres, mini-cursos sobre vários te-

mas, visitas guiadas sobre a história de Sagres, 

passeios interpretativos de flora, geologia e ar-

queologia, sessões de anilhagem de aves, pas-

seios orientados por pessoas locais, várias pa-

lestras que darão a conhecer projetos de con-

servação são apenas algumas das atividades 

disponíveis durante os quatro dias do festival. 

A complementar as atividades de natureza, e 

para proporcionar momentos de descontração, 

estão também previstas sessões de yoga, alon-

gamentos e massagens.

O evento, promovido pela Câmara Municipal 

de Vila do Bispo em parceria com a Sociedade 

Portuguesa para o Estudo das Aves e a Almar-

gem, elege tradicionalmente esta altura do ano 

para coincidir com a época alta da migração 

outonal, quando as aves migradoras abando-

o território nacional e também em parceria no 

estrangeiro, nomeadamente em Cabo Verde, 

São Tomé e Príncipe, Malta e Grécia. A sensibi-

lização ambiental e a promoção do Birdwat-

ching são também duas das suas prioridades.

PrinciPais objetivos da sPea

–  Promover, dinamizar e divulgar o estudo da 

biologia das aves e desenvolver as bases 

científicas e técnicas para a aplicação de me-

didas de gestão e conservação;

–  Promover a conservação das populações de 

aves que vivem no estado selvagem e dos 

seus habitats, em particular no território por-

tuguês;

–  Contribuir para a valorização e promoção da 

Ornitologia, nas suas diversas vertentes, atra-

vés da elaboração e divulgação de princípios 

orientadores desta disciplina;

–  Contribuir para a formação da população em 

geral e grupos específicos sobre a avifauna, a 

Ornitologia e outras atividades ligadas à ob-

servação de aves, e à divulgação da impor-

tância de conservação das mesmas.

nam o nosso país rumo às terras quentes de 

África. Celebra-se também a nível europeu, 

nesta mesma altura, o Fim-de-Semana de Ob-

servação das Aves.

Uma das entidades copromotoras do evento é 

a SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo 

das Aves, uma organização não-governamen-

tal de ambiente sem fins lucrativos que promo-

ve o estudo e a conservação das aves e dos 

seus habitats em Portugal. A SPEA foi fundada 

a 25 de novembro de 1993, correspondendo a 

um desejo manifestado por um grande número 

de profissionais e amadores que desenvolviam 

atividade na área da ornitologia e conservação 

da avifauna. É desde 1999 o parceiro portu-

guês da BirdLife International, uma rede inter-

nacional de organizações de ambiente que 

atua em mais de 120 países, tendo sido reco-

nhecida como entidade de utilidade pública 

em 2012. A SPEA desenvolve projetos em todo 

SPEA e Sagres colocam Portugal 
na rota do birdwatching mundial 
De 1 a 4 De outubro vai Decorrer mais uma eDição Do Festival De observação De aves & 
ativiDaDes De Natureza, em sagres, No coNcelho De vila Do bispo. este aNo, o maior 
eveNto De observação De aves Do país, que trouxe ao coNcelho o prémio De “muNicípio Do 
aNo”, tem previsto cerca De 200 ativiDaDes, eNtre elas muitas NoviDaDes!
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CONSULTE A DIREÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS CONSULARES  
E DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS:

www.portaldascomunidades.mne.pt

trabalharnoestrangeiro.dgaccp@mne.pt

PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS DEVE CONTACTAR:

 Direção de Serviços de Emigração
Telefone: 21 792 97 34 Fax: 21 792 97 24 

E-mail: emi@mne.pt

TRABALHAR NO ESTRANGEIRO
INFORME-SE ANTES DE PARTIR
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época já projetavam os nossos tecidos a mais de 

500 quilómetros de distância. 

Apesar do interior ser um território periférico e 

isolado oferecia diversas oportunidades, sendo a 

sua vinda sido bem aceite já que desempenha-

vam um papel dinamizador das comunidades. 

Tinham uma vontade inclusiva e um grande papel 

do ponto de vista do conhecimento e da econo-

mia. 

A hostilização vinha sempre da Igreja Católica, 

em 1492 foram expulsos pelos reis católicos e 

em 1496, com D. Manuel, também pressiona-

do pela Igreja e pelos sogros, sofreram uma 

nova perseguição. D. Manuel percebeu que o 

papel social, económico e científico dos judeus 

era determinante para o desenvolvimento do 

país e para a grande missão que eram as desco-

bertas. Sem querer hostilizar a Igreja e a pres-

são dos sogros criou a situação subtil, à boa 

maneira portuguesa, de os converter.

Garcia d’ Orta, natural dO cOncelhO fOi 

um dOs judeus mais influentes… 

Não foi por acaso que Garcia d’ Orta, uma das 

figuras proeminentes do Renascimento e que 

teve um papel determinante para as medicinas 

tradicionais da sua época, nasceu no concelho. 

Os seus pais vieram deste movimento de ju-

deus expulsos de Espanha para Portugal e fixa-

ram-se na vila, onde nasceu e teve a sua forma-

ção escolar. Fez a sua formação académica nas 

Universidades de Salamanca e Alcalá de Hena-

res, tendo ido mais tarde para Lisboa e depois 

para a Índia, onde foi companheiro de Luís de 

Camões.

Acabou por ser apanhado pela Inquisição 

numa história fabulosa, já que foi julgado numa 

situação de post mortem. Andou fugido e quan-

do o Santo Ofício o apanhou, julgou-o depois 

de morto, confiscando-lhe os bens. Garcia d’ 

Orta é um dos filhos ilustres do concelho que 

muito nos orgulha, sobretudo porque teve um 

percurso biográfico admirável; Camões dedi-

cou-lhe um conjunto de estrofes, sendo que 

também se notabilizou pelo seu Tratado “Coló-

quio dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais 

da Índia”, que foi uma obra-prima da época de-

dicada às medicinas tradicionais. 

Uma vez que já concluímos a nossa primeira 

prioridade, que era a requalificação da Sinago-

ga, um projeto que foi desenvolvido nos últi-

mos anos com grande sucesso mas que começa 

a ser curto - e como queremos qualificar e au-

mentar a nossa oferta cultural e turística -, o de-

safio que temos pela frente, e para o qual esta-

mos a envidar todos os esforços, é criar um 

centro de interpretação dedicado a Garcia d’ 

Orta. Não será uma homenagem somente ao 

homem judeu, que só no final da sua vida se 

desmascara a sua origem sefardita, mas quere-

mos sobretudo realçar a obra e o contributo 

que deu para a medicina universal, no que diz 

respeito à questão do trabalho e na sistematiza-

ção e inventariação das espécies, nomeada-

mente as que encontrou na Índia e a sua impor-

tância para a medicina tradicional.

apesar de ser uma fiGura cOnhecida da 

nOssa história, nãO existe uma Grande 

infOrmaçãO reunida sObre Garcia d’ 

Orta.

Este trabalho não existe em Portugal. É uma justa 

homenagem que deve ser feita a uma figura de 

vulto da medicina e do Renascimento. É um dos 

projetos que estamos a desenvolver, e acredita-

mos na possibilidade de encontrar apoio finan-

ceiro no âmbito do programa EEA Grants, ao qual 

existe uma candidatura da Rede de Judiarias de 

Portugal.

a sinaGOGa medieval é O mOnumentO ju-

daicO mais impOrtante dO cOncelhO?

A musealização da Sinagoga de Castelo de Vide é 

fundamental devido à sua singularidade no patri-

mónio judaico nacional, já que não há nenhuma 

sinagoga do país que tenha tanta autenticidade. 

O que difere Castelo de Vide de outros locais é 

que todo o bairro judeu, desde as questões urba-

nísticas, a arquitetura ou o tecido histórico urbano 

até à própria toponímia, se mantêm em respeito 

ao que foi no seu passado. Passear ou estudar 

todo este espaço é recuar na história e ir à verda-

de das coisas.

Infelizmente, ou não, tudo se preservou e ficou 

cristalizado no tempo, porque em momentos cru-

ciais da nossa história o concelho não sofreu o 

desenvolvimento que existiu em outras localida-

des. Tudo se mantém igual desde o século XV e é 

esta a beleza que tanto atrai em Castelo de Vide. 

Basta passar pelas ruas estruturantes do Bairro Ju-

deu, como sendo as ruas da Judiaria, da Fonte, do 

Mercado ou do Mestre Jorge, as quais mantêm a 

toponímia desde há séculos e onde é evidente a 

presença judaica. 

Fixaram-se numa encosta, que era quase como 

um gueto e mantiveram a sua pujança econó-

antóniO pita

presidente da cm castelo de vide

“Queremos criar um centro interpretativo 
em homenagem a Garcia d’ Orta”
Passear Pelas ruas de Castelo de Vide é reCuar no temPo e PerCeber a eVolução do ConCelho desde a idade média. em entreVista, 
antónio Pita, Presidente da autarquia, exPliCa Como a Comunidade judaiCa moldou o ConCelho. 

em 1492, castelO de vide recebeu uma im-

pOrtante cOmunidade judaica. de que 

fOrma influenciOu O cOncelhO?

Da mesma forma que não se pode falar da histó-

ria de Portugal a partir do final da Idade Média 

sem se fazer uma abordagem ao que foi a impor-

tância das comunidades judaicas portuguesas se-

farditas no território nacional, não se pode fazer 

uma abordagem da história local de Castelo de 

Vide sem analisar, de uma perspetiva positiva 

para o concelho, o contributo essencial desta co-

munidade.

Castelo de Vide teve a sorte de receber muitos 

judeus após a expulsão de Espanha em 1492 

dos judeus sefarditas pelos Reis Católicos. Exis-

tem relatos que pela fronteira do concelho com 

Espanha passaram cerca de quatro mil judeus, 

o que seria muito próximo da população local 

de então. Muitos deles fixaram-se no concelho, 

tiveram a sua judiaria, as suas práticas religio-

sas e um acolhimento que resultou na fixação 

de muitos deles. Outros seguiram para Lisboa, 

até pela vocação comercial das comunidades 

judaicas, e depois pela diáspora aquando da In-

quisição em Portugal.

Os judeus que aqui ficaram foram determinantes 

para o concelho. Foi no século XVI que Castelo 

de Vide conheceu um boom no seu desenvolvi-

mento económico e social.

que atratividade viram nO cOncelhO?

Fixaram-se em pequenas comunidades, desen-

volvendo sobretudo atividades económicas im-

portantes, bem como importantes transações co-

merciais, nomeadamente na área dos tecidos. In-

dependentemente de serem judeus expulsos de 

Espanha, continuavam a desenvolver a sua ativi-

dade em feiras como Toledo ou Salamanca. Na 
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mica sempre numa vertente muito ligada aos ofícios. 

Os judeus são indivíduos muito direcionados para as 

questões empresariais e na metade do século XV, quan-

do todo o Bairro Judeu mantinha a sua pujança econó-

mica, a restante parte da vila, a cristã, estava sobretudo 

ligada à terra.

este urbanismO ainda se sente?

Castelo de Vide teve o seu berço dentro do castelo, 

mas entre os séculos XIV e XVII a parte cristã cresceu 

numa encosta mais generosa e com uma grande rela-

ção com a ribeira de S. João, com terras agricultadas 

que serviam para abastecimento à população. Já a 

outra encosta, mais íngreme, voltada para Espanha, 

com maior dificuldade de construção e com pior 

qualidade de vida desenvolveu-se com a comunida-

de judaica, com os arruamentos estruturados em fun-

ção de um ponto de água, que é a Fonte, o maior ex

-libris do concelho. A lição urbanística que se retira 

é que enquanto a zona cristã se desenvolveu de for-

ma a que as ruas desembocassem em dois pontos 

religiosos, a Igreja de S. João e a Igreja Matriz, o bair-

ro judeu tem a particularidade única no país de cres-

cer em torno de uma referência que é a água corren-

te, com características termais e de grande qualida-

de. Este ponto era fundamental até pela questão do 

ritual do “mikvá”, o banho de purificação das mulhe-

res após a menstruação.

Ao passear por Castelo de Vide com um mapa na mão 

e ver como estas duas realidades se expressaram no 

planeamento urbanístico, conseguimos perceber como 

as duas comunidades se desenvolveram à luz do que 

consideravam fundamental.

mas Os vestíGiOs da cOmunidade judaica em cas-

telO de vide nãO se ficam pelO planeamentO ur-

banísticO.

Temos várias marcas assinaladas na arquitetura, no-

meadamente um número considerável de “mezuzah’s”, 

que são ranhuras nos umbrais das portas, onde eram 

colocados trechos sagrados que eram tocados quando 

se entrava na habitação para purificação. Todos esses 

levantamentos vão estar ao abrigo da candidatura que 

estamos a desenvolver e vão ter uma sinalética especí-

fica da Rota de Judiarias.

Na nossa gastronomia temos diversas influências “ko-

sher”, com pratos típicos, que aparecem essencialmente 

no período pascal, como é o borrego e o cachafrito. 

Também temos um conjunto de rituais na Páscoa que 

demonstram a presença forte da herança judaica e que 

assumimos como identidade cultural. A Procissão da 

Ressurreição é única no país, já que não tem imagens 

religiosas, é promovida pela administração do conce-

lho a qual convida todas as forças vivas a integrarem a 

procissão, como o pároco da vila e os representantes 

dos ofícios. São levados estandartes e, apesar de ser o 

momento da Ressurreição de Cristo, existe quase uma 

laicização da Procissão para existir a harmonia entre a 

comunidade. A disposição das forças vivas na Procis-

são, que atinge cerca de 500 metros, é consoante a sua 

importância e antiguidade sendo encerrada pela ban-

deira do município, como fator aglutinador.

Sinagoga recebeu cerca de 30 mil turistas em 2014

A Sinagoga Medieval de Castelo de Vide tem sido um 

dos pontos mais visitados desde que foi terminada a 

requalificação e criada a área museológica. Em 2014, 

um total de 30.342 turistas visitaram este espaço, 

sendo a sua maioria portugueses (17085), espanhóis 

(3920), franceses (1563) e israelitas (1562). Os me-

ses mais concorridos são os de abril, maio, agosto e 

setembro.

