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“Temos total liberdade para fazermos as nossas 
escolhas, com responsabilidade, e, sempre, 
no interesse dos nossos associados”,
Júlia Azevedo, Presidente do SIPE

Filipe do Paulo, 
defensor da criação 
de uma ordem dos 
professores!
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Começando por uma pequena intro-

dução sobre o sipe, que já Conta Com 

12, e no entanto é o sindiCato mais re-

Cente. Como é que é ser o último sindi-

Cato a nasCer?

Sobretudo um grande desafio e uma grande 

luta. O SIPE, no Governo da Ministra Maria de 

Lurdes Rodrigues sofreu um grande revés. O 

objetivo do Ministério era o de desmobilizar os 

professores, por isso tentou eliminar os sindi-

catos, retirando-lhes voz e força. Desta forma o 

SIPE cresceu na adversidade tendo de ser mui-

to ativo e competitivo. Foi difícil mas também 

muito gratificante. Representou uma verdadei-

ra entrega à causa e recebemos a retribuição 

do apoio dos colegas. Saliente-se que a atitude 

do então Ministério da Educação teve como 

consequências a união de todos os Sindicatos 

e de todos os Docentes. As duas grandes mani-

festações em Lisboa com cem mil e 120 mil 

docentes fizeram História.

intitulam-se Como um “sindiCato ver-

dadeiramente independente e diferen-

te”. quais as razões para estas afirma-

ções?

Somos realmente independentes e apartidá-

rios. Não estamos afetos a nenhuma federação 

nem estamos veiculados a nenhuma obrigação 

política. Temos total liberdade para fazermos 

as nossas escolhas, com responsabilidade, e, 

sempre, no interesse dos nossos associados.

Somos diferentes na nossa organização interna 

e externa. Funcionamos como um Todo, como 

uma equipa. As nossas estruturas internas são 

leves e estão democratizadas. Todos temos opi-

nião, todos participamos, contribuímos e dedi-

camo-nos de corpo e alma ao sindicalismo. 

Vamos às escolas, ouvimos os nossos colegas, 

e qualquer associado tem acesso fácil a qual-

quer um de nós.

têm onze delegações espalhadas pelo 

país e estão prestes a abrir mais duas. 

onde podemos enContrar a sipe?

Do Norte para o Sul temos: Valença; Viana do 

Castelo; Barcelos, Braga; Baião; Viseu; Póvoa 

de Varzim; Porto; Aveiro; Leira; Lisboa; Madei-

ra. Este ano vamos abrir a Delegação de Gui-

marães/Fafe e Ponte Lima, mas sobretudo en-

contra o SIPE em qualquer telemóvel que ligue 

ou qualquer email que envie.

Quanto aos serviços que prestamos, o primeiro 

e principal é a defesa incondicional dos direi-

tos dos Educadores/Professores. Salários con-

dignos, aposentações dignas, progressões na 

carreira, condições de trabalho, valorização da 

profissão enquanto professor, depois temos to-

dos os outros serviços: forte apoio jurídico, 

centro de formação creditado que proporciona 

formações aos docentes de todos os graus de 

ensino, seminários de grande interesse, proto-

colos com as mais variadas instituições, depar-

tamento de concursos com apoio individual, 

apoio personalizado, rede de partilha de infor-

mação, e o SIPECORAÇÃO que é um projeto 

ao Contrário do que se espera, o vosso 

sindiCato vem, paulatinamente, aumen-

tando o número de assoCiados. pode-

mos afirmar que isto se deve, em parte, 

aos serviços que ofereCem? quais são 

eles?

Temos realmente aumentado substancialmente 

o número de associados, não só pelos serviços 

que oferecemos, mas também pela atitude de 

quem pertence ao SIPE. Todos nós, ao fazer-

mos parte desta equipa tornamo-nos mais for-

tes e essa força transmite-se. O colega que pas-

sa a fazer parte deste projeto sabe que terá 

sempre um apoio incondicional.

de solidariedade no qual os nossos associados 

e familiares estão interligados por uma rede de 

solidariedade, porque e cada vez mais “o mais 

importante são as pessoas”.

a partir de 2004, os professores Come-

çaram a ser alvo de vários Cortes nos 

salários e Congelaram a progressão 

na Carreira. qual a vossa opinião so-

bre esta matéria?

A nossa opinião é que deviam congelar, sim, o 

dinheiro transferido para os Bancos que esban-

jaram o dinheiro dos portugueses. Há sempre 

dinheiro para capitalizar Instituições privadas 

julia azevedo e rosa maraia

sipe

“Os docentes são educadores,  
são aprendizes, são pais e cidadãos”
EntrEvista a Júlia azEvEdo, PrEsidEntE do sindicato indEPEndEntE dE ProfEssorEs E EducadorEs.
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mas não há dinheiro para quem diariamente 

luta e defende os interesses da Escola Pública. 

Cortar salários a quem já recebe pouco e muito 

gasta para trabalhar, impedir progressões é reti-

rar dignidade a uma classe.

a paCC tem indignado a Classe doCente. 

ConCordam que os professores sejam 

avaliados, mas de outra forma? se sim, 

qual?

O Ministério da Educação revelou uma falta 

de senso total ao impor uma humilhação 

dessa natureza aos professores/educadores 

de Portugal e ao colocar colegas a vigiar co-

legas. Mais ainda, a proposta inicial do MEC 

obrigava a que todos os docentes com menos 

de 20 anos de serviço fossem obrigados a 

realizá-la. Quando se apercebeu das reper-

cussões extremamente negativas para o seu 

póprio Ministério, reuniu com a UGT e, à so-

capa, acordou cinco anos necessários para a 

prova. Não reuniu, não convocou, não soli-

citou opinião de mais nenhum sindicato. O 

SIPE fez uma queixa à OIT por violação da 

Lei Negocial.