Garcia d’ Orta: um médico renascentista

Natural de Castelo de Vide, crê-se que nasceu em 

1501, Garcia d’ Orta era filho de pais sefarditas espa-

nhóis que fugiram à expulsão por parte dos Reis Ca-

tólicos. Depois de viver toda a sua infância no conce-

lho, foi como cristão-novo que completou a sua for-

mação académica em gramática, artes e filosofia na-

tural, tendo-se licenciado em medicina nas 

universidades espanholas de Salamanca e Alcalá de 

Henares. Regressou a Castelo de Vide em 1523, após 

a morte de seu pai. Em 1526 obteve licença para pra-

ticar medicina e no mesmo ano mudou-se para Lis-

boa. Aí tornou-se médico de D. João III e conheceu o 

grande matemático Pedro Nunes. Foi escolhido para 

dar conferências de filosofia natural na Universidade 

de Lisboa e em 1533 foi eleito pelo conselho para 

professor da cadeira.

Embarcou para a Índia a 12 de Março de 1534 como 

médico pessoal de Martim Afonso de Sousa. Depois 

de acompanhar o seu patrono durante os quatro 

anos em que este granjeou grande prestígio em várias 

campanhas militares na costa ocidental da Índia, es-

tabeleceu-se como médico em Goa, onde adquiriu 

grande reputação. Ganhou a amizade de Luís de Ca-

mões e em 1541 casou com uma rica herdeira, Brian-

da de Solis, com quem teve duas filhas. A obra que 

perpetuou o nome de Garcia d’ Orta foi o livro “Co-

lóquio dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da 

Índia”, editado em Goa em 1563. Este trabalho está 

escrito em português na forma de diálogo entre o 

próprio e Ruano, um colega recém-chegado a Goa e 

ansioso por conhecer a matéria médica da Índia.

Faleceu em Goa, em 1568, sem nunca ter tido direta-

mente problemas com a Inquisição, mas logo após a 

sua morte a Inquisição iniciou uma feroz perseguição 

à sua família. A sua irmã, Catarina, foi condenada por 

judaísmo e queimada viva num auto-de-fé em Goa, 

em 1569. Esta perseguição culminou em 1580 com a 

exumação da Sé de Goa dos restos mortais do médi-

co e a sua condenação à fogueira por judaísmo.
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Saúde: dia do Farmacêutico

Por altura da comemoração do Dia do Farmacêu-

tico entramos à conversa com António Rocha 

Costa, atual presidente da Secção Regional do 

Porto da Ordem dos Farmacêuticos e tentamos 

perceber como, hoje, se encontra esta profissão e 

quais as perspetivas para o futuro da mesma. 

A Ordem dos Farmacêuticos é uma associação 

pública, com poderes delegados pelo Estado, 

para exercer a acção reguladora no que respeita 

à profissão farmacêutica. Tendo atribuições bem 

definidas no seu Estatuto sendo que a primeira 

delas é “colaborar na definição e execução da 

política de Saúde em cooperação com o Estado” 

Em termos organizacionais, a Ordem dos Farma-

cêuticos é constituída por uma Direcção Nacio-

nal e três Secções Regionais  – Porto, Lisboa e 

Coimbra – e cada um dos Presidentes tem assen-

to na Direcção Nacional, colaborando e parti-

lhando as preocupações do organismo central, 

na definição das politicas da ordem, que tem em 

vista a defesa da Saúde Pública mas também dos 

interesses profissionais nela inscritos. 

É assim que António Rocha Costa introduz a pro-

blemática da crise no setor farmacêutico, expli-

cando que os problemas que têm assolado o sec-

tor tem merecido especial atenção por parte da 

Ordem dos Farmacêuticos. “A Ordem dos Far-

macêuticos abrange profissionais de várias áreas. 

Apesar de se falar muito nos farmacêuticos da 

que acontece é que a perda do valor das farmá-

cias foi muito acentuado, o que fez com que um 

número considerável esteja hoje em situação de 

insolvência, por incapacidade de fazer face as 

despesas, o que é bastante preocupante porque 

gera desemprego. Desde há 2 anos, assistimos a 

saída de colegas para Países como o Reino Unido 

e Noruega, em busca de um emprego e melhor 

qualidade de vida.

 Na opinião do nosso interlocutor, o sector foi 

desregulado. Hoje, “qualquer um pode ser pro-

prietário de uma farmácia e isso não trouxe qual-

quer benefício para os utentes, antes pelo contrá-

rio.”. De salientar que o setor da farmácia comu-

nitária sempre foi um sector composto por pe-

quenas e médias empresas, em que a Direcção 

Técnica era indissociável da propriedade. E quer 

queiramos quer não, isto fazia toda a diferença, 

pois os profissionais farmacêuticos estavam sujei-

tos a menos pressão e o Director Técnico/pro-

prietário dava a devida importância aos aspectos 

éticos e deontológicos da profissão.

Com a liberalização da propriedade, a breve pra-

zo iremos assistir ao ressurgimento de grupos 

económicos proprietários de cadeias de farmá-

cias, que naturalmente porão o lucro acima de 

tudo, e, além disso, terão tendência a concentra-

se nos centros urbanos, ficando as periferias des-

guarnecidas, quando as pequenas farmácias que 

hoje lá existem sucumbirem a concorrência, por 

vezes desleal.

Por isso quando se fala da acessibilidade ao me-

dicamento temos que ter em conta a situação em 

que, apesar do medicamento ser muito barato e 

acessível à bolsa de todos os portugueses, a dis-

tância das farmácias pode criar constrangimentos 

às populações no acesso às mesmas.

Por outro lado, existirá sempre por parte destes 

grupos a tentação de contratar pessoal menos 

qualificado, o que compromete desde logo a ex-

celente qualidade de atendimento, que sempre 

foi um factor distintivo das farmácias portugue-

sas.

Para que a actual situação se inverta, é necessário 

mudar de paradigma e, á semelhança do que 

acontece noutros Países a farmácia terá que dei-

xar de ser apenas o local onde se disponibilizam 

embalagens de medicamentos, passando a ser 

essencialmente um centro de prestação de Cui-

dados Farmacêuticos. 

Não menos preocupante é a situação que se vive 

no sector das análises clínicas e dos farmacêuti-

cos afectos a essa área: “o sector das análises clí-

nicas empregava muitos farmacêuticos, mas com 

a descida, imposta pelo governo, de cerca de 

40% do valor da remuneração dos exames labo-

ratoriais, surgiu a necessidade de reduzir custos, 

e, assim, dispensar alguns dos colaboradores 

mais “dispendiosos”.

Por outro lado, temos assistido nos tempos mais 

recentes, à concentração dos laboratórios de 

análises em grandes grupos, para obter economia 

de escala, capaz de compensar a diminuição dos 

preços. Para além de gerar desemprego, a con-

centração leva a que o factor proximidade fique 

comprometido. Em França, por exemplo, deu-se 

este fenómeno de concentração há mais de duas 

décadas e actualmente estão a ressurgir os cha-

mados laboratórios de proximidade (pequenas e 

médias unidades), que proporcionam um serviço 

mais personalizado e mais versátil e que usam 

uma linguagem diferente: falam em pacientes e 

não em número de amostras colhidas. 

Dia Do Farmacêutico

Este ano, o dia do farmacêutico teve lugar em 

Coimbra e contou com a participação de muitos 

dos membros da Ordem dos Farmacêuticos. 

“Acessibilidade ao Medicamento: O que mudou 

nos últimos 40 anos” foi o tema do Simposium 

que ocupou toda a manhã do dia 26 de setembro 

e que serviu para que farmacêuticos de todos os 

pontos do país discutissem o estado atual do se-

tor. Mais ao final do dia, houve uma Sessão Sole-

ne onde foram agraciados alguns farmacêuticos. 

Um momento único e que faz parte da agenda 

anual das comemorações do Dia do Farmacêuti-

co. 

Futuro

António Rocha Costa é um otimista por natureza 

e acredita que esta turbulência que tem atingido 

o sector farmacêutico irá passar. Ainda assim, 

“estes tempos conturbados estão a durar dema-

siado. Aliás, temo que muitos dos da minha gera-

ção não consigam chegar ao fim da turbulência, 

antes da idade da reforma. A Ordem dos Farma-

cêuticos tem feito os possíveis para inverter esta 

situação, continuando a fazer passar a mensa-

gem de que a formação contínua é necessária 

para acompanhar o avanço técnico- cientifico e 

tem feito todos os esforços para fixar os nossos 

profissionais no País, já que não queremos assistir 

a uma sangria de profissionais qualificados como 

aquela a que já assistimos noutras áreas.

Alem disso, a Ordem dos Farmaceuticos tem pro-

curado alertar os poderes públicos para a mais 

valia da classe, procurando demonstrar que a 

profissão de farmacêutico é essencial na socieda-

de e não pode ser banalizada.

O futuro então, para este nosso entrevistado, po-

derá ser mais risonho, pois a breve prazo o papel 

do farmacêutico será reconhecido pelos ganhos 

que proporciona ao sistema de saúde e aos cida-

dãos, afirma, finalizando, António da Rocha e 

Costa. 

farmácia comunitária, a Ordem abrange ainda os 

farmacêuticos do setor das análises clínicas, da 

farmácia hospitalar, da indústria, da distribuição 

da investigação, do ensino, … No entanto, a far-

mácia comunitária é a área onde existe uma 

maior concentração de farmacêuticos e tem sido 

também o setor mais fustigado pela crise finan-

ceira”, avança. 

Desde que, em 2007, se deu a liberalização da 

propriedade da farmácia, e com a abertura de 

estabelecimentos de venda de Medicamentos 

não Sujeitos a receita Médica a situação econó-

mica das farmácias começou a degradar-se. En-

tretanto foram introduzidas as margens regressi-

vas, foi incrementada a cota de genéricos e os 

preços de medicamentos de marca sofreram re-

duções drásticas. 

Estavam assim reunidas as condições para a cha-

mada “tempestade perfeita” que levou a uma 

perda acentuada do valor do sector e à desvalori-

zação da profissão farmacêutica.

Mas a Ordem dos Farmacêuticos preocupa-se 

com questões laborais ou monetárias? “Indepen-

dentemente de a Ordem não ter funções sindi-

cais, preocupa-nos que se estejam a perder pos-

tos de trabalho e se baixe a remuneração dos 

farmacêuticos, e consideramos que para existir 

em exercício profissional digno tem que haver 

condições para tal e isso exige financiamento. O 

antónio rocha costa

Presidente da secção regional do Porto da ordem dos Farmacêuticos

Pelo futuro da profissão

Comemorou-se, no passado dia 26 de setembro, mais uma Celebração referente ao 
dia do farmaCêutiCo, em pleno dia de s. Cosme e s. damião, patronos de uma das 
profissões mais ConCeituadas e respeitadas da nossa soCiedade.
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Qual a análise Que faz destes 15 anos 

da introdução dos medicamentos ge-

néricos em Portugal?

Foi em 1990, com o Decreto-Lei nº81/90, 

ambiente adequado para uma maior utiliza-

ção de Medicamentos Genéricos.

Nos últimos 15 anos, o mercado de Medica-

mentos Genéricos cresceu de forma acentua-

da. Porém, a quota de mercado dos Medica-

mentos Genéricos em Portugal ( que é hoje 

de cerca de 47% no sector ambulatório) está 

ainda muito longe das quotas de mercado de 

outros países Europeus (nos países nórdicos, 

e na Alemanha, entre outros, mais de 60% 

dos medicamentos utilizados são Medica-

mentos Genéricos). 

Nestes últimos tempos, o mercado dos Medi-

camentos genéricos tem, no sector ambula-

tório vindo a estagnar e tem mesmo mostra-

do uma tendência decrescente, não só em 

valor mas também em volume, o que é preo-

cupante. 

aliás, a meta imPosta Pela troika foi de 

60 Por cento de utilização dos genéri-

cos em Portugal….

De facto, a meta da Troika e o objetivo do Esta-

do para a quota de mercado de medicamentos 

genéricos, para o final de 2014 era efetivamen-

te de 60 por cento, pelo que, a APOGEN esti-

ma que há ainda muito caminho a percorrer.

numa altura em Que Poucas Pessoas – 

Pacientes, médicos e farmacêuticos – 

Põem em causa a eficácia e segurança 

do medicamento genérico, como se 

que se falou pela primeira vez em medica-

mentos genéricos em Portugal.

No entanto, no início da década de 2000, a 

utilização de Medicamentos Genéricos era 

quase nula em Portugal, e para muitos essa 

realidade manter-se-ia por muito anos, mes-

mo quando muitos países já tinham com-

preendido que o desenvolvimento deste sec-

tor seria fundamental para a sobrevivência e 

manutenção dos seus Sistemas de Saúde. 

O aumento significativo da quota de merca-

do dos medicamentos genéricos, tanto em 

volume como em valor deu-se especialmen-

te a partir de 2002. O desenvolvimento do 

mercado deveu-se em grande parte à intro-

dução de legislação específica que criou um 

Medicamentos Genéricos: 
A análise dos últimos 15 anos

EntrEvista a Paulo lilaia, PrEsidEntE da associação PortuguEsa dE MEdicaMEntos 
gEnéricos E BiossiMilarEs.

no dia vintE E sEis dE sEtEMBro assinalou-sE o dia do farMacêutico, quE lEvou 
o Ministro da saúdE, Paulo MacEdo, a discursar soBrE a Política da saúdE, rEfE-
rindo-sE ao PEríodo difícil quE o País atravEssa E quE afEtou o sEtor E os sEus 
Profissionais.  

Paulo lilaia

Presidente da aPogen

Paulo macedo

Paulo Macedo começou por afirmar que o 

Ministério da Saúde não está alheio aos pro-

blemas do setor, muito pelo contrário, tem 

feito um esforço, apesar dos cortes orçamen-

tais, para cumprir a sua missão sem que pro-

fissionais e / ou doentes sejam esquecidos.

“Este primado da proteção dos doentes e da 

saúde pública tem sido uma preocupação do 

Ministério. Mesmo num momento de constran-

gimentos orçamentais, o Serviço Nacional de 

Saúde [SNS] têm logrado cumprir eficazmente 

a sua missão”  

“A política de saúde - e a do medicamento 

em particular - continuará a ser pautada pelo 

cumprimento dos compromissos nacionais, 

pela promoção do acesso racional a medica-

mentos, e pelo escrutínio permanente do 

cumprimento das obrigações e responsabili-

dades dos diferentes intervenientes. Este é, 

também, um esforço conjunto dos profissio-

Dia do Farmacêutico

nais que - reconhecendo as dificuldades adi-

cionais do momento - se empenham dedica-

damente em proteger, tratar os doentes e pre-

servar a saúde. Num momento em que os 

profissionais de saúde sofrem igualmente di-

ficuldades acrescidas, assume particular im-

portância valorizar este compromisso funda-

mental ao serviço da sociedade e, em parti-

cular, dos doentes”.

O Ministro da Saúde sublinha que “o SNS 

poupou cerca de 40 milhões de euros e os 

utentes cerca de 39 milhões de euros o que 

implicou medidas exigentes e determina-

das”, dando destaque “ao acordo com a in-

dústria farmacêutica; a redução de margens 

de farmácias e grossistas; a revisão interna-

cional de preços, incluindo pela primeira 

vez medicamentos hospitalares; e a remoção 

de barreiras à entrada de medicamentos ge-

néricos, bem como a promoção de maior 

concorrência entre produtores. Responde-

mos, assim, a uma situação de emergência 

nacional, sendo inegável que - hoje - os por-

tugueses e o SNS utilizam mais medicamen-

tos, e mais baratos, sem qualquer retrocesso 

de qualidade ou eficácia e tratando mais pa-

tologias e mais cidadãos”.

Paulo Macedo afirma que, mesmo com todas 

as restrições, os portugueses têm um dos me-

lhores sistemas de saúde, que vem mantendo 

sempre a qualidade. “A sociedade e os doentes 

continuam a beneficiar de um sistema de saú-

de que responde às suas necessidades e conse-

gue atingir elevados níveis de desempenho e 

qualidade. O SNS tem mantido níveis crescen-

tes de cuidados, sem ocorrência de ruturas ou 

desagregações, mesmo perante relevantes res-

trições, continuarmos a usufruir de um dos sis-

temas de saúde com melhor resposta no mun-

do”.



/Outubro

Saúde: MedicaMentoS GenéricoS

consegue exPlicar a estagnação do 

consumo?

De facto cremos que hoje uma grande parte da 

população e os profissionais de saúde estão 

conscientes de que os medicamentos genéri-

cos são equivalentes terapêutico dos medica-

mentos de referência, com a mesma qualida-

de, eficácia e segurança e que a única diferen-

ça significativa entre estes é o fator preço, uma 

vez que os medicamentos genéricos são dispo-

nibilizados a um preço mais acessível.

Naturalmente, a APOGEN está empenhada em 

que, cada vez mais, esta mensagem seja 

apreendida por toda a sociedade e nesse senti-

do, entende que ainda há trabalho a fazer para 

eliminar as últimas barreiras à utilização de 

medicamentos genéricos.

É importante que, quer por parte do Estado, 

quer por parte das empresas de medicamentos 

genéricos, continue a existir uma forte promo-

ção do medicamento genérico na sua globali-

dade. Há aqui um trabalho de visibilidade e de 

contínua demonstração da qualidade dos me-

dicamentos genéricos, que é muito importante 

para o crescimento destes medicamentos no 

nosso país

Poderá esta estagnação estar relacio-

nada com a introdução de novos me-

dicamentos? 

Não nos parece. No entanto, somos de opinião 

que é absolutamente necessário que o Estado 

incentive uma grande utilização de Medica-

mentos Genéricos para poder gerar a poupan-

ça necessária e poder libertar as verbas neces-

sárias para o financiamento de tratamentos 

com medicamentos novos que sejam realmen-

te inovadores (como por ex. a Hepatite C).

É importante também salientar que os medica-

mentos genéricos são e serão cada vez mais, um 

contributo fundamental para o acesso à saúde 

por parte de um cada vez maior número de 

doentes e em estádios mais precoces da doença.

A inversão contínua da pirâmide demográfica, 

com mais idosos que população jovem e ativa, 

com mais pensionistas que contribuintes, colo-

ca um tremendo desafio de disponibilizar mais 

e melhores serviços de saúde aos doentes mas 

com fortes limitações de recursos.

Numa altura em que as exigências face aos cui-

dados de saúde são cada vez maiores, os Medi-

camentos Genéricos representam um importante 

benefício para os doentes, ao garantir um acesso 

mais alargado dos doentes e numa fase mais pre-

coce das suas doenças, a medicamentos seguros, 

eficazes e de qualidade, ao mesmo tempo que 

proporcionam aos doentes e aos sistemas de saú-

de, importantes poupanças. 

é necessário fazer alguma camPanha 

de sensibilização Para um maior con-

sumo de genéricos em Portugal? ou 

melhor, como se consegue combater 

guês e outras que infelizmente não sobrevive-

ram. No geral, entendemos que a razão de 

existir dos Medicamentos Genéricos é haver 

medicamentos de qualidade comprovada a um 

custo acessível.

No entanto, os preços dos Medicamentos 

Genéricos não podem nem devem, ser tão 

baixos ao ponto de, contribuírem para que as 

empresas não sejam financeiramente viáveis 

e se retirem do mercado, ou contribuírem 

para que determinados produtos não sejam 

lançados ou deixem de ser comercializados, 

até porque, grande parte das alternativas de 

marca desses medicamentos genéricos reti-

rados do mercado, têm um preço muito mais 

elevado.

Esta situação tem vindo a observar-se no mer-

cado ambulatório, mas é ainda mais visível a 

nível hospitalar, onde devido ao sistema de 

concursos instaurado pelo Estado, o esmaga-

mento de preços é tão acentuado que as em-

presas, pura e simplesmente, não conseguem ir 

a concurso e deixam, consequentemente de ter 

o produto disponível. 

de práticas administrativas mas antes resulta-

do de ajustes concorrenciais que reflitam 

práticas sustentáveis por parte dessas empre-

sas.

como analisa a Posição de Portugal, 

na euroPa, no Que diz resPeito ao con-

sumo de medicamentos genéricos? 

Relativamente à Europa, Portugal situa-se a 

meio da tabela quanto  à utilização  de medi-

camentos genéricos.

Como já dissemos, a quota de mercado dos 

Medicamentos Genéricos em Portugal tem 

vindo a crescer ao longo dos últimos anos. 

Porém, está ainda muito longe das quotas de 

mercado de outros países Europeus (nos paí-

ses nórdicos, e na Alemanha, entre outros, 

mais de 60 por cento dos medicamentos uti-

lizados são Medicamentos Genéricos), ha-

vendo portanto ainda muito a fazer, pelo me-

nos para que se atinja a quota de mercado de 

60 por cento, como aliás preconizado no 

Memorandum de Entendimento com a 

Troika. Para que tal possa ser conseguido e 

porque os Medicamentos Genéricos são um 

dos pilares da sustentabilidade do SNS, é 

fundamental uma política de incentivo à uti-

lização destes medicamentos, através da 

aplicação de medidas que a APOGEN tem 

reiteradamente vindo a propor à tutela, algu-

mas das quais, infelizmente ainda por imple-

mentar.

uma PeQuena curiosidade: PorQue ra-

zão não existem mais medicamentos ge-

néricos no mercado? 

Os chamados “Gold Standards” para o trata-

mento de muitas doenças cardiovasculares, do 

Sistema Nervoso Central e de muitas outras pa-

tologias, estão hoje disponíveis como Medica-

mentos Genéricos, garantindo o melhor trata-

mento a um custo acessível e um maior acesso 

dos utentes a esses tratamentos.

Em nosso entender deviam existir mais Medi-

camentos Genéricos. No entanto há outros fa-

tores que entram em linha de conta, para que 

isso possa ser uma realidade, como por exem-

plo a sustentabilidade das empresas que co-

mercializam Medicamentos Genéricos. 

Desde 2008, o preço dos Medicamentos Ge-

néricos caiu cerca de 70 por cento e isso criou 

uma pressão tremenda nas empresas que os 

comercializam.

Os preços destes medicamentos, em Portugal, 

são hoje reconhecidamente muito baixos, não 

sendo fácil, para as empresas que os comercia-

lizam, viver desta forma, principalmente, num 

mercado pequeno num país com apenas 10 

milhões de pessoas. Estar num mercado pe-

queno, com preços muito baixos, cria de facto, 

grandes desafios e dificuldades às empresas 

que comercializam Medicamentos Genéricos.

Há empresas que saíram do mercado portu-

Naturalmente, a APOGEN 

está empenhada em que, 

cada vez mais, esta 

mensagem seja 

apreendida por toda 

a sociedade e nesse 

sentido, entende que 

ainda há trabalho 

a fazer para eliminar 

as últimas barreiras 

à utilização 

de medicamentos 

genéricos.

Os preços dos 

Medicamentos Genéricos 

não podem nem devem, 

ser tão baixos ao ponto 

de, contribuírem para que 

as empresas não sejam 

financeiramente viáveis e 

se retirem do mercado, 

ou contribuírem para que 

determinados produtos 

não sejam lançados ou 

deixem de ser 

comercializados, até 

porque, grande parte das 

alternativas de marca 

desses medicamentos 

genéricos retirados do 

mercado, têm um preço 

muito mais elevado

esta tendência de Queda no consumo?

A APOGEN considera, por exemplo, que seria 

positivo que novas campanhas de divulgação 

fossem realizadas, por parte das autoridades de 

Saúde, como meio de incentivar a utilização 

de medicamentos genéricos e contrariar a ten-

dência de estagnação, que ultimamente se ob-

serva.

Por outro lado, pensamos que sem um en-

quadramento regulamentar favorável à sus-

tentabilidade de um setor económico não é 

possível dele esperar desenvolvimento e 

prosperidade. Torna-se, portanto, essencial 

uma abordagem multidimensional, incluin-

do medidas do lado da procura (as quais vi-

sam incentivar um aumento da utilização de 

Medicamentos Genéricos em alternativa aos 

medicamentos de referência), garantindo aos 

agentes envolvidos no ato de aquisição de 

um Medicamento Genérico (prescritores, 

distribuidores e utilizadores) incentivos que 

promovam a sua utilização fidelizada; bem 

como, medidas do lado da oferta (as quais 

visam contribuir para a sustentabilidade das 

empresas que comercializam Medicamentos 

Genéricos e como tal, evitar a retirada de 

Medicamentos Genéricos existentes no Mer-

cado ou o não lançamento de Novos Medi-

camentos Genéricos, por inviabilidade fi-

nanceira), uma vez que é essencial garantir 

às empresas que comercializam Medicamen-

tos Genéricos um enquadramento regula-

mentar que favoreça a sua atividade e o de-

senvolvimento dessa atividade, designada-

mente, limitando a regulação sobre os pre-

ços, de modo a que estes não sejam reflexo 



IndustrIa sec. XXI – reIndustrIalIzar Portugal

/Outubro

800 hectares, localizados nas áreas Metropo-

litanas de Lisboa e Porto, conjugam uma 

oferta ímpar permitindo uma gama diversifi-

cada de operações logísticas, pavilhões mul-

tiusos, armazenagem, terrenos industriais e 

escritórios, oferecendo uma gama ampla e 

versátil de soluções com planeamento ativo 

e consultoria.

A Baía do Tejo foi criada em 2009, e tem como 

missão a gestão de Parques Empresariais e a 

promoção do Projeto Arco Ribeirinho Sul, 

criando condições para a instalação de ativida-

des económicas e valorizando os seus territó-

rios trazendo valor acrescentado à requalifica-

ção ambiental e urbana. Após três anos de ges-

tão que devolveram à empresa uma estratégia 

promotora do desejado desenvolvimento, o 

saldo afigura-se francamente positivo, quer em 

número de novas instalações de negócios, quer 

em volume. Horizontes que originaram mesmo 

a definição de novas missões, a montante da 

gestão de parques empresariais, como a requa-

lificação e reordenamento urbanístico e a rea-

bilitação ambiental.

Em entrevista, Sérgio Saraiva abre-nos as portas 

deste caso de sucesso, que assume a responsa-

bilidade de alicerçar um rumo estratégico ao 

tecido empresarial português.

nosso país acabam por não se perder. Já as-

sistimos a alguns casos de sucesso de empre-

sas nacionais que são competitivas a nível 

global, que provam precisamente que esse 

know how não se perdeu. Pese embora, du-

rante alguns anos, talvez não tivesse sido 

exactamente esse o foco para o desenvolvi-

mento do país, estes períodos de menor de-

senvolvimento económico também nos aju-

dam a aprender e a crescer. No fundo, os 

portugueses tiveram que aprender a ser mais 

inovadores e empreendedores. Acredito ple-

namente que essa mais-valia que a mão-de

-obra portuguesa tem no seu ADN nos fará 

ressuscitar essa vocação industrial.

Falando de inFra-estruturas, Portu-

gal está equiPado Para Fazer Frente 

aos desaFios da reindustrialização?

A situação ideal nunca existe... Queremos 

sempre mais e melhor mas a questão que se 

coloca é se o país poderá suportar a constru-

ção de mais ou melhores infra-estruturas. É no-

tório e por todos reconhecido que, a nível ro-

doviário, o país se encontra muito bem servi-

do, fruto de investimentos realizados durante 

as últimas décadas, temos portos que, ao abri-

go do próximo quadro comunitário, serão o 

grande motor desta plataforma euro-atlântica, 

sendo notório o investimento já realizado nas 

estruturas portuárias nacionais de Norte a Sul. 