Somos contra a prova porque os candidatos já 

são licenciados e profissionalizados. Muitos, 

além dos anos de experiência, já têm mestra-

dos pós graduações e doutoramentos. Muitos 

também já foram avaliados nas Escolas onde 

lecionaram com BOM e MUITO BOM. Que 

sentido faz a prova? Que competências peda-

gógicas avalia? Se o Ministério da Educação 

pensa que os seus professores saem mal prepa-

rados então investigue e modifique os cursos 

do Ensino Superior. Agora, não faz sentido ava-

liar o que foi avaliado, e já foi feito um enorme 

investimento do Estado no aluno enquanto es-

tudante e um grande esforço das famílias para 

o seu filho tirar o curso.

Felizmente o Tribunal Constitucional veio dar 

razão aos apelos dos sindicatos. O SIPE cá es-

tará para ver qual atitude do próximo Governo, 

nesta matéria. 

já vem sendo tradição os atrasos nos 

iníCios dos anos letivos devido à Co-

loCação de professores. o modelo 

atual de ConCurso deixa a desejar na 

opinião de muitos doCentes. de que 

forma é que este ConCurso poderia ser 

realizado por forma a não prejudiCar 

os professores e sem atrasar o iníCio 

das aulas?

A única forma possível é a colocação dos do-

centes, em todas as fases e momentos do con-

curso, por graduação profissional. Pode não 

ser um sistema perfeito mas é de certeza o úni-

co que é transparente. Os professores são colo-

cados numa lista por ordem de graduação e 

são colocados, segundo a sua preferência, à 

medida das necessidades das Escolas.

O decreto-Lei que rege os concursos permite 

ultrapassagens entre professores mais gradua-

dos e outros menos graduados, sem vantagem 

adicional para o sistema. Neste momento te-

mos professores do quadro com 20 anos de 

serviço a 200 quilómetros de casa. E não se 

conseguem aproximar para junto das suas fa-

mílias. 

Também a bolsa de recrutamento se revelou 

completamente inútil, demasiado burocrática 

traduzindo um enorme prejuízo para os alu-

nos, escolas e famílias.

O argumento é o de que as escolas de Inter-

venção Prioritária e as escolas com Autono-

mia têm direito a escolher os professores que 

mais se adequam às suas necessidades. Para 

balizar foram criados critérios de seleção. 

Acontece que os próprios critérios são subje-

tivos levando a diferentes interpretações por 

parte dos agrupamentos. Os professores con-

tratados encontram-se em stress, de curso em 

curso de formação em formação, porque 

precisam de ser colocados para ganhar di-

nheiro obviamente e depois num terror total 

de o diretor de um agrupamento qualquer 

não considerar um mestrado em ensino espe-

cessário: Desdobrar turmas com mais de 25 

alunos, desenvolver projetos para diminuir ta-

xas de absentismo e de insucesso, projetos 

para combater a indisciplina e a Educação de 

adultos, apostar nas disciplinas práticas e labo-

ratoriais, na formação cívica, nas artes, na edu-

cação física no desenvolvimento ético, ou seja, 

na Educação integral de um indivíduo como 

um Todo. 

quer deixar alguma mensagem aos 

nossos leitores? 

Aos professores e educadores queremos lem-

brar que somos todos profissionais da Educa-

ção independentemente do grau, do grupo de 

ensino e da situação profissional. À sociedade 

em geral recordamos que os docentes são edu-

cadores, são aprendizes, são pais e cidadãos 

que querem o melhor para os seus filhos e para 

os seus alunos. Que somos uma força e, qual-

quer que seja o Governo tem que ter consciên-

cia que trabalhamos para o desenvolvimento 

do presente e do futuro de Portugal. 

Muito mudou e muito há a mudar, mas juntos 

conseguimos.

o sipe

cial ou uma pós graduação em tecnologias 

educativas como uma mais-valia para a edu-

cação! Esta questão é para o SIPE tão impor-

tante que lançamos uma petição a qual já 

está publicada no site da Assembleia da Re-

pública. Quem a quiser assinar pode fazê-lo 

on-line em: www.sipe.pt

outro tema atual diz respeito à requa-

lifiCação dos doCentes. o que lhe 

apraz dizer sobre este assunto?

Este tema deixa-nos completamente indigna-

dos. A vida humana não é um totoloto. A re-

qualificação, “e leia-se despedimento”, permi-

te que, por exemplo, um professor com poucos 

anos de serviço e avaliação de Bom tenha a 

sorte de estar colocado numa escola na qual 

tenha sempre serviço letivo e portanto mantem 

o seu emprego e outro com muito mais tempo 

de serviço, avaliação igual ou superior, (muito 

bom e excelente), mas, por alguma razão, dei-

xe de ter componente letiva, vá para a requali-

ficação. É uma Lei cega, injusta e cruel. Além 

de que todos os docentes são necessários nas 

escolas. Diremos até que são poucos para po-

dermos ter uma escola de qualidade, pois é ne-
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Federação Portuguesa de Professores, Pró-Or-

dem, Sindicato dos Professores do Ensino Supe-

rior e Associação Nacional dos Professores do 

Ensino Secundário são desígnios comuns à digni-

ficação de uma classe que, nos últimos anos, tem 

vindo a sofrer efeitos de uma espécie de miopia 

política. A dignificação da profissão docente afi-

gura-se um elemento preponderante para a con-

cretização do acesso a um direito fundamental, a 

democratização do acesso à educação e os obs-

táculos à prossecução do mesmo têm sido diver-

sos, passando pela sobrecarga de horários, pela 

diminuição dos salários, pelo número excessivo 

de alunos por turma, pelo modelo de concurso e 

pelo Estatuto da Carreira Docente. País Positivo 

visitou um dos ícones da defesa da classe docen-

te portuguesa e entrevistou Filipe do Paulo, de-

fensor da criação de uma ordem dos professores 

e membro de instituições que congregam figuras 

como o Professor Artur Anselmo, presidente do 

Sindicato dos Professores do Ensino Superior que 

figura como vice-presidente da Academia das 

Ciências de Lisboa, o Professor Sousa Franco, 

que foi presidente do Conselho Fiscal do SPES e 

os sócios fundadores do SPES, o Professor José 

Joaquim Gomes Canotilho e o Professor Freitas 

do Amaral… 

O PrOfessOr filiPe dO PaulO, além de 

lecciOnar direitO, tem uma ligaçãO 

muitO estreita cOm a educaçãO POrque 

gere uma instituiçãO que rePresenta 

PrOfessOres… cruzandO as duas exPe-

riências, em que medida cOnsidera a 

educaçãO um direitO verdadeiramente 

adquiridO em POrtugal?