Faltarão, a nível ferroviário, algumas ligações 

que também estão consideradas no quadro co-

munitário e que, certamente ajudarão a criar 

esse link que nos falta para que sejamos mais 

competitivos. A nível aeronáutico, o país tam-

bém está bem servido... Genericamente, diria 

que o país está bem servido para ser competiti-

vo. Juntando o know how que o país tem e re-

forçando essa aposta, creio que teremos todas 

as condições para sermos competitivos ao ní-

vel da Europa.

Parques industriais, ProliFeração, uns 

com mais sucesso.... casos de sucesso... 

margem Para novas construções/ob-

jectivo cumPrido?

De facto, uma das grandes falhas verificadas 

ao longo dos últimos 20 anos foi esta dispersão 

de parques industriais ao longo do país, que 

foram retirando competitividade uns aos ou-

tros. O que acabou por ditar que não conse-

guíssemos ter clusters fortes nesta área dos par-

ques industriais ou logísticos. Penso que essa 

tendência está perfeitamente abandonada e 

não haverá muita margem para o surgimento 

de novas frentes nesta área mas antes para a 

reabilitação, requalificação e readaptação de 

áreas já infraestruturadas.

centremo-nos na baía do tejo, s.a. Pas-

sado, Presente e Futuro?

A Baía do Tejo corresponde a uma fusão por 

incorporação dos antigos territórios da ex Si-

derurgia Nacional e da Quimiparque. São 

territórios que sempre estiveram na posse do 

Estado, desde o processo de nacionalização 

e que, neste caso, se têm mantido no sector 

empresarial do estado, uma vez que somos 

detidos a 100 por cento pela Parpública. A 

Baía do Tejo faz a gestão de parques empre-

sariais que apresentam alguma dispersão 

geográfica, com duas áreas industriais no 

Barreiro (197 empresas em 218 hectares) e 

no Seixal (15 empresas em 537 ha) e um par-

que de 56 hectares em Estarreja com 69 em-

presas, que mantém a designação Quimipar-

que, pelo que fazemos parte desse cluster 

químico existente na região. Temos ainda 

uma pequena participação em Vendas No-

vas, com um terreno e alguns armazéns onde 

estão quatro empresas. Esta área da gestão 

de parques empresariais tem revelado, nos 

últimos anos, uma clara tendência para in-

versão. Estamos no cargo desde 2012 e, 

quando chegámos, definimos uma estratégia 

para a gestão destes parques que vinham a 

perder clientes e actividade económica. Nos 

últimos três anos, conseguimos inverter o 

saldo de clientes entrados e saídos, através 

de uma estratégia que assentou numa inver-

são dos usos que estavam previstos para esta 

área. Redireccionámos o foco para o core 

business da empresa, que era a gestão de 

parques empresariais e, com a implementa-

ção de uma nova estratégia comercial, com 

mais promoção, com a oferta de serviços 

prestados às empresas associados, com a 

criação de novos produtos como os business 

centers, que podem acolher empresas desde 

o início até ao seu desenvolvimento futuro, 

em suma, uma estratégia conjugada que nos 

permitiu essa inversão positiva. Numa pri-

meira fase, começou aquilo que viria a tra-

o mundo mudou. será que Portugal 

Pode beneFiciar, em termos industriais 

e logisticos desta mudança?

Creio que, face às mudanças verificadas nos 

últimos anos, Portugal se encontra numa po-

sição geoestratégica privilegiada para poder 

ser um actor de grande relevância a nível in-

ternacional. Pela sua localização geográfica 

específica, pela ponte que consegue estabe-

lecer entre três continentes, América, Ásia e 

África, constitui-se com a tão propalada por-

ta Atlântica da Europa, desígnio que, enten-

do, deve presidir aos destinos do país duran-

te as próximas décadas. Nesse ponto, a rein-

dustrialização do país acaba por ser uma 

alavanca do desenvolvimento porque conse-

guiremos ser essa porta Atlântica quando 

conseguirmos igualmente produzir bens de 

elevado valor acrescentado que possamos 

introduzir em novos mercados.

muito se tem Falado em reindustriali-

zação e na nossa inata vocação indus-

trial. a reindustrialização já aconte-

ce?

Poderá ter surgido alguma nova orientação 

estratégica nesse sentido mas o know how, o 

saber fazer e as competências humanas do 

sérgio saraiva

administrador baía do tejo

Valorização de território, 
Requalificação e Intervenção Ambiental.
Mais do que uMa eMpresa de gestão territorial e parques eMpresariais, a Baía do tejo afirMa-se hoje coMo uMa Marca que con-
fere notoriedade às eMpresas cuja instalação apoia.
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duzir uma tendência clara de estabilização e 

crescimento do número de clientes que, 

numa segunda fase, se transformará num sal-

do positivo de área contratada. Neste mo-

mento, estamos já com um saldo positivo de 

14 mil metros quadrados, invertendo igual-

mente a tendência negativa dos últimos 

anos. Numa terceira fase, pretendemos esta-

bilizar e aumentar o volume de negócios.

que tiPo de serviços coloca a baía do 

tejo à disPosição da indústria?

Na vertente da gestão dos parques empresa-

riais, a Baía do Tejo, sendo uma empresa do 

sector empresarial do Estado, tem uma tripla 

missão, assente na gestão dos parques em-

presariais mas também na reabilitação do 

património edificado e do passivo ambiental, 

áreas que apresentam carências em função 

da desindustrialização que existiu. Como tal, 

do modelo de negócio resulta que as receitas 

provenientes dos parques empresariais sejam 

do Seixal, nós e a Infraestruturas de Portugal 

tem sido muito boa e acreditamos que o de-

senvolvimento desta plataforma logística in-

dustrial poderá potenciar todos os outros 

portos. Este é um porto de área metropolita-

na, diferente por exemplo, do de Sines... 

Não somos concorrentes. Trata-se de um in-

vestimento que, caso avance, poderá poten-

ciar e muito estes territórios. A cidade de Lis-

boa já não tem área para se expandir a nível 

portuário, as plataformas logísticas existen-

tes ficam muito distantes do porto e, aqui, 

estamos a falar de plataformas logísticas e 

industriais anexas ao porto, o que favorece a 

criação de um grande cluster industrial e lo-

gístico que resulte no reforço da competitivi-

dade da área metropolitana e do país.

que imPactos resultam a nível regional 

das estruturas geridas Pela baía do tejo?

Sendo a nossa estratégia, desde que entrá-

mos, a dinamização económica destes terri-

tórios, com diversos saldos positivos de en-

tradas de empresas, com a diversificação do 

perfil das mesmas, não só ligadas à indústria 

mas também pequenas e médias empresas, 

prestadoras de serviços... 285 empresas são 

uma força bastante significativa no distrito de 

Setúbal e em Estarreja. Estamos a falar num 

universo que rondará os 2 mil empregos di-

rectos, fora toda a actividade económica ge-

rada indirectamente. Para além de ser pro-

prietária, a Baía do Tejo pretende ser facilita-

dora da instalação das empresas. Queremos 

oferecer aos nossos clientes factores diferen-

ciadores e algumas vantagens competitivas 

que possam atrair cada vez mais investimen-

tos e emprego.

quais os Factores de diFerenciação da 

baía do tejo?

Ter áreas com esta dimensão às portas de Lis-

boa, no Barreiro e no Seixal, é um factor de 

diferenciação fundamental. Servirem estas 

áreas para implementar qualquer tipo de em-

presa é outro factor de diferenciação, uma 

vez que acolhemos desde o escritório vir-

tual, co-working, escritórios, pequenas em-

presas, armazéns, logística até vastas áreas 

de indústrias pesadas. Há este leque muito 

vasto e transversal de actividades que permi-

te a uma empresa que esteja a começar, in-

dependentemente da sua dimensão ou capi-

tal poder instalar-se e ter esta marca Baía do 

Tejo. Um terceiro factor de diferenciação 

tem a ver com o facto de podermos adaptar 

as instalações aos vários tipos de actividades 

aqui instalados. Não temos um portefólio fe-

chado, onde apenas cedemos o espaço para 

aluguer mas podemos também adaptá-lo à 

especificidade de cada actividade económi-

ca. Claro que tudo depende da vontade e da 

necessidade da empresa que se vai instalar. 

Caso exista essa necessidade, a Baía do Tejo 

possui um corpo técnico que nos permite in-

clluir no contrato a figura “chave na mão” 

exceptuando a grande indústria que, regra 

geral e pela especificidade que a caracteriza, 

já possui esta competência.

existe uma Política de resPonsabilidade 

social?

Esta é, sem dúvida, uma das apostas da Baía do 

Tejo. Possuímos, de facto, uma estratégia de in-

tervenção nas comunidades. Como exemplos, 

temos um estudio de música para ensaios aber-

to gratuitamente às escolas do Concelho. 

Apoiamos Associações Culturais e Desporti-

vas, incentivamos a presença das indústrias 

criativas nos parques como a criação, no ano 

passado, de uma residência artística durante 

seis meses que resultou numa exposição de 

arte daí resultante. Um dos nossos objetivos é 

que, num futuro próximo, as Industrias Criati-

vas venham a ter uma presença residente nos 

nossos parques.

reinvestidas no território, quer para compar-

ticipação nacional para a redução do passivo 

ambiental, quer para a reabilitação urbana 

dos edifícios. Uma terceira missão consiste 

na promoção destes territórios, algo que fa-

zemos em articulação com os municípios. 

Esta contribuição para a requalificação urba-

nística acaba, por sua vez, por potenciar a 

atracção de novos clientes a erspaços requa-

lificados e reinfraestruturados de acordo com 

as necessidades do mercado actual. No caso 

do Barreiro, cruzando estes indicadores com 

o investimento previsto na reorganização 

portuária do estuário, temos um potencial 

elevado. São terrenos do Estado, geridos por 

uma empresa pública, dotada de agilidade, 

cuja grande missão, em conjugação com ou-

tras entidades, é a construção de uma grande 

plataforma logística industrial. A articulação 

entre as diferentes entidades, nomeadamente 

a Administração do Porto de Lisboa, que li-

dera o projecto, os municípios do Barreiro e 
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Especialista em gestão de parques e em localiza-

ção empresarial, a empresa elege como foco ga-

rantir condições de captação e acompanhamen-

to na instalação de projectos de investimento 

nacional e estrangeiro. Actualmente, além de for-

necer ferramentas inovadoras para a procura e 

identificação de soluções de localização empre-

sarial, a aicep Global Parques oferece um con-

junto de serviços adequados às necessidades par-

ticulares de cada investidor. Em entrevista, Fran-

cisco Mendes Palma, Presidente da Comissão 

Executiva da aicep Global Parques apresenta no-

vos factores de atractividade que o país oferece 

no desejado rumo da reindustrialização…

a sua actividade. Nós temos um conjunto de 

estruturas, parques empresariais, em que já se 

sabe o que pode ou não ser desenvolvido. É 

importante que isto seja estruturado e que, do 

ponto de vista do ordenamento do território, 

ofereçamos garantias. Esta questão, nomeada-

mente para o investidor estrangeiro, é essen-

cial. Sejamos uma entidade privada, pública, 

um município ou uma instituição nacional, 

não podemos ter a veleidade de querer atrair 

toda a gente para investir sem garantias de exe-

quibilidade ou com o tradicional “depois, logo 

se vê…” Isto tem originado que determinadas 

estruturas e infra-estruturas industriais, que po-

Do ponto De vista Do investiDor, que 

motivos sustentarão um recurso à ai-

cep Global parques para implementar o 

seu projecto De neGócio?

O mais importante é que a oferta empresarial, 

nomeadamente para actividades industriais 

com especificidades e necessidades de autori-

zações mais pormenorizadas, seja licenciada. 

É fundamental que a oferta de terrenos ou es-

truturas em que a actividade empresarial se vai 

estabelecer não tenha que se debater com dú-

vidas quanto à possibilidade de instalação. O 

investidor não pode, em circunstância alguma, 

interrogar-se se poderá ou não desenvolver ali 

Francisco menDes palma

presidente da comissão executiva da aicep Global parques

Aicep Global Parques:
O berço do sucesso empresarial

A Aicep GlobAl pArques é umA orGAnizAção cujA históriA AGlutinA o somAtório de 
váriAs experiênciAs empresAriAis, AlGumAs com décAdAs de desenvolvimento, corpo-
rizAndo hoje um vAlioso conjunto de vivênciAs e conhecimentos Ao serviço de umA 
bem-sucedidA missão de AtrAcção de investimento e criAção de riquezA pArA o pAís.

Responsabilidade social

“Estruturámos os campos de acção da nossa 

política de responsabilidade social em três 

grandes áreas com as quais também nos 

identificamos: ambiente, capital humano e 

protecção e segurança. Assim, identificámos 

áreas em que nos pudéssemos relacionar 

com a comunidade em todas as localizações 

em que estamos. E em todas elas é pertinente 

a questão da segurança e da protecção, daí o 

envolvimento com os bombeiros, a GNR e a 

Protecção Civil; em questões do capital hu-

mano, envolvemo-nos com as escolas, no-

meadamente as tecnológicas e o ensino su-

perior politécnico, como o Instituto Politécni-

co de Setúbal, provedores de formação de 

recursos humanos qualificados, cuja descri-

minação positiva é uma demonstração de 

que os cursos tecnológicos e técnicos são tão 

ou mais necessários em determinados con-

textos do que os cursos universitários. Procu-

ramos promover a sua empregabilidade nas 

empresas que estão nos nossos parques; e a 

questão ambiental, relacionada com a pega-

da inerente à nossa presença, que visamos 

minorar através de sugestões de monitoriza-

ção. Paralelamente, apoiamos as autarquias e 

associações locais a desenvolverem acções 

de preservação e educação ambiental”.

O que as nossas empre-

sas nos dizem é que, 

quanto mais empresas 

o parque tiver, melhor, 

particularmente se ope-

rarem na mesma activi-

dade ou em similares
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dem também incluir operações logísticas e de 

serviços não tenham a dinâmica que poderiam 

assumir. 

e De que Forma Garante a aicep Global 

parques a aptiDão inDustrial e con-

FormiDaDe com os pDm Desses parques 

ou terrenos?