Sim, é um direito constitucional, enquadrado no 

artigo 73 e seguintes da Constituição, no capítulo 

dos direitos económicos, sociais e culturais. Inse-

re-se no mesmo âmbito do direito à saúde, à ha-

bitação e outros, enquanto prestação social do 

Estado. O direito à educação tem uma dupla ver-

tente, uma vez que, além de direito económico, 

social e cultural, norma programática que obriga 

o Estado em função das possibilidades económi-

cas, existe um direito fundamental, enquadrado 

no artigo 43, subordinado à liberdade de apren-

der e ensinar. Ao contrário dos direitos sociais, o 

direito fundamental é de aplicação imediata. 

Neste contexto, o Estado não pode programar a 

educação em função de modelos filosóficos, po-

líticos, ideológicos, religiosos ou outros, o que 

implica a existência de pluralismo na área da 

educação e da oferta da mesma e que a socieda-

de civil se possa auto-organizar e oferecer esco-

las com modelos pedagógicos diferenciados.

abOrdOu O PlanO cOnstituciOnal… 

mas existirá uma efectiva demOcratiza-

çãO dO acessO à educaçãO?

Começou a falar-se na democratização do aces-

so ao ensino e à educação ainda antes do 25 de 

Abril, nomeadamente em 1973, com a Lei de Ba-

ses do Professor Veiga Simão… Nas últimas dé-

cadas, tem-se verificado um esforço consistente 

por parte dos poderes públicos, no sentido de 

expandir e diversificar a rede de escolas, nomea-

damente aquando da criação, no final dos anos 

80, das escolas profissionais; ultimamente, o en-

sino obrigatório foi estendido ao 12º ano… nesse 

particular, tem havido uma continuidade nas po-

líticas educativas dos sucessivos ministérios da 

educação. As taxas de abandono também têm 

vindo a reduzir e, Portugal, tem revelado uma 

preocupação unânime no combate ao abandono 

e ao insucesso escolar. Claro que há sempre mais 

a fazer e a Federação Portuguesa de Professores, 

de que fazem parte a Pró-Ordem, o Sindicato dos 

Professores do Ensino Superior e a Associação 

Nacional dos Professores do Ensino Secundário, 

representando professores, educadores e investi-

gadores de todos os níveis de educação e ensino, 

está atenta e tem apresentado propostas para a 

desejada melhoria do sistema educativo.

enquantO membrO da direcçãO da fe-

deraçãO POrtuguesa de PrOfessOres e 

da Pró-Ordem, cOmunga da cOnvic-

çãO Partilhada POr tantOs PrOfessOres 

POrtugueses que se cOnsideram menOs-

PrezadOs PelO POder POlíticO?

De há uma série de anos a esta parte e, nomea-

damente, desde o primeiro governo de José Só-

crates, como é público e notório, houve uma es-

pécie de perseguição aos professores. Nós, Pró

-Ordem, associámo-nos a outras organizações 

de professores porque as medidas que a então 

ministra, Maria de Lurdes Rodrigues, impôs à 

classe, nomeadamente a revisão do ECD, tiveram 

a rejeição da totalidade das organizações dos 

professores. Uma vez que se tratava de um gover-

no com maioria absoluta, éramos destratados nas 

negociações, que se revelavam meramente se-

mânticas, o que nos levou a reunir com os sindi-

catos independentes, a FNE e a FENPROF, sur-

gindo então a plataforma de combate à ministra 

e a organização daquelas três mega manifesta-

ções históricas. Aí, abriram-se precedentes graves 

no combate à profissão docente e ficaram cria-

dos os pré-requisitos que, depois, facilitaram os 

sucessivos governos nessa senda de retirada de 

direitos estatutários aos professores. Actualmen-

te, há uma grande sobrecarga do horário dos pro-

fessores, a profissão está cada vez mais desgas-

tante, o modelo de concurso não é o mais indica-

do, sendo que, enquanto Federação de Professo-

res, defendemos um regime especial de 

aposentação em virtude do desgaste acrescido 

provocado pelo burnaut  e o mal-estar docente.

recOrda alguma tutela na área da edu-

caçãO que tenha sidO Pacífica?

Diria que, dada a natureza das questões, ne-

nhum ministro é totalmente pacífico… O mi-

nistro que mostrava mais espírito de diálogo 

era o Professor David Justino…

“A constituição da ordem é a  
nossa metodologia para a 
afirmação social da profissão”
EntrEvista com FilipE do paulo, FEdEração portuguEsa dE proFEssorEs
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uma vez mais, na qualidade de membrO 

da federaçãO e da Pó-Ordem, O que re-

cOmendaria aO executivO que assumir 

a tutela da educaçãO?

As nossas preocupações imediatas, em represen-

tação dos professores associados e da classe em 

geral, prendem-se com a reposição dos venci-

mentos por inteiro, com a redução do número de 

alunos por turma, indicador que aumentou co-

lossalmente com estes anos da Troika sob a des-

culpa dos constrangimentos orçamentais e, uma 

vez que a Troika saiu, justifica-se que esse rácio, 

já antes excessivo, diminua substancialmente. 

Paralelamente, consideramos essencial, a consti-

tuição da Ordem dos Professores…

há PelO menOs uma década que Pugna 

Pela criaçãO de uma Ordem dOs PrOfes-

sOres… O que tem falhadO?

Por um lado, as duas centrais sindicais da área 

da docência consideram ter o monopólio da 

representação dos professores. Porventura, 

pensariam que a existência de uma ordem lhes 

retiraria esse pretenso monopólio sobre a clas-

se… Nós entendemos que uma ordem dos pro-

fessores teria um escopo distinto, fundamental-

mente focado nas questões deontológicas e na 

construção e desenvolvimento da noção “téc-

nica” de profissão docente. Uma ordem dos 

professores servirá fundamentalmente para re-

flectir, equacionar e regulamentar as matérias 

de carácter deontológico do exercício da pro-

fissão docente. Encaramos a ordem como uma 

outra forma de valorizar socialmente a profis-

são docente e a imagem social do professor.

em que medida POderá O País estar ex-

POstO aO riscO de, em funçãO desta Pre-

cariedade que afecta a classe dOcente 

em termOs salariais, de carreira, de res-

PeitO, de disciPlina, entre OutrOs, vir a 

testemunhar nO futurO uma carência 

de PrOfessOres?

Sim, os factos que militam para que a profissão 

docente tenha deixado de ter o estatuto proe-

minente que teve noutras épocas são diversos. 

Tem existido algum discurso sindical que re-

mete para a proletarização da profissão docen-

te, com o qual a Pró-Ordem não se identifica, 

pelo que agrava a imagem social do professor 

perante a sociedade. Não raro, trata-se de um 

discurso e práticas sindicais sobre a profissão 

docente mais típicas do século XIX… É preciso 

trabalharmos para recriarmos um outro estatu-

to social e, por isso, a ordem é a nossa metodo-

logia para a afirmação social, técnica e cientí-

fica da profissão. Encaramos a ordem como 

veículo para a reaquisição do prestígio perdido 

e para o combate a esse discurso de “proletari-

zação” da profissão docente, com o qual a 

nossa Federação não se identifica nem o corpo 

docente tem ganho seja o que for. Por outro 

lado, parece que a ainda não existência de 

uma ordem se deve ao facto de o ministério da 

educação também não pretender abdicar de 

certas e determinadas competências, face ao 

receio de perder o monopólio e o controlo di-

recto sobre a profissão docente.

Federação Portuguesa de Professores

PELA  DIGNIFICAÇÃO  
DA  PROFISSÃO  DOCENTE

Visite-nos em: www.federacaodosprofessores.com

Pró-Ordem SPES A.N.P.E.S.
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Há dez anos atrás iniciou-se uma desvalorização 

da carreira docente. Se outrora tínhamos professo-

res e candidatos a docentes entusiasmados, nos 

dias que correm o panorama é completamente di-

ferente. Hoje vemos professores desmotivados, 

frustrados, inseguros, lamentando o estado a que se 

chegou. Porém, não baixam os braços, reivindican-

do os seus direitos, sem nunca esquecer os seus 

deveres.

Progressão na carreia

Para o nosso entrevistado “é necessário que a socie-

dade entenda que os professores são avaliadores e 

para serem avaliados é necessário que o sistema 

seja credível”. A avaliação implementada a partir 

de dois mil e sete visava rebaixar os docentes, com 

um sistema burocrático e inconsequente. As mu-

danças foram muito bruscas e injustificadas e, na 

prática, não se avaliava nada, apenas se aumentava 

a burocracia, roubando horas de trabalho aos do-

centes e afastando-os da sua principal função que é 

ensinar e avaliar alunos. 

No segundo Governo de Sócrates foi explicado aos 

professores que, devido à falta de dinheiro, os do-

centes não poderiam progredir de acordo com o 

que estava legalmente definido no respetivo estatu-

to. Em dois mil e dez, ainda houve algumas subidas 

de escalão, mas depois congelou tudo, contagem 

de tempo de serviço e progressão na carreira. “Exis-

tem professores com dezassete anos de serviço que 

estão no segundo escalão, quando de acordo com 

o estatuto deveriam estar no quarto escalão da car-

reira, o que significa que, numa carreira de 34 

anos, independentemente de avaliações, nunca 

chegarão ao seu topo, quando muito apenas aos 

escalões intermédios, nem que sejam os melhores 

professores de sempre. Já agora, não há um único 

docente no último escalão da carreira docente”. 

O governo PSD/CDS em funções nos anos 

2011/2015 promoveu algumas alterações ao nível 

da carreira, avaliação de desempenho e regras de 

progressão mas sem qualquer efeito prático uma 

vez que o congelamento da carreira persistiu.

os cortes salariais

Longe vão os dias em que os professores eram real-

mente recompensados pelo seu trabalho, em ter-

mos materiais e de reconhecimento social. Para 

colocação. O resto são critérios definidos pelas es-

colas, na sua quase totalidade, completamente in-

compreensíveis e inconsequentes. Para João Rios 

“este método é injusto, porque, infelizmente, exis-

tem critérios rocambolescos que servem, apenas e 

só, para favorecer alguém. Por exemplo, o docente 

ter ou não ter carta de condução ou já ter lecionado 

numa escola do mesmo tipo”.

Com Nuno Crato tentou-se acabar com os favoreci-

mentos na colocação, no entanto não o fizeram da 

melhor forma. Criaram uma lista de critérios que 

não poderiam ser utilizados, mas mantendo o mes-

mo modelo autónomo, o que só contribui para 

atrasar a colocação dos docentes nesta fase e “onde 

nos três critérios obrigatoriamente utilizados (ava-

liação de desempenho, experiência profissional e 

habilitações/formação complementar) é possível 

gerir o valor das ponderações a utilizar bem como 

os parâmetros de avaliação que continuam a propi-

ciar listas ordenadas ajustadas a desígnios nem 

sempre transparentes e justos”.

Para o secretário-geral do Sindep só há uma solu-

ção para este problema: “a criação de uma lista 

nacional de colocação como existe para o concur-

so de contratação inicial/reserva de recrutamento, 

válida para todo o ano letivo e permanentemente 

atualizada. O facto de não existir uma lista nacio-

nal faz com que as escolas se vejam aflitas no 

preenchimento das vagas visto que têm de entrevis-

tar/selecionar um número exagerado de candida-

tos, quando poderiam limitar-se a solicitar aos ser-

viços do MEC a indicação do respetivo docente 

com base na tal lista nacional. Quanto mais sim-

ples melhor. Ainda ninguém me provou que existe 

um sistema melhor que o da graduação profissio-

nal”, remata.

autonomia das escolas 

Esta é a denominada “vaca sagrada”, pelo nosso 

interlocutor. Este questiona a existência de uma au-

tonomia dos estabelecimentos de ensino visto que 

são, financeiramente dependentes e os seus órgãos 

de gestão meros executores das decisões das estru-

turas do Ministério da Educação. As notas informa-

tivas, outrora circulares, elevam à minudência as 

diretivas às escolas.