Em2007  iniciámos algo pioneiro no país, que 

consiste na identificação, georreferenciação e  

caracterização  de todos os parques empresa-

riais existentes em Portugal com condições 

para receberem investimentos. Lançámos as-

sim, no final de 2008, um produto, o Global 

Find, uma plataforma de georreferenciação, 

em que convidámos todos os promotores de 

parques, essencialmente por municipais, a car-

regarem gratuitamente informação que podem 

posteriormente editar, assumindo nós os custos 

associados à existência e operacionalidade do 

suporte tecnológico. E qualquer um, através do 

nosso site, directamente ou através de outras 

entidades, como a AICEP Portugal Global ou 

outros gabinetes de apoio aos empresários ou 

sociedades de advogados, pode comunicar-

nos a necessidade de um terreno industrial, por 

exemplo de 5 mil metros quadrados, situado 

num máximo de 5km de um porto, 10 km de 

uma linha férrea e 50 km de um centro de in-

vestigação e com um determinado nível de 

densidade populacional. O utilizador introduz 

estes critérios e nós produzimos relatórios téc-

nicos com outputs de alternativas de parques 

que reúnam essas condições pré-definidas. 

Essa resposta é gerada automaticamente. Ac-

tualmente temos referenciados 129 concelhos 

e aproximadamente de 250 parques. Conti-

nuamos o nosso esforço no sentido de termos 

o país representado na sua totalidade, dando 

oportunidade a todos os municípios de serem 

selecionados.. Neste momento, estamos a de-

senvolver um upgrade tecnológico da platafor-

ma no sentido de a tornar mais user friendly 

Vitas, que reconheceu  na rapidez do processo, 

a razão da sua instalação em Portugal. …

em termos percentuais que proporções 

assumem investiDores nacionais e es-

tranGeiros nos parques Da aicep?

Temos três parques: o Albiz, em Sintra, onde, à 

excepção de uma empresa alemã, é tudo na-

cional, o BlueBiz, em Setúbal, quase exclusiva-

mente preenchido por empresas estrangeiras, 

nomeadamente francesas, e a Zils, em Sines, , 

com três investimentos âncora,portugueses 

como a refinaria, a central termoeléctrica e a 

Companhia Nacional Petroquímica, hoje Rep-

sol.

essa é a vossa maior estrutura…

Sim, do ponto de vista físico, o Albiz é consti-

tuído por 2,5 hectares, o BlueBiz por 56 e a 

Zils por 2375ha, sendo que todos têm caracte-

rísticas e perfis de oferta diferenciados. Como 

denominador comum oferecem a quem se ins-

tale a garantia de que, do ponto de vista do 

ordenamento do território/PDM, são localiza-

ções com aptidão empresarial, nomeadamente 

industrial, o que facilita e torna muito mais cé-

lere a instalação do investidor. Tudo aquilo que 

se possa fazer para acelerar a instalação do in-

vestidor é o melhor garante para a minimiza-

ção de problemas de tesouraria. Por outro 

lado, a nossa oferta agiliza muito mais facil-

mente a realização de obras que precisem de 

ser realizadas para a instalação, nomeadamen-

te infra-estruturação que precise de ser alterada 

ou feita de raiz. Nesses casos, nem licença pre-

cisamos de pedir. Somos nós que fazemos e 

fazemo-lo de imediato porque somos nós que 

licenciamos as nossas obras.

ainDa relativamente à vossa plataFor-

ma Global FinD, em que meDiDa contri-

buirá o Facto De a pesquisa ser realiza-

Da por critérios e De a oFerta ser DeFini-

Da com base na satisFação Dos mesmos, 

para que existam pontos comuns entre 

as empresas instalaDas num mesmo par-

que e para que se potencie por essa via 

o aproveitamento De sinerGias?

O mais possível! No fundo, e porque este ser-

viço é complementar à nossa actividade de 

gestão das áreas empresariais, o que interessa é 

criarmos condições para que um investimento 

se realize em Portugal. O que as nossas empre-

sas nos dizem é que, quanto mais empresas o 

parque tiver, melhor, particularmente se opera-

rem na mesma actividade ou em similares. Em 

Setúbal, por exemplo, tivemos uma empresa 

que se instalou e nos auxiliou a trazermos ou-

tras com as quais compartem alguns custos lo-

gísticos associados à actividade. E mesmo 

quando têm problemas técnicos na fábrica, 

apesar de concorrentes, chegam a partilhar 

equipamentos…

para que quem procure beneficie de melhora-

mentos ao nível estético e funcional. . Simulta-

neamente, é uma oportunidade para voltarmos 

a bater à porta dos municípios, das comunida-

des intermunicipais, das duas áreas metropoli-

tanas e de outros players que gerem parques 

empresariais, convidando-os a carregar infor-

mação. Repare que a AICEP Portugal Global, a 

entidade que mais pedidos de informação re-

cebe, é a principal utilizadora desta ferramen-

ta. Ora, se o município não nos fornece infor-

mação não poderá constar no output das lis-

tas… E isto processa-se a custo zero para essas 

entidades… A ideia é que seja facilmente iden-

tificável um sítio em que o investidor não se 

confronte com a tal dúvida se poderá ou não 

fazer o seu investimento. Paralelamente, forne-

ceremos a possibilidade de identificação de 

terrenos concelhios com a devida aptidão in-

dustrial ao abrigo do PDM. 

Como exemplo do sucesso da ferramneto te-

mos o exemplo de uma empresa francesa, a 

Empregabilidade

“Só na Zils, numa cidade como Sines que 

tem 13500 habitantes, com as 26 empresas 

instaladas, são cerca de 1500 postos de tra-

balho directos e 1300 indiretos… Nós temos 

um objectivo claro, que consiste em captar-

mos clientes, criando condições para o efei-

to. Todos os clientes que captemos são gera-

dores de emprego. Em Setúbal, são cerca de 

450 os postos de trabalho directos”.

Gestão dos parques e prestação de serviços

“Enquanto o Global Find corresponde ao pri-

meiro nível da relação com o cliente, temos 

ainda o serviço Global Force. Além de aju-

darmos na identificação da localização, tam-

bém apoiamos o processo de instalação, tal 

como faria uma consultora: desde o licencia-

mento, à concessão de autorizações, con-

cepção dos layouts do investimento, o apoio 

ao recrutamento de recursos humanos, entre 

outras etapas da instalação empresarial. Para 

as actividades que não asseguramos através 

dos nossos recursos internos, recorremos a 

outsourcing mas, efectivamente, também 

ajudamos na concretização do investimento. 

Além do mais, somos facilitadores de rela-

ções a diversos níveis, nomeadamente com a 

aicep Portugal Global ou em casos de forne-

cimento de energia…”

Global Find

Um produto desenvolvido em ambiente Web 

que responde à necessidade de identificar so-

luções de localização empresarial no territó-

rio nacional continental, tendo como objecti-

vo apoiar Empresas Industriais e Logísticas na 

procura da sua próxima localização.

Global Force

Serviço integrado de gestão de localização e 

acolhimento empresarial, englobando orde-

namento do território, operações urbanísticas 

de loteamento com ou sem obras de urbani-

zação, e desenvolvimento e acompanhamen-

to da gestão e promoção de Parques Indus-

triais e Zonas Logísticas. 
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Em tErmos globais, como vê a criação 

do EEa grants E quais as motivaçõEs. 

Vejo como uma iniciativa muito positiva. Já vai 

em sucessivas edições de parceria entre os dife-

rentes países do espaço económico europeu, 

zona de comércio livre que engloba os países da 

União Europeia e ainda Noruega, Islândia e o  

Liechtenstein, países esses associados à União 

Europeia, mas que não integram a UE. 

Nesta versão, a componente ambiental, em 

particular das alterações climáticas, é valori-

zada. Por isso, é com muita satisfação que 

hoje podemos constatar que, nomeadamente, 

o programa AdaPT que é um programa de 

cooperação e de financiamento em matéria de 

adaptação às alterações climáticas, começa a 

dar frutos. 

blema dos incêndios florestais, estando previs-

to aumentarem no futuro as condições favorá-

veis para a sua ocorrência. Por tudo isto Portu-

gal deve ter atuação prioritária neste domínio, 

numa ótica de prevenção e minimização do 

risco associado ao clima, evitando grandes 

perdas económicas futuras e preparando a po-

pulação e diversas áreas da sociedade para 

este fenómeno. Para isso foi criada em 2010 a 

Estratégia Nacional de Adaptação às Altera-

ções Climáticas (ENAAC), o que colocou Por-

tugal a par de países mais desenvolvidos que 

iniciaram o processo pouco tempo antes. A 

ENAAC foi alvo de uma revisão recente, após 

uma primeira fase que teve como resultados 

um primeiro levantamento das vulnerabilida-

des sectoriais e propostas de medidas e foi 

aprovada uma 2ª fase (ENAAC 2020) no âmbi-

to de um pacote integrado para a política cli-

mática nacional, o Quadro Estratégico para a 

Política Climática (QEPiC) que determina a vi-

são do desenvolvimento de uma economia 

competitiva, resiliente e de baixo carbono es-

tabelecendo um novo paradigma de desenvol-

vimento para Portugal num contexto de Cres-

cimento Verde.

Assim sendo, é uma matéria de enorme impor-

tância, e porque estes programas servem para 

trocar experiências e de aprendizagem mútua, 

desde a primeira hora que quando abordados 

particularmente pelo governo da Noruega, Por-

tugal elegeu a adaptação aos impactos da mu-

dança do clima como uma temática prioritária. 

Nesse sentido, foram logo identificadas entida-

des na Noruega e em Portugal que pudessem, no 

fundo, levar a cabo diferentes iniciativas. Em 

Portugal foi selecionada a Agência Portuguesa 

do Ambiente e da parte norueguesa a Autoridade 

Nacional de Proteção Civil da Noruega. 

EstE sEgundo lançamEnto dos EEa 

grants tEvE um rEforço significativo 

dE dotação financEira por partE dos 

Estados doadorEs. quais sErão as ra-

zõEs? 

De acordo com informações transmitidas pela 

Unidade de Nacional de Gestão dos EEA 

Grants, sedeada no Ministério do Ambiente, 

Ordenamento do Território e Energia, a quem 

compete o acompanhamento do mecanismo 

financeiro em Portugal, o reforço face ao pe-

ríodo anterior deveu-se ao reconhecimento 

por parte dos Estados doadores da importância 

do mecanismo para a redução das disparida-

des entre os Estados Membros da União Euro-

peia e para o reforço das relações bilaterais.

como foi constituído o programa 

adapt? quais os parcEiros do programa? 

Atentas as necessidades identificadas no âm-

bito do Grupo de Coordenação da Estratégia 

Nacional de Adaptação às Alterações Climáti-

cas (ENAAC), foram definidas as áreas progra-

máticas e feita a proposta aos EEA Grants. Ten-

do em conta a experiência relevante na maté-

ria detida pelo DSB (Direktoratet para Sam-

funnssikkerhet og Beredskap, a autoridade 

nacional de proteção civil da Noruega, foi esta 

a entidade escolhida pelos países doadores 

como parceira do Programa, tendo resultado 

numa muito frutuosa experiência de coopera-

ção com a APA, que enriqueceu grandemente 

a proposta e a implementação do Programa. 

quais são os Eixos prioritários dE 

atuação E dE ElEgibilidadE dE projEtos? 

O programa AdaPT é concebido em redor de 

dois eixos: aumentar a capacidade para ava-

liar a vulnerabilidade do país à alteração do 

clima e aumentar a consciencialização das 

populações para as alterações climáticas.

Destes dois eixos derivam vários projetos, vá-

rias ações e são, essencialmente, quatro áreas: 

uma direcionada às autarquias, sobretudo ao 

redor da elaboração de estratégias municipais 

de adaptação ao clima; uma direcionada às 

escolas com vista a identificar novas aborda-

gens para a temática no âmbito dos programas 

escolares; um website para disseminar o co-

nhecimento  relativa ao histórico e a modela-

ção futura de dados climáticos a nível regional 

e finalmente os projetos setoriais: projetos pi-

loto e de demonstração nas áreas das florestas, 

de segurança de pessoas e bens, dos recursos 

hídricos, agricultura, energia, etc.

qual é a dotação financEira do pro-

grama? 

O programa tem uma dotação financeira de 

3.529.412 €, sendo 85% assegurado pelos EEA 

Grants e os restantes 15% financiados pelo Fun-

do Português de Carbono, gerido pela APA. 

quais os grupos-alvo do programa? 

Podemos dizer que o conjunto dos projetos 

pretende chegar a várias camadas da popula-

ção portuguesa, no sentido de as sensibilizar 

para a questão das alterações climáticas e dos 

riscos que advêm da falta de preparação e de 

antecipação dos seus efeitos. O público juve-

nil foi um dos escolhidos como alvos preferen-

ciais, dada a sua atenção às questões da atua-

lidade e ao recurso às novas tecnologias e re-

Em tErmos EspEcíficos, porquê criar um 

programa dEdicado à adaptação às al-

tEraçõEs climáticas E quais os objEti-

vos EuropEus? 