municiPalização

A distribuição de competências entre municípios e 

estruturas do ME contribuirá de forma definitiva 

para o fim de qualquer expectativa de autonomia 

das escolas. “Acentuar-se-ão os problemas já senti-

dos no funcionamento dos Conselhos Gerais e de-

finitivamente as escolas passarão a responder a 

dois centros de poder, o autárquico e o centraliza-

do no ME. Acentuar-se-ão, teme-se, as desigualda-

des entre escolas decorrentes das assimetrias muni-

cipais. A escola deve, pelo contrário, contribuir 

para o esbatimento dessas assimetrias e promover a 

coesão nacional”, afirma João Rios.

além do congelamento da carreira, esta classe tem 

ainda que lidar com os cortes avultados no seu sa-

lário, acrescidos de todos os impostos, muito agra-

vados na última legislatura. “A tabela que está dis-

ponível indica o ordenado que era suposto rece-

bermos. Com todos os congelamentos, cortes e 

sobretaxas, recebemos menos de metade do que 

está estipulado, sem esquecer que o congelamento 

mantém os docentes em escalões inferiores aos que 

o estatuto determina”, explica o nosso entrevistado. 

condições de trabalho

E enquanto os professores, tal como a generalidade 

dos trabalhadores, viram a sua idade da reforma 

aumentar para idades claramente incompatíveis 

com o exercício diário da função docente, nem se-

quer viram reconhecido o direito constitucional à 

vigilância da saúde no local de trabalho. “De facto 

a maioria dos professores trabalha em instalações 

que se pertencessem ao setor privado seriam fecha-

das pela Inspeção do Trabalho, sem quaisquer ins-

peções médicas periódicas como as que são exigi-

das no setor privado, sujeitos a agressões verbais e 

físicas que passam na maioria dos casos impunes, 

sem que o Estado qualifique esses crimes por serem 

cometidos contra agentes do Estado no desempe-

nho das suas funções e sujeitos a doenças profissio-

nais cujo reconhecimento (raríssimo) só é obtido 

após uma longa via-sacra em que muitos, até por 

força da doença que os mina, desistem de obter 

esse reconhecimento.”

“os concursos da cunha”

Nos tempos áureos da classe docente, o professor 

era colocado nas escolas devido ao seu mérito. Ou 

seja, o que contava era a sua média académica e 

tempo de serviço prestado. “Hoje, os concursos in-

ternos / externos e de contratação inicial mantêm 

esse mesmo princípio, mas as escolas TEIP (territó-

rio educativo de intervenção prioritária) e com au-

tonomia foram excluídas desse critério, o que não 

aceitamos porque não compreendemos o porquê 

desta discriminação negativa. Assim, no concurso 

de contratação de escola, que envolve as escolas 

TEIP e com autonomia, atrás referidas, e a Bolsa de 

Contratação de Escola (BCE), tudo é diferente não 

se percebendo porquê”. A classificação académica 

passa a valer apenas cinquenta por cento para a 

mega-agruPamentos de escolas

Mais uma medida oriunda do governo de José Só-

crates, e prosseguida pelo governo PSD/CDS que 

lhe sucedeu, testada e abandonada em vários paí-

ses, a favor de uma gestão de proximidade, mas 

que se mantém e que para além dos graves proble-

mas de gestão que coloca, obriga a que muitos do-

centes se tenham de deslocar entre várias escolas 

desse agrupamento sem serem ressarcidos das des-

pesas de deslocação e tempo de serviço gasto nes-

sas deslocações.  

Pacc – Prova de avaliação de conheci-

mentos e caPacidades

Esta prova causou a indignação nos professores, 

isto porque, de certa forma, acaba por rebaixar a 

classe. O nosso entrevistado confessa que “este 

mecanismo de avaliação acaba até por desvalori-

zar os cursos que são aprovados pelo Estado para a 

formação de docentes. O Estado reconhece os cur-

sos e as escolas que o ministram mas depois imple-

menta um exame que traduz uma manifesta des-

confiança na qualidade desses cursos e nas classifi-

cações atribuídas”. O secretário-geral admite que 

“haja algum tipo de controlo e harmonização das 

classificações mas isso terá de ocorrer durante o 

percurso académico e não após a atribuição dos 

diplomas profissionais. Esta prova deve terminar 

já!”

uma ordem dos Professores seria 

viável? 

A Legislação que preside à constituição e reconhe-

cimento das Associações Públicas profissionais (Lei 

2/2013) prevê que a criação de Ordens é excecio-

nal e apenas nos casos em que “ (...)   Visar a tutela 

de um interesse público de especial relevo que o 

Estado não possa assegurar diretamente  (...).”

A atividade docente é regida pelos Estatutos da Car-

reira Docente e Disciplinar da Função Pública. Para 

João Rios, “a criação de uma ordem de professores 

seria apenas mais uma maneira de criar conflitos 

entre os mecanismos existentes e que necessaria-

mente prejudicariam os professores por a ordem se 

constituir em mais um mecanismo de tutela e num 

acréscimo de despesa. Uma ordem de professores 

também pressupõe a exclusão dos educadores de 

infância. Nada justifica a criação de uma ordem de 

professores”. 

João rios

secretário-geral do sindep

Pelos professores, 
pelos alunos
O anO de dOis mil e cincO marcOu, para sempre, a carreira dOcente. se até entãO ser 
prOfessOr era das prOfissões mais prOmissOras, após O fatídicO anO deixOu de ser 
assim. cOngelamentO de carreiras, burOcracia em excessO para a subida de escalãO, 
cOrtes nOs saláriOs serviram para desmOtivar esta classe que tem a cargO O futurO 
dO país. em entrevista aO país pOsitivO, O secretáriO-geral dO sindep – sindicatO 
naciOnal e demOcráticO dOs prOfessOres, JOãO riOs, fala sObre “O ataque aOs dO-
centes”, explica as reivindicações, apresentandO também algumas sOluções.