Os efeitos das alterações climáticas estão já a 

ser sentidos pela população portuguesa, sendo 

o nosso país particularmente vulnerável em 

termos europeus. Os cenários climáticos pre-

veem o agravamento das situações mais extre-

mas, como a recorrência e intensidade de fe-

nómenos de seca, como a que atualmente 

ocorre, os picos de precipitação com possibi-

lidades de inundações, com grande impacto, 

principalmente em meios urbanos, os tempo-

rais acompanhados de galgamentos de costa e 

subida de nível do mar, agravando os já eleva-

dos riscos de erosão, não esquecendo o pro-

nuno lacasta

presidente do conselho diretivo da apa

EEA Grants focados nas 
alterações climáticas
A novA gerAção dos eeA grAnts tem umA componente AmbientAl. em entrevistA Ao 
pAís positivo, nuno lAcAstA, presidente do conselho diretivo dA AgênciA portu-
guesA do Ambiente, explicA os benefícios destes Apoios e revelA A quem são dirigidos.
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EEA GrAnts: AltErAçõEs ClimátiCAs

des sociais, o que se traduziu no projeto dedi-

cado à introdução do tema no meio escolar 

através de plataformas inovadoras e com uma 

especial atenção aos meios de transmissão das 

mensagens. Os jovens tendem a levar ques-

tões das escolas para os meios familiares e 

desta forma sensibilizam também os pais e ou-

tros familiares para a temática. Por outro lado, 

é sabido que muitos dos impactes das altera-

ções climáticas são sentidos de forma diferen-

ciada de região para região e mesmo de local 

para local. O nosso país, apesar do tamanho, 

tem marcadas diferenças regionais em termos 

climáticos, pelo que muitas das medidas de 

adaptação devem ser tomadas com base nos 

diferentes diagnósticos efetuados em cada re-

gião, no que toca às vulnerabilidades. É aos 

municípios que compete uma linha de atua-

ção primária e privilegiada em termos de 

adaptação climática, tendo por isso sido os al-

vos do maior dos projetos do programa, por 

forma a capacitá-los no sentido de dar as res-

postas mais adequadas às suas populações. O 

site a desenvolver pelo IPMA destina-se a in-

formar a população em linguagem acessível e 

objetiva relativamente aos avanços da ciência 

relativos às alterações climáticas e os projetos 

sectoriais destinam-se a melhorar o conheci-

mento e demonstrar boas práticas nas diversas 

áreas sectoriais mais vulneráveis. 

quantificando, quantos projEtos fo-

ram submEtidos E como sE Encontra a 

liação de risco e resiliência na perspetiva do 

edifício e da sua envolvente.. Projeto de me-

lhoramento do sucesso da reflorestação em 

zonas semiáridas.

quE balanço faz da ExEcução do pro-

grama nos últimos dois anos? 

O balanço é extremamente positivo, apesar de 

grande parte dos projetos ainda estar no início 

da sua execução. O feedback que se tem recebi-

do dos maiores projetos e que temos vindo a tes-

temunhar dá conta de um grande interesse e 

adesão da parte dos municípios portugueses no 

sentido de se prepararem adequadamente para a 

implementação da adaptação nos seus territó-

rios, através do projeto  ClimAdaPT.Local que 

tem por finalidade dotá-los das ferramentas ne-

cessárias para o efeito, bem como nos meios es-

colares, onde a atualidade da temática associada 

a um conjunto de ferramentas de media apelati-

vos tem ajudado à mobilização de professores e 

alunos em redor do tema, no âmbito do projeto 

Clima@EduMedia. 

Os restantes projetos ainda estão numa fase de 

arranque e a sessão de divulgação promovida 

pela APA a 16/09/2015 destinou-se exatamen-

te a dar a conhecer os primeiros resultados da 

implementação dos diversos projetos. 

Outro aspeto a realçar prende-se com o mode-

lo de cooperação institucional seguido em 

toda a conceção e implementação do Progra-

ma, que a APA se orgulha de ter promovido 

enquanto coordenadora das políticas climáti-

cas e concretamente da ENAAC. A resposta 

dos organismos responsáveis pela coordena-

ção sectorial da ENAAC foi exemplar, no 

apoio ao programa e concretamente nos crité-

rios de seleção e na avaliação das candidatu-

ras, sendo um modelo a seguir para outros 

processos de articulação institucional. Uma 

palavra especial deve ser dada à Associação 

Nacional dos Municípios Portugueses, parcei-

ra da iniciativa desde o primeiro momento, re-

conhecendo as mais-valias do principal proje-

to do programa para o Poder Local.

Importa ainda referir que a experiência adqui-

rida neste Programa, pioneiro em termos de 

atuação integrada na área das alterações cli-

máticas no nosso país, foi importante para a 

definição dos objetivos e linhas de financia-

mento do Portugal 2020, concretamente no 

PO SEUR, com vista a um apoio financeiro no 

domínio da adaptação e gestão do risco numa 

maior escala nos próximos anos no nosso país.    

os EEa grants sErão para continuar?  

O programa AdaPT é para continuar. Nesse 

sentido, está prevista uma ação de apoio à ela-

boração de planos municipais e intermunici-

pais de adaptação às alterações climáticas, 

nomeadamente, no âmbito do programa ope-

racional de sustentabilidade e eficiência no 

uso de recursos (PO SEUR), do Portugal 2020. 

A nossa intenção passa por aumentar o núme-

ro de municípios aderentes, criando escala ao 

projeto anterior.

implEmEntação E/ou ExEcução dos 

mEsmos? 

 O programa já começou há cerca de dois 

anos. Ao nível de candidaturas para os três 

concursos públicos que foram abertos nestas 

áreas tivemos 55 candidaturas, 6 para o proje-

to para os municípios, 6 para o projeto para as 

escolas e 43 para os projetos setoriais.Os pro-

jetos para os municípios e para as escolas já 

estão no terreno. Os projetos setoriais arranca-

ram no segundo trimestre deste ano e estão em 

início de implementação. Os projetos estarão 

concluídos no próximo ano.

concrEtamEntE, quE tipos dE projEtos 

foram aprEsEntados E ElEgidos? 

No concurso dos projetos sectoriais foram apre-

sentadas propostas para todos os sectores priori-

tários, com especial incidência nos Recursos Hí-

dricos e no Ordenamento do Território, o que 

não espanta, dada a sua transversalidade. 

Estes são alguns exemplos que lhes posso dar: 

Projeto de gestão de albufeiras no Alentejo, 

tendo em conta os impactos da modificação 

do clima. Semear água na Serra de Monchi-

que: projeto de aproveitamento das águas da 

chuva e construção de um sistema de recarga 

artificial, conduzindo a água durante a esta-

ção chuvosa, promovendo a infiltração para 

efeitos de armazenamento subterrâneo. Plata-

forma colaborativa para a adaptação de medi-

das no setor industrial e de serviços: um proje-

to de desenvolvimento de ferramentas de ava-
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Fundada em 1992 pelo Grupo Sorisa, a EFAPE 

- Escola de Estética e Cabeleireiro tornou-se 

num centro de formação de referência nesta 

área em Portugal. Com escolas em Lisboa, 

Coimbra e Faro, esta escola profissional come-

çou a sua atividade direcionada para a forma-

ção de adultos, passando depois para a dupla 

certificação e para a formação pedagógica de 

formadores. “A escola começou com cursos de 

formação profissional para adultos dentro do 

setor da estética. Posteriormente apostámos na 

formação de formadores e especializámos os 

nossos cursos em todas as áreas de bem-estar, 

spa, estética e cabeleireiro, onde oferecemos 

especializações que servem de suporte para 

vencer dentro do setor profissional da estética. 

Todos os nossos cursos são certificados pela 

DGERT (Direcção-Geral do Emprego e das Re-

lações de Trabalho). Nos cursos de dupla certi-

ficação profissional, os alunos entram com o 9º 

e acabam com o 12º ano, tendo igualmente 

um certificado de aptidão profissional. Já nos 

outros cursos, o aluno tem que ter, pelo menos 

o 12º ano de escolaridade», conta Agueda Ji-

menez, diretora da EFAPE.

O sucesso conseguido ao longo do tempo de-

veu-se a muito trabalho, um corpo de forma-

dores altamente qualificado, à utilização das 

mais recentes técnicas e tecnologias e a uma 

elevada exigência colocada em todo o proces-

so formativo. “Temos orgulho de nestes 20 

anos nos termos tornado uma das escolas com 

mais prestígio dentro do setor e somos reco-

nhecidos por isso. A DGERT obriga a que os 

cursos de formação profissional em estética te-

nham cerca de 1350 horas, mas na nossa esco-

la se um aluno não acompanhar a formação e 

num tempo estabelecido por nós não é aprova-

do. Também não quer dizer que vai ser a pre-

sença em todas as horas de formação que lhe 

vai dar um certificado, ou seja, todo o processo 

passa pela quantidade de conhecimento que 

adquire e não pelo número de horas. Somos 

reconhecidos como uma escola muito exigen-

te e com alunos que estão preparados para 

vencer os desafios do mercado. A melhor car-

teira profissional que podemos dar a um aluno 

é que têm sempre colocação, são reconheci-

dos por terem frequentado uma escola de qua-

lidade e somos bastante solicitados para os co-

locar no mercado de trabalho”, explica.

Os planos pedagógicos das formações da 

EFAPE são bastante completos e englobam mó-

dulos em diversas áreas, que vão desde a nutri-

ção à gestão. Este fator contribui para que os 

alunos “adquiram bastantes conhecimentos e 

estejam muito bem preparados para fazerem 

um bom diagnóstico e não vender somente 

uma boa coreografia de massagens, onde o 

cliente se vai sentir relaxado, mas tem igual-

mente resultados efetivos no seu bem-estar e 

na sua aparência. Atualmente, quem procura 

um instituto de beleza não o faz só  porque se 

quer sentir relaxado ou, por exemplo, tem al-

gumas contraturas. Quer tudo isso e muito 

mais, ou seja, quer melhorar o seu aspeto físico 

e ter uma postura harmoniosa. Preparamos os 

nossos alunos para vencer e não para os apro-

var no final dos cursos”, salienta a diretora da 

EFAPE. 

Agueda Jimenez deixa mesmo um aviso para 

quem quer tirar um certificado e de forma rápi-

da. “Já tivemos alguns problemas com alunos 

que não compreendem a nossa exigência e a 

única coisa que querem ter é um certificado, e 

rápido. Compreendo que seja complicado 

quando frequentam todas as referências e não 

o conseguem. Estes alunos, no final, agrade-

cem a exigência que colocamos em todos os 

processos avaliativos e sabem que têm todas as 

valências para singrar no mercado de trabalho. 

Na grande maioria das situações, o insucesso 

de um profissional vem da falta do conheci-

mento profundo e, ao não as saberem dominar, 

vão prometer o que não podem fazer. O profis-

sionalismo de cada um vai fazer com que te-

nha sucesso ou não. Preparamos as pessoas 

para enfrentar um desafio muito grande que é 

proporcionar bem-estar a quem não se sente 

bem com ele próprio. Os esteticistas ou os ca-

beleireiros têm que conseguir a confiança do 

cliente porque ele vai colocar nas suas mãos o 

corpo para que seja moldado”. 

AguedA Jimenez

diretora da eFAPe

EFAPE: Uma escola de referência 
no setor da estética e bem-estar
Em pouco mais dE 20 anos, a EFapE tornou-sE numa das Escolas dE rEFErência no Ensino pro-
Fissional dE Estética, bEm-Estar E cabElEirEiro. 

O que é a EFAPE?

A EFAPE é a mais completa escola profissio-

nal de Estética e Cabeleireiro! Fundada em 

1992 pelo Grupo Sorisa, a EFAPE, enquanto 

Escola Profissional nas áreas de Estética e Ca-

beleireiro, integra-se de forma distintiva no 

Sistema de formação profissional português, 

desenvolvendo a sua atividade numa lógica 

de promoção da qualificação da população, 

garantindo a certificação de jovens e adultos 

e potencializando a sua integração nos mer-

cados de trabalho.
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Laranjas do aLgarve
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A lArAnjA do SotAvento AlgArvio já 

conquiStou o Seu lugAr no mercAdo. 

como define A lArAnjA dA região?

Qualidade é o que as pessoas comem, gostam e 

repetem. Talvez pelo microclima que existe nesta 

região e pelos terrenos, a laranja do Sotavento algar-

vio possa ter um sabor algo diferente, mas não dife-

re da laranja de todo o Algarve. Tem uma pele fina 

e normalmente faz a sua maturação na árvore, o 

que acaba por afinar sabores. Tem um equilíbrio 

muito grande entre os açucares e a acidez e tudo 

isso é provocado pelo clima e pelos terrenos, o que 

lhe dá o sabor característico e agradável.

ProcurAm mAnter oS ProceSSoS de cul-

tivo ou forAm obrigAdoS A AlterAr AS 

culturAS tíPicAS?

Tivemos que efetuar algumas alterações. Não 

podemos ficar agarrados à cultura tradicional 

porque ao preço que a laranja se comercializa 

hoje em dia, ou se tem pomares de laranja com 

produções intensivas ou temos que abandonar 

esta atividade. Mesmo com produções intensi-

vas e utilizando as técnicas que a citricultura 

utiliza em todo o mundo está difícil de aguen-

tar. Os preços a que o citrino se comercializa, 

com algumas situações de exceção, são esma-

gados e o que chega ao agricultor é tão pouco, 

que se por algum azar falha tonelagem nesse 

ano tem que ir encontrar verbas na Banca ou 

em reservas que tenha.

A que Se deve eStA SituAção?

É a lei da oferta e da procura. Está relacionada 

com a relação consumo/produção. É óbvio 

que a importação tem o seu peso. Se Espanha 

não produzisse laranja provavelmente a pres-

são exercida sobre o mercado nacional era 

muito mais pequena, mas não nos podemos 

esquecer que estamos ao lado do maior produ-

mos clientes dentro da distribuição que confiam 

nos preços indicados pelos produtores a que a 

laranja é vendida, porque sabem que temos que 

acompanhar a tendência dos preços dos seus 

concorrentes, senão correm o risco de ficar sem 

margem dentro do preço de venda. Com esta fi-

losofia onde nos regemos por números e resulta-

dos não conseguimos organizar os setores.

A criAção de umA orgAnizAção forte 

nA defeSA do Setor erA um PASSo PArA 

minimizAr eSte ProblemA?

O setor não está organizado e não tem força. To-

das as tentativas que fizemos para nos organizar-

mos saíram goradas por falta de tempo e de al-

guém para abraçar os projetos. Também não esta-

mos perto dos centros de decisão e apesar de 

termos um produto emblemático não consegui-

mos. Este tipo de estrutura tem um custo e não 

conseguimos verbas para a sustentar.

tor da Europa de citrinos. Influencia o mercado 

português e em Espanha a situação está tão 

grave como em Portugal. 

Quem esmaga os preços são as grandes áreas 

comerciais, num sentido de concorrência de-

senfreada que leva a que ninguém consiga ter 

margens para sobreviver. Podiam travar a guer-

ra dois patamares acima e em parâmetros que 

dava para todas as pessoas viverem, mas a po-

lítica comercial é esta.