Dia MunDial Do Professor

O SPLIU afIgUra-Se à PartIda Um SIndIcatO 

PecULIar PeLO factO de reUnIr dUaS cLaS-

SeS PrOfISSIOnaIS da dOcêncIa em cOntex-

tOS em qUe, hIStOrIcamente, dIfIcILmente 

Se aLcançaram cOnSenSOS: UnIverSIdadeS 

e POLItécnIcOS. em qUe medIda cOnStItUI 

a UnIãO entre eSteS dOIS tIPOS de carreI-

raS Um ObjectIvO dO SPLIU?

Sem dúvida! Este sindicato foi fundado há 20 

anos e, na altura, pensou-se precisamente nisso: 

já remontam a essa data as diferenças estabeleci-

das entre os professores formados pelos politécni-

cos e os professores formados pelas universidades 

e, tratando-se de ambicionar uma carreira única 

do ensino básico e secundário, algo por que pug-

námos desde o início, contribuímos para que se 

alcançasse uma união de professores. E essa 

união verifica-se desde o pré-escolar ao secundá-

rio, não existindo actualmente nenhuma distin-

ção na carreira docente entre professores profis-

sionalizados detentores do grau de bacharel, li-

cenciado, mestre ou doutor. (Entretanto, já tive-

mos que lutar contra quem quis novamente 

dividir….) Quer isto dizer que todos os docentes, 

desde que profissionalizados e em circunstâncias 

normais de progressão, iniciam a carreira no mes-

mo escalão e todos poderão atingir o topo da 

mesma, desde que, ao longo da carreira, vão reu-

nindo os requisitos necessários, podendo, no en-

tanto, uns chegar mais rápido que outros, depen-

do da bonificação consignada no ECD.

qualquer evidência produzida que nos diz que 

qualquer turma acima de 20 alunos é contra-

producente. Se queremos o sucesso na aprendi-

zagem e queremos acabar com o abandono 

escolar então vos posso garantir que todos os 

professores são necessários para o sistema edu-

cativo nacional. Se o sistema politico os formou 

e neles investiu, eles são necessários, o governo 

só tem que os aproveitar e rentabilizar em prol 

da escola pública e de uma sociedade mais cul-

ta, alfabetizada e qualificada.

em ambOS OS caSOS eStamOS a faLar de en-

SInO SUPerIOr maS a verdade é qUe PerSIS-

te aLgUma eStIgmatIzaçãO em tOrnO dO 

POLItécnIcO…

Não nos parece… Isso só depende do Governo e 

do próprio ministério da educação que, conforme 

tem denegrido a profissão docente, também po-

derá fazer com que a mesma seja beneficiada, 

protegida e valorizada. E isso parte por uma boa 

formação inicial e de raiz, quer seja adquirida no 

politécnico ou na universidade. A base da forma-

ção inicial de professores tem que ser idêntica 

desde que devidamente direccionada para o gru-

po e nível de ensino e, como a lei determina, ac-

tualmente qualquer professor para ingressar na 

carreira, tem que deter um mestrado em ensino… 

Agora, isto tem muito que se diga… Todos os pro-

fessores deveriam cumprir um estágio, devida-

mente acompanhado, antes de ingressarem na 

carreira e é premente deixarmo-nos de subterfú-

gios como a realização da prova de avaliação de 

conhecimentos e capacidades porque, os profes-

sores, quando terminam a sua formação, têm que 

estar devidamente preparados para o exercício da 

profissão. Sem dúvida que é da responsabilidade 

do ministério da educação, em conjugação com 

as universidades e os politécnicos, a boa prepara-

ção e eficaz formação inicial dos professores.

face aO deSemPregO verIfIcadO entre OS 

PrOfeSSOreS POrtUgUeSeS, haverá neSte 

mOmentO PrOfeSSOreS a maIS OU Um défI-

ce na cOLOcaçãO dOS meSmOS?

A questão poderá ser perspectivada pelos dois 

prismas: não restem dúvidas que existem mui-

tos professores… se são ou não demasiados, 

penso que não, (há que rentabilizar os recursos 

disponíveis, pois as verbas já foram gastas na 

sua formação), só depois de devidamente colo-

cados se aferirá…para o efeito, há que garantir 

o preenchimento de todas as necessidades 

identificadas conforme o consignado em legis-

lação e não esquecendo o exercício de cargos, 

as reduções ao abrigo do 79º, os alunos com 

necessidades educativas,… Podemos falar de 

rácios, de turmas com excesso de alunos, da 

constituição de mega agrupamentos que resul-

taram na redução de professores e na junção de 

alunos em turmas maiores… o que contraria 

enqUantO vIce-PreSIdente dO SPLIU, qUe 

POSIçãO aSSUme reLatIvamente à revISãO 

dO eStatUtO da carreIra dO dOcente?

Creio que a revisão deverá ser efectuada o mais 

rapidamente possível! É legítimo que aspiremos a 

uma carreira valorizada, reconhecida e devida-

mente remunerada. Repare que, nos últimos quatro 

anos, nos dois concursos extraordinários, vincula-

ram-se professores com muitos anos de serviço do-

cente prestado, alguns com 15 ou 20 anos de servi-

ço e todos foram integrados, independentemente 

do seu tempo de serviço, no 1º escalão da carreira. 

Além disso, já houve sete anos de congelamento, 

…no último escalão da carreira, criado no ECD em 

2012, ainda ninguém lá está posicionado….Onde 

está a dignidade da profissão docente? A considera-

ção estatutária da carreira como de desgaste profis-

sional específico, a distribuição adequada das tare-

fas profissionais, o direito à formação contínua gra-

tuita, o concurso de docentes de modo a garantir o 

princípio de igualdade e de acesso, o regime espe-

cial de aposentação,… motivos essenciais e im-

prescindíveis para uma revisão do ECD.

Ler na íntegra em http://paispositivo.comportugal.com/

Manuel Monteiro
vice-presidente do SPLIU

SPLIU: 20 anos a pugnar por um ensino  
de qualidade e pela dignificação dos professores
eM entrevista, Manuel Monteiro, vice-presidente do spliu e coordenador da forMação do sindicato, aponta alguMas Metas 
para encurtar as distâncias entre a teoria e a prática, focando a necessidade de o futuro governo instituir uM regiMe especial 
de aposentações para os docentes de todos os níveis de ensino, rever o Modelo de concursos e Melhorar as condições de traba-
lho e descongelar as carreiras. pelo Meio, Manuel Monteiro apela ainda à extinção da prova de avaliação de conheciMentos e 
capacidades e à não Municipalização da educação…
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NuNo PiNheiro Melo

Ceo da Novintegral

O efeito “whow”
EntrEvista a nuno PinhEiro MElo, CEo da novintEgral.