É PoSSível inverter eStA lei de mercAdo?

É transversal à produção e ao setor primário, 

onde apenas as multinacionais conseguem ven-

der pela marca e impor regras, mas mesmo assim 

por vezes têm que ceder. Nós não temos a capa-

cidade de bater o pé, sob pena de não vender.

mAS já Se vê A lArAnjA do AlgArve como 

umA mArcA…

O Algarve tem as empresas organizadas e as 

não organizadas. Se duas empresas disserem 

que não vendem a um determinado preço não 

se deixa de vender laranja do Algarve. Estamos 

a falar da distribuição que é quem controla e 

arrasta o outro mercado, que por vezes conse-

gue ser pior. A distribuição esmaga mas paga, 

mas grande parte do outro mercado não paga, 

o que é muito pior. 

Este é um sentimento geral a quem tem poder de 

compra. Desde que um agente económico sinta 

que tem poder sobre o seu fornecedor, usa-o. Te-

“Os preços são esmagados 
pela grande distribuição”
Em EntrEvista ao País Positivo, PEdro madEira, sócio-gErEntE da Frusoal, Fala da 
qualidadE da laranja do algarvE E critica a Política dE PrEços E dE rEsultados quE 
hojE vigora no sEtor Primário.

Cuidado com a laranja que se vende nas bermas da estrada

Pedro Madeira, sócio-gerente da Frusoal, alerta para os cuidados a ter com a laranja que é vendida nas 

bermas das estradas, dizendo mesmo que a maioria provém de furtos nos pomares. “Existem três grupos 

que vendem laranjas nas bermas das estradas: os próprios agricultores, comerciantes que as compram 

diretamente aos produtores, mas a grande percentagem é roubada nos pomares. Outro problema é que 

muitas vezes essas laranjas são desinfestadas no dia anterior, ou seja, não esperam o período de sete dias 

após a desinfeção e o consumidor compra laranja ainda com desinfetantes”.
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Douro: Na Cas(t)a De exCelêNCia

Como está, atualmente, a Casa do dou-

ro?

A partir do momento em que a Federação Reno-

vação do Douro ganhou o concurso assumiu o 

controlo dos destinos e interesses do Douro que, 

assim, deixou de ser uma região abandonada, 

passando a ter quem se preocupe… A partir des-

se momento, a Federação tem, legal e oficial-

mente, todo o direito e obrigação de se preocu-

par com os interesses da lavoura do Douro e da 

região como um todo.

no entanto, permaneCem Como um rei 

sem trono, dado que a anterior gestão 

teima em não abandonar a Casa…

De facto, existe esse problema, que tem que ser 

resolvido. Tanto a casa como o nome foram-nos 

atribuídos no âmbito do concurso. Somos Casa 

do Douro por direito e Federação por formação 

mas é um facto que o nome Casa do Douro é um 

direito que apenas assiste a quem ganhou o con-

curso… Nós somos a nova Casa do Douro…

sendo inegável o património ímpar da 

região do douro assente na vinha e no 

vinho, existem outras riquezas, nomea-

damente a nível paisagístiCo ou o patri-

mónio Cultural, o etnológiCo, o etno-

gráfiCo e imaterial que, potenCiadas de 

forma Conjugada, Certamente Contri-

buirão para um mas harmonioso desen-

volvimento da região… em que medida 

passará também por aí a afirmação da 

Casa do douro?

A Casa do Douro deve ter um património técnico 

e cultural que seja referência na região. Em todas 

as suas vertentes! Claro que existirão umas mais 

próximas dos lavradores e da vinha, mas, a partir 

do momento em que haja essa vontade de cres-

cimento, quer da lavoura quer da vinha, é im-

prescindível que todos os outros vectores de cres-

cimento se agreguem, e sejam liderados e esti-

mulados pela Casa do Douro. Não faz sentido 

que a Casa do Douro, para definir um lavrador, 

se limite aos litros de benefício e às uvas que o 

mesmo consegue produzir. Tem, forçosamente, 

que criar valências culturais, tradicionais, de his-

tória e desenvolvimento que potenciem o rendi-

mento e o bem-estar dos lavradores.

essa nova visão pareCe impliCar uma alte-

ração do paradigma anterior da Casa 

do douro, passando a mesma a revelar-

se uma instituição aberta à soCiedade Ci-

vil e ao estabeleCimento de parCerias 

Com entidades ligadas ao turismo, ao 

poder loCal e ao ensino…

Claramente! Aliás, na formação da Federação 

Renovação do Douro, passámos a ter um conse-

lho consultivo que pretende ser, a todos os níveis, 

abrangente. Desta forma, asseguramos essa rede 

de ligação. Há uma fórmula que mudou: antiga-

mente, a Casa do Douro era de inscrição obriga-

tória, com quotas obrigatórias, enquanto esta 

nova Casa do Douro é privada e de inscrição vo-

luntária, o que implica que “temos que fazer pela 

vida” para representar os nossos associados, ofe-

recer serviços, promover o seu acompanhamen-

to e defender os seus interesses.

em que se traduzirá essa prestação de 

serviços e aCompanhamento?

Essa é a vertente completamente nova, que tere-

mos que desenvolver. Pela sua natureza, a Fede-

ração já agrega em si muitos dos serviços que 

sempre foram reivindicados. E, no fundo, a cada 

federada cooperativa ou associação correspon-

derá uma extensão da Casa do Douro. O que 

pretendemos é que a atual Casa do Douro nor-

malize os serviços existentes e ofereça outros. Por 

isso, queremos constituir um corpo técnico devi-

damente capacitado, que saiba introduzir uma 

nova forma de acompanhamento o mais possível 

junto do lavrador e da sua exploração. O que 

pretendemos é que todos tenham capacidade 

para resolver os problemas no seu concelho sem 

necessidade de se deslocar-se à Régua, a Vila 

Real ou a Mirandela…

assusta-o a perda de CompetênCias por 

parte da Casa do douro, resultante da 

perda de estatutos?

Nada se perde, tudo se transforma… Se a Casa 

do Douro as perdeu por inabilidade ou qualquer 

outro motivo, alguém as assumiu. Há, inclusiva-

mente, competências que já voltaram a ser asse-

guradas pela nova Casa do Douro… Existem va-

lências que a Casa do Douro não consegui ter e 

que foram assumidas pelas cooperativas e pelas 

associações. Outras não foram recuperadas mas 

só o poderão ser se mostrarmos competência 

para tal. E acreditamos que, num esforço que en-

volva o IVDP e a DRAPN, e, numa visão conjun-

ta de todos sobre a prestação de serviços, a Casa 

do Douro venha a poder fazer muito para alem 

do que já fez e do que já podia ter feito.

numa altura em que o douro está na 

moda, que papel poderá assumir a Cada 

vez maior atração de turistas para a 

ConCretização de mais-valias? 

Cremos que a altura é muito oportuna para falar-

mos em renovação do Douro. A palavra renovação 

é importante porque cavalgar esta onda de sucesso 

do Douro, especialmente no estrangeiro, pode ser 

uma motivação extra para fazermos as transforma-

ções que se afiguram necessárias. Não podemos 

compreender que numa região de vinhos como o 

Douro um copo de água com gás seja mais caro do 

que um copo de vinho… Temos que ter uvas mais 

bem pagas e vinhos mais caros…

há quem diga que se esta região estivesse 

inserida num país Como os eua ou a ale-

manha seria riquíssima… partilha essa 

opinião?

Não! Não teria lá portugueses…nem durien-

ses…! Estamos numa região em que, tradicional-

mente, impera o minifúndio… Em que medida 

poderá a Casa do Douro conjugar este indicador, 

acrescentando-o ao binómio inovação tecnológi-

ca e técnica e, assim, beneficiar quem explora as 

suas parcelas? A Casa do Douro estará em tudo o 

que for inovação e terá que possuir capacidade 

técnica para liderar esse domínio. Confesso que 

não consigo ver o Douro sem minifúndio, até 

porque ele está profundamente ligado ao meio e 

à paisagem. As pequenas e médias propriedades 

devem estar integradas no meio vitícola do Dou-

ro e, por isso, são uma parte e não um entrave. 

Além disso, a evolução técnica não se deve resu-

mir à mecanização das propriedades maiores. 

Há que trabalhar no sentido de potenciar esses 

minifúndios e criar neles novas oportunidades de 

excelência e de suporte económico dos seus la-

vradores e da região. A nova Casa do Douro deve 

estar na vanguarda das ideias e das inovações 

para conseguir ser um indutor forte de desenvol-

vimento na região 

e por que ainda não estão lá?

Porque a casa está ocupada…

por quem?

Por quem que já não devia estar lá… Não faz 

sentido que o edifício da Casa do Douro ainda se 

mantenha ocupado por gente que já nada tem a 

ver com a lavoura duriense.

Ninguém no Douro percebe o porquê disto…!

É claro que temos que instalar os nossos serviços, 

mas a nossa preocupação essencial é com a Casa 

do Douro enquanto símbolo da região e não tan-

to com o edifício em si, que é imenso e cuja con-

servação obrigará a um enorme dispêndio de re-

cursos.

quem está atualmente representado na 

federação renovação do douro?

A Federação consiste numa associação de enti-

dades que, por si, já são representativas do setor. 

Integram a Federação quase todas as cooperati-

vas e associações do Douro.

que objetivos elenCaria atualmente 

Como prioritários para a nova Casa do 

douro?

No nosso ponto de vista, devemos começar por 

traçar um cenário objetivo do que a Região De-

marcada do Douro pode, deve e quer ser. 

Claro que nos defrontamos com as dificuldades 

inerentes ao facto de não termos herdado até ao 

momento qualquer património físico, económi-

co ou técnico. Queremos ser uma entidade que 

toma as decisões com conhecimento de causa e, 

por isso, temos o aconselhamento de diversas in-

dividualidades da região e estamos a criar um 

corpo técnico que irá estudar os problemas e 

apresentar soluções de forma consciente e obje-

tiva. Queremos estar perfeitamente seguros de 

que o que vamos fazer é o mais pertinente para a 

região. Existem temas prementes que todos te-

mos a consciência que têm que ser resolvidos, a 

esses teremos que dar o nosso melhor no mais 

curto espaço de tempo.

antónio lenCastre

Casa do douro

Douro já tem nova Casa

AcAbA de nAscer umA novA cAsA do douro. Após A extinção dA dimensão públicA dA cAsA 
do douro A 31 de dezembro de 2014, o Governo Abriu em JAneiro um concurso diriGido 
às orGAnizAções de direito privAdo e sem fins lucrAtivos interessAdAs em Assumir A Gestão 
dA instituição. A cAndidAturA ApresentAdA pelA federAção renovAção do douro, repre-
sentAdA pelA GrAnde mAioriA dAs cooperAtivAs e AssociAções durienses, venceu o concur-
so, Adquirindo por direito o edifício e desiGnAção de um GrAnde símbolo nAcionAl. nAsceu 
Assim A novA cAsA do douro. estA novA instituição privAdA rompe com A trAdicionAl 
obriGAtoriedAde de inscrição e pAGAmento de quotAs e Assume, como primeiro pAsso pArA 
defesA dos interesses dA reGião do douro e consequente vAlorizAção e desenvolvimento 
do tecido produtivo, o ApetrechAmento técnico dA instituição. A ideiA consiste em cortAr 
com um pAssAdo em que As estrAtéGiAs e Ações erAm mAis bAseAdAs em intuições do que em 
estudos ou evidênciAs produzidAs. o pAís positivo entrevistou António lencAstre, o 
novo timoneiro dA renovAdA cAsA do douro.
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Comemoram 30 anos de elevação. Como 

CaraCteriza a Cidade do montijo atual-

mente?

A cidade tem crescido muito, principalmente 

após a construção da ponte Vasco da Gama e 

do retomar de uma ligação histórica a Lisboa, 

que fez com que a cidade evoluísse bastante 

em termos de atração de pessoas e de desen-

volvimento económico. A cidade do Montijo 

está totalmente diferente do que era há 30 

anos. Hoje é uma cidade virada para o futuro, 

para as oportunidades que vão surgindo, com 

mais infraestruturas e com maior capacidade 

para absorver o progresso.

e por que áreas passa o futuro do 

montijo?

Fomos classificados como a cidade mais atrati-

va de Portugal e este título decorre de todo o 

trabalho que tem vindo a ser feito. Estamos a 

trabalhar bastante para a atração de todo o tipo 

de investimento, o que permite delinear uma 

linha de progresso e atrair desenvolvimento 

económico que sustente a cidade por muitos 

anos. Estou a falar em particular na grande 

questão, e que vai mudar significativamente o 

território, que é o novo aeroporto de Lisboa e 

que se vai situar na Base Aérea Nº 6 do Monti-

jo.

o novo aeroporto de lisboa foi um 

proCesso Conturbado. em que ponto 

se enContra?

Estávamos à espera da decisão do Governo e 

sabemos que o secretário de Estado dos 

Transportes, Sérgio Monteiro, tem uma posi-

ção positiva quanto à construção do aero-

porto. Vamos aguardar por um contacto do 

com o fado. Vamos ter várias atividades, onde 

destaco os concertos no Cinema-teatro Joa-

quim d’Almeida, que é o símbolo maior da 

cultura montijense e que também comemora 

os 10 anos da sua reabertura.

A cidade do Montijo é o que é hoje graças ao 

Governo no sentido de podermos articular 

este aspeto com o território e com a cidade. 

Temos vindo a ter contactos bilaterais com a 

ANA - Aeroportos e já colocamos questões 

fundamentais, nomeadamente na construção 

de infraestruturas essenciais para acolher 

esta infraestrutura aeroportuária, como o 

novo acesso à ponte, a conclusão da circular 

externa, a prestação do abastecimento de 

água e do tratamento de esgotos ao novo ae-

roporto e a requalificação ambiental do terri-

tório. Esperamos que num próximo encontro 

com o secretário de Estado se consiga conci-

liar estas questões.