A NoviNtegrAl é uMA eMPresA Muito jo-

veM, CriAdA eM 2009. QuAis forAM As oPor-

tuNidAdes Que vos ChAMArAM A AteNção?

A Novintegral nasce com a ideia inicial de servir 

os clientes de uma forma premium. Nasce uma 

empresa  pequena que consiga produzir peque-

nos e grandes projetos mas sempre bem assesso-

rados quer em design engenharia ou arquitetura. 

Cria, Desenha e constrói...mas sempre diferente, 

inovador e com o desafio de se superar, queremos 

sempre surpreender os nossos clientes, criar o 

efeito “whow”.

PodeMos AfirMAr Que os vossos serviços 

vão desde o deseNho de uM “siMPles” 

stANd às reCuPerAções de edifíCios. Que 

soluções APreseNtAM Aos vossos ClieN-

tes?

Sim abrangemos o design e a construção de 

stands, showrooms, expositores, museus e em 

geral espaços onde os nossos clientes se repre-

sentem fora das suas empresa, com isto apre-

sentamos aos nossos clientes soluções inovado-

ras e que vão muito além do que esperam. 

Apresentamos soluções de construção de espa-

ços inovadores e de soluções chave na mão de 

elaboração dos mesmos.

o Quê Que vos distiNgue dA CoNCorrêN-

CiA?

Somos uma empresa que arrisca em novos ma-

teriais e soluções técnicas quer em termos de 

design quer em termos arquitetónicos ou enge-

nharia e ai conseguimos surpreender, vamos 

desafiando quem trabalha connosco em procu-

ra de soluções para responder á nossa criativi-

dade. No entanto respondemos na mesma ao 

mercado com soluções standard e com produ-

ções reais e efetivas dando aos nossos clientes 

aquilo que procuram.

A novintegral hoje tem uma equipa multidiscipli-

nar com um know-how de anos de experiência, 

temos soluções “in house” quer em termos de de-

sign quer em termos de produção o que nos per-

mite ter preços competitivos e soluções globais 

nos projetos que nos são propostos.

A Novintegral tem fidelizado clientes ao longo 

destes anos e isso demonstra confiança, credibili-

dade, know-how,  e experiencia o que nos dá 

cada vez mais vontade de continuar.

APesAr dA suA juveNtude, A NoviNtegrAl 

já teM Projetos eM vários PAíses. QuAis os 

PróxiMos PAssos A dAr A Nível iNterNA-

CioNAl?

Gostava muito que a Novintegral desenvolvesse 

um projeto de “produto” - “by novintegral” de 

maneira a poder vender globalmente, ou seja ter-

mos um stand desenhado e desenvolvido na No-

vintegral que gostaríamos, fosse comercializado a 

nível internacional, com a marca “Novintegral”. 

deNtro dos vários Projetos Que já reA-

lizArAM e AQueles Que estão NA AgeNdA, 

gostAriA de destACAr AlguM?

Gostava de destacar o projeto do “museu da 

história da  aviação dos Açores”, que vai ser 

sem dúvida, e até agora, aquele que nos vai 

marcar, por ser um projeto de uma importância 

suprema e diferente que ficará seguramente 

para a história. É um projeto cem por cento 

Novintegral que será construido na Ribeira 

Grande - Açores, eleva-nos a um patamar dos 

grandes arquitetos selecionados para fazer mu-

seus!! Aqui é a Novintegral a marcar a arquite-

tura e engenharia de um espaço representativo 

de uma história tão importante quer em Portu-

gal em geral quer para os Açores em particular. 

O museu da história da aviação Açoriana é 

algo que marca seguramente a nossa identida-

de nacional ou da Sata e da Câmara Municipal 

de Ribeira Grande, como pioneiros na história 

da aviação em Portugal. 

Quer deixAr uMA MeNsAgeM PArA os 

Nossos leitores?

Desafiamos que os vossos leitores/empresá-

rios a escolher uma empresa que desafie 

conceitos e preconceitos para fazer os seus 

projetos, com distinção e originalidade, se-

não o resultado final será... “só mais um, e 

mais do mesmo...”
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Quando e porQuê Que foi criado o 

centro de tecnologia e SiStemaS?

Em meados dos anos 80 (1986) foi criado no 

UNINOVA (o Instituto para as Novas Tecnolo-

gias) o Centro de Robótica Inteligente (CRI) um 

pouco por imposição da antiga JNICT no pro-

cesso de regularização dos Centros de I&D. No 

início do ano 2000, uma vez que o “core” de 

investigação do Centro já era muito mais 

abrangente do que maioritariamente focado na 

área específica da robótica inteligente, deci-

diu-se alterar o nome para Centro de Tecnolo-

gias e Sistemas (CTS). O CTS pretende reunir e 

consolidar esforços nacionais e internacionais 

de investigação multidisciplinar e colaborativa 

extremamente orientada para a indústria e para 

os serviços (quer ao nível nacional quer no 

contexto da União Europeia).

Qual o grande propóSito do centro 

de tecnologia e SiStemaS?

A missão do CTS é realizar investigação funda-

mental e aplicada de excelência, dar formação 

avançada, disseminar o conhecimento r estimu-

lar a transferência de tecnologia nos maiores do-

mínios da Engenharia Electrotécnica e de Com-

putadores. O CTS conta, atualmente com 54 

Membros Integrados e cinco Colaboradores (to-

dos com o grau de Doutor obtido nas diferentes 

áreas da Engª. Electrotécnica, Engª. Informática e 

Física) e mais de cem alunos de Doutoramento 

(cerca de 50 por cento destes alunos são estran-

geiros). Tratando-se de um Centro altamente mul-

tidisciplinar, as sinergias e a complementaridade 

entre os diferentes (dez) grupos de I&D permitem 

ao CTS tirar vantagem, conferindo um capacida-

de de apresentar e realizar soluções inovadoras, 

ao nível dos sistemas tecnológicos complexos, 

para além do estado-da-arte.

tecnologia é uma área ambígua. para 

Que SetoreS aS voSSaS inveStigaçõeS 

São dirigidaS?