Falou há pouco na atração de investimento. A 

intenção é atrair grandes empresas…

Temos vindo a privilegiar a logística devido à 

nossa localização, já que a principal área lo-

gística da Área Metropolítica de Lisboa se situa 

no Montijo. Mas não queremos ficar por aqui e 

queremos criar parques industriais, projetos 

que estão a ser desenvolvidos. Após estes anos 

de crise, que ainda estamos a sofrer, estamos 

alinhados com a necessidade de investimento 

e de progresso económico para fixar as popu-

lações.

Também temos vindo a trabalhar numa ligação 

mais forte e próxima com a cidade de Lisboa, 

que foi sempre frutuosa e de desenvolvimento, 

e que é fundamental para o desenvolvimento 

da região. 

Como vão Comemorar estes 30 anos de 

elevação a Cidade?

É uma data simbólica e vamos celebrar com a 

nossa cultura e coletividades, nomeadamente 

trabalho das suas gentes, dos empresários e de 

muitos autarcas e é isso que vamos celebrar. O 

trabalho que foi feito anteriormente é forte e foi 

importante para a criação dos valores do Mon-

tijo, que cresceu na relação entre o Arco Ribei-

rinho e Lisboa.

nuno Canta

presidente Cm montijo

“Temos que atrair investi-
mento que sustente a cidade”
A 14 de Agosto, Montijo celebrA 30 Anos de elevAção A cidAde. eM entrevistA, nuno 
cAntA, presidente dA AutArquiA fAz o retrAto do Município e de coMo o novo Aero-
porto de lisboA pode AjudAr A evoluir A região.

Feira do Porco de 2016 vai ser no Montijo

A Câmara Municipal do Montijo e a Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS) 

assinaram o protocolo para a organização da XXIII Feira Nacional do Porco, que se vai realizar 

entre 19 e 21 de maio do próximo ano.

Para o presidente da autarquia montijense, Nuno Canta, este evento é muito importante para a cidade 

e para a fileira do porco. “Faz parte da nossa estratégia de desenvolvimento manter as nossas ativida-

des tradicionais. Iremos desenvolver todos os esforços para que a XXIII Feira Nacional do Porco repita 

o sucesso da edição anterior. A base económica do Montijo é o setor primário e a indústria agroalimen-

tar, nomeadamente a do setor do porco. Este protocolo veio corroborar o sentido histórico da cidade 

no desenvolvimento da exploração da carne suína. A Câmara Municipal do Montijo fica responsável 

por um conjunto de intervenções no Parque de Exposições do Montijo de forma a acolher condigna-

mente a Feira e por colaborar na divulgação do evento”. 
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União das Cidades Capitais de LíngUa portUgUesa

Já na altura da faculdade tinha boas 

relações com colegas que tinham dife-

rentes ideologias.

Eu formei-me em 1970 e frequentei a Faculda-

de de Direito de Lisboa. Na altura, no meu pró-

prio curso, houve colegas que foram mais tar-

de personalidades marcantes, de quem fui 

amigo e dos mais variados quadrantes políti-

cos. Por exemplo o Padre Vítor Melícias, exata-

mente por se chamar Vítor sentava-se a meu 

lado na faculdade, o então Padre, que acabou 

nessa altura de faculdade, qual era a 

sua ideologia política?

Na faculdade, independentemente dos conhe-

cimentos que cada um tinha, nessa altura pra-

ticamente o que existia em termos de partidos 

políticos ou era a União Nacional, o Partido 

Comunista ou então grupos de Extrema-Es-

querda. Não havia ainda na altura a criação do 

Partido Socialista, que só surge em 1973. Eu na 

altura e tal como alguns estudantes, andáva-

mos pela Extrema-Esquerda, essa era a realida-

Cardeal em Angola, Alexandre do Nascimento, 

como são do meu curso o antigo Ministro dos 

Negócios Estrangeiros Martins da Cruz, como 

privei também e é um grande amigo, o Arnaldo 

Matos, e por exemplo o Vítor Dias, membro do 

comité central do Partido Comunista. E se refi-

ro estes nomes, é porque cedo aprendi na fa-

culdade que as diferenciações de visões que as 

pessoas têm nunca devem prejudicar um rela-

cionamento saudável entre elas. E ainda hoje 

mantemos essas relações.

de. É por isso que hoje nós verificamos muitos 

jovens que acabaram por aderir ao Partido So-

cialista quando ele se constituiu mas que anda-

vam nestas áreas, é o caso do Saldanha San-

chez e de muitos outros, como o Dr. Lamego. 

Esta relação na faculdade e esta proximidade 

de pontos de vista das questões sociais, da ge-

nerosidade da juventude que não aceita este 

quadro que então era vigente. Até porque a 

guerra colonial era muito marcante para todos 

nós, porque eramos solicitados a participar 

Vítor ramalho

secretário-geral da uccla

Vítor Ramalho: “O poder é um instrumento 
para servirmos os outros”
Vítor ramalho, nascido em angola em 1948, licenciado em direito pela Faculdade de direito de lisboa, é uma Figura incontor-
náVel da política portuguesa. ocupou diVersos cargos políticos como secretário de estado do trabalho e secretário adjunto 
do ministro da economia. Foi presidente do inatel, de Várias associações lusóFonas e é atualmente secretário-geral da 
união das cidades capitais de língua portuguesa (uccla), onde pela primeira Vez reeditou as três antologias poéticas de 
angola, são tomé e príncipe e moçambique. também pela uccla, Foram reeditados 22 Volumes dos associados da casa dos 
estudantes do império (cei). esta homenagem Fez com que portugal recebesse todos os ex-primeiros ministros e ex-presiden-
tes da república dos países aFricanos lusóFonos associados à cei. esta edição teVe Forte exposição e Vai circular pelas capitais 
dos países lusóFonos a partir de 2016. 

“Eu acho que um 

político deve ter sempre 

a preocupação de 

concretizar na prática 

aquilo que defende 

na teoria. E deve ser 

exemplo a esse nível de 

coerência, sinceramente 

o digo. A minha vida 

foi sempre uma vida de 

trabalho. Digo isto sem 

querer puxar dos galões 

de forma demagógica, 

ou até mesmo a pôr-me 

em bicos de pés, é a 

realidade”
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nela sendo recrutados no mínimo por dois 

anos. Mas havia estudantes que depois acaba-

vam por ter o serviço militar obrigatório por 

quatro anos, este caldo levava-nos para posi-

ções de Esquerda e dai a contestação estudan-

til muito forte nesse período.

chegou a estar preso...

Como disse acabei o curso em 1970, depois de 

acabar o curso e já como advogado acabei por 

ser objeto de perseguição do próprio regime 

anterior e tive várias prisões. Na tropa sem 

qualquer tipo de julgamento, passei de Oficial 

para soldado básico. Sem qualquer tipo de jul-

gamento, estive também preso na Trafaria, para 

além de Caxias e quando assumi depois as fun-

ções de advogado a seguir ao 25 de Abril tenho 

o orgulho de ter participado em factos que aca-

baram por ser marcantes. 

dê-nos alguns exemplos

Por exemplo, eu fui advogado da única empresa 

de autogestão a seguir ao 25 de Abril, que foi le-

galmente reconhecida como empresa de mérito 

e a única que viu legalmente reconhecida essa 

qualidade de empresa de autogestão, que foram 

os Iogurtes Bom Dia. Porque a qualidade da ação 

que foi desenvolvida por essa empresa, o próprio 

relacionamento com os anteriores proprietários 

levou a que legalmente esse enquadramento fos-

se possível. Sem falsa modéstia, tive ai um papel 

realmente importante.

mas tem mais exemplos...

Um infantário que se chama Ribeiro Santos. 

É um infantário que tem o nome de um colega 

meu de faculdade, que foi assassinado pela 

PIDE. Ele era muito meu amigo e eu contribuí 

muito para a legalização desse infantário que 

ainda hoje existe. Mais tarde tive a oportunida-

de de ser advogado da Feira Popular de Lisboa 

e contribui para, de uma forma muito determi-

nante, a criação do que mais tarde veio a ser a 

Fundação O Século, que funciona ali no Esto-

ril. Eu sou membro do Conselho Geral dessa 

Fundação, exatamente porque houve um reco-

nhecimento dessa ação que tive em prol disso.

primeiro congresso dos quadros an-

golanos no exterior. conte-nos como 

é que contribuiu para ter sido uma 

realidade e a importância que teVe esse 

congresso.

Eu sou natural de Angola. E fui um dos promo-

tores, com mais quatro amigos, dois deles infe-

lizmente já falecidos, em 1990 do Primeiro 

Congresso dos Quadros Angolanos no Exterior, 

que se realizou em Lisboa, na Feira das Indus-

trias. Juntou 2000 quadros angolanos em Por-

tugal, os movimentos e partidos de Angola par-

ticiparam diretamente nesse Congresso pela 

primeira vez. Portanto, FNLA, UNITA, MPLA, 

os mais altos dignitários das igrejas também lá 

estiveram. E tudo isto coincidiu com o início 

do processo de paz de Bicesse. Orgulho-me 

muito disso e dificilmente na minha avaliação, 

Bicesse não teria lugar se não fosse este pano 

de fundo do Congresso e as relações prepara-

tórias que os dirigentes desse Congresso tive-

ram. Foi um Congresso que teve uma repercus-

são enorme em Portugal e em todo o mundo 

Lusófono.

nota-se que se empenha nos proJetos 

que está enVolVido.

Eu acho que um político deve ter sempre a 

preocupação de concretizar na prática aquilo 

que defende na teoria. E deve ser exemplo a 

esse nível de coerência, sinceramente o digo. 

A minha vida foi sempre uma vida de trabalho. 

Digo isto sem querer puxar dos galões de for-

ma demagógica, ou até mesmo a pôr-me em 

bicos de pés, é a realidade. E portanto, da mi-

nha avaliação, a política é a arte mais nobre 

que existe que o ser humano possa realizar, 

tem em vista sempre o bem comum.

mas chegou a recusar um papel impor-

tante no goVerno de antónio guter-

res. porquê?

Fui Secretário de Estado duas vezes, do Traba-

lho no Governo do Bloco Central, num perío-

do bem difícil, em que havia uma coligação 

com o PSD e mais tarde ter sido Secretário de 

Estado Adjunto do Ministro da Economia, com 

António Guterres. Quando sai do Governo, 

António Guterres convidou-me para ter um pa-

pel muito relevante no último Governo que ele 

constituiu. E da forma como eu encaro a políti-

ca e tenho um grande respeito por ele, entendi 

que não tinha condições para o fazer e portan-

to não aceitei. Se o refiro agora é porque en-

tendo que o poder é um instrumento para ser-

virmos os outros e não um instrumento para 

nos servirmos. Digo abertamente, porque ape-

sar das pressões grandes que senti, achei que 

naquela altura a ação que eu pudesse vir a de-

senvolver era uma ação condicionante.

entretanto, deixou o cargo de deputa-

do e foi parar à inatel.

Eu sai voluntariamente de Deputado, nessa altura 

era também Presidente da Comissão de Trabalho 

da Assembleia da República, era Presidente do 

Fórum Português dos Parlamentos da CPLP e um 

dia fui falar com José Sócrates, que era o Primei-

ro-Ministro na altura. Fui ter com ele e disse-lhe 

que queria cessar funções porque há um tempo 

para tudo. Ele ficou espantado. Na altura fui para 

a Fundação Inatel, que não tinha nem de longe 

nem de perto a dimensão que tem hoje. Fui para 

lá com muito gosto, na altura era um Instituto e 

depois passou a Fundação de Direito Privado. 

Acabei por ir para lá numa altura em que estáva-

mos em plena crise. E lembro-me de ter sido o 

Presidente que teve o melhor resultado de sem-

“Lembro-me de ter sido 

o Presidente que teve o 

melhor resultado de 

sempre na Inatel, dos 

últimos 35 anos. 

Conseguir remodelar 

completamente vários 

edifícios e ter feito uma 

verdadeira revolução. 

E acabei por ser 

destituído ao fim de 

quatro anos, pelo 

telefone, por Pedro Mota 

Soares, Ministro atual 

que nunca visitou a 

Inatel enquanto eu lá 

estive”

pre na Inatel, dos últimos 35 anos. Conseguir 

remodelar completamente vários edifícios e ter 

feito uma verdadeira revolução. E acabei por 

ser destituído ao fim de quatro anos, pelo tele-

fone, por Pedro Mota Soares, Ministro atual 

que nunca visitou a Inatel enquanto eu lá esti-

ve. Que tecia sempre considerações muito elo-

giosas sobre a minha pessoa. Depois mesmo de 

eu lhe ter dito, quando ele tomou posse, que eu 

tinha o meu lugar à disposição como sempre fiz 

na vida.

que comentários lhe merece?

Um político não se pode comportar desta ma-

neira. Não quer dizer que não tivesse saído. 

Sempre coloquei os lugares à disposição. 

A forma como o fez, e até não é por ser de ou-

tro partido, é inaceitável. Eu acho que os por-

tugueses têm que saber que há políticos e polí-

ticos. E depois de eu ter sido destituído, esse 

Ministro passou a ir regularmente à Inatel, 

onde antes nunca tinha ido. Portanto, a prova 

mais fiável do partidarismo no exercício das 

funções públicas está aqui. Aliás, eu tinha sen-

tido isso da mesma maneira, quando fui vice

-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Era 

presidente Maria Barroso e tinha feito um man-

dato verdadeiramente excecional. E eu presen-

ciei também como é que um Ministro, de uma 

maneira inaceitável, consegue destituir uma 

personalidade como Maria Barroso e todos 

nós, de uma forma verdadeira inacreditável, 

impondo que um seu Secretário de Estado fos-

se ao processo eleitoral impor que houvesse a 

eleição de uma outra pessoa desejável do seu 

partido. Neste caso foi o Ministro da Defesa, 

Paulo Portas. Se eu sinto isto é porque, hoje em 

dia, em que se fala tanto nos políticos e nos 

partidos, é importante que se separe o trigo do 

joio. E há pessoas que se apresentam publica-

mente paladinos da verdade, defensores de 

projetos humanistas, quando na prática o ne-

gam.
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