As nossas investigações são maioritariamente 

dirigidas, a muito alto nível (i.e., indiretamen-

te) para alguns dos grandes desafios atuais da 

sociedade nomeadamente saúde e bem-estar 

(e.g. hardware e software para aplicações bio-

médicas, robots de serviço), eficiência energé-

tica (edifícios e lares inteligentes, técnicas de 

geração eléctrica modernas e “processos in-

dustriais optimizados”), “smart-grids”, fábricas 

do futuro (modelação e simulação de fábricas, 

automação inteligente e altamente adaptativa), 

transportes inteligentes e integrados. 

QuaiS oS principaiS prémioS e reconhe-

cimentoS Que receberam?

Alguns exemplos: IBM Prize (Dr. Marko Beko, 

2009); IEEE CASS 2012 Young Author Award  

(Aluno de Doutoramento, M. Figueiredo, 

2012); FCT Development Grant (Dra. Rita Ri-

beiro, 2013); Winners of the EDP “Internet-of-

Things” Challenge (Prof. João Martins, 2014); 

Diversos (muitos) “best-paper-awards”.

Um exemplo muito recente demonstrador da 

grande qualidade da investigação realizada no 

CTS é o do Mestre Blazej Nowacki, inscrito no 

Programa Doutoral em Engª. Electrotécnica e de 

Computadores (PDEEC) da NOVA FCT que de-

senvolveu, fabricou e caracterizou um circuito 

integrado em tecnologia de 65 nm. A avaliação 

experimental do circuito comprovou que este 

tem uma das mais elevadas eficiências energéti-

cas reportadas na literatura. Este trabalho será 

apresentado no início de Fevereiro de 2016, em 

São Francisco na Califórnia, na conferência 2016 

IEEE International Solid-State Circuits Conferen-

ce, ISSCC’16 (http://isscc.org), cujo tema este ano 

é “SILICON SYSTEMS for the INTERNET of 

EVERYTHING”. O ISSCC já conta com mais de 

60 edições, tem sempre lugar em São Francisco, 

em pleno “Silicon Valley”, e é considerada a mais 

prestigiada conferência na área dos semicondu-

João carloS da palma goeS

presidente dep. engenharia eletrotécnica fctunl

“Investigação fundamental 
e aplicada de excelência”
João Carlos da Palma Goes, Presidente do dePartamento de enGenharia eletro-
téCniCa da FaCuldade de CiênCias e teCnoloGia da universidade nova de lisboa.

tores (micro e nano-electrónica), sendo uma refe-

rência para a industria e para a investigação (tem 

um impacto científico superior a qualquer revista 

da especialidade). 

hoJe Já Se começa a notar uma maior 

abertura daS empreSaS àS univerSida-

deS. como é voSSa relação com aS em-

preSaS (nacionaiS e eStrangeiraS)?

A investigação do CTS é, muitas das vezes reali-

zada de forma muito próxima com a indústria e 

com as empresas de serviços. O CTS tem uma 

extensa lista de casos de grande sucesso com em-

presas Nacionais e multinacionais quer no con-

texto de projetos financiados pela União Euro-

peia quer em projetos QREN (agora P2020). Al-

guns exemplos mais recentes são, por exemplo 

os projetos em parceria com a EDP Inovação, 

com a INTROSYS SA, com a EID SA, com a 

S3-Portugal e com os SMAS-Almada. De salien-

tar ainda que, durante a última década o CTS deu 

origem a 6 ‘start-ups’ de sucesso e que empre-

gam, atualmente, mais de 120 engenheiros elec-

trotécnicos e de computadores.

como vê a ciência em portugal?

A ciência em Portugal passou por dois perío-

dos distintos. 

O período Mariano Gago que foi um período ex-

tremamente profícuo para a ciência e para os in-

vestigadores portugueses. Houve um investimen-

to crescente para projetos científicos e Bolsas de 

Doutoramento e de pós-Doutoramento. Muitos 

mecanismos foram introduzidos para melhorar e 

tornar mais justo o sistema quer de avaliação das 

Unidades de I&D (os Centros) que para a atribui-

ção de financiamento em projetos. Como aspeto 

negativo apenas tenho a apontar a política de pri-

vilegiar os laboratórios associados (LAs) em detri-

mento das restantes Unidades de Investigação 

(UIs). Como consequência, os LAs cresceram 

sem grandes preocupações de melhorarem a sua 

qualidade científica e algumas UIs mantiveram-

se com grandes condicionantes financeiras.

O período dos últimos quatro anos em que fo-

ram cometidas algumas atrocidades resultantes 

de opções políticas, do meu ponto de vista er-

radas e com consequências gravíssimas, que 

danificaram seriamente o trabalho e o progres-

so das últimas duas décadas e que irão hipote-

car o futuro da ciência em Portugal até finais 

de 2020. Dois exemplos de gravidade extrema:

independentemente da forma atribulada e mais 

ou menos discutível de como decorreu a avalia-

ção das UIs e dos LAs pela Fundação para a 

Ciência e Tecnologia (FCT) a forma como o orça-

mento foi distribuído quantitativamente foi um 

erro gravíssimo. Basicamente, o algoritmo de dis-

tribuição resumiu-se a, dependendo da classifi-

cação da respectiva UI, calcular uma fracção do 

montante solicitado. Mais concretamente, se 

uma UI tivesse sido classificada com “Muito 

Bom” receberia cerca de 40% do financiamento 

que solicitou. Assim, instituições que propuse-

ram orçamentos mais baixo para terem maior ra-

zoabilidade dadas as condições financeiras do 

país à data (2013) ficaram extremamente prejudi-

cadas em detrimento de outras, de dimensão e 

classificação idêntica, que pediram, hipotetica-

mente, um financiamento 10 vezes superior;

Com o objectivo de retirar esforço de avaliação 

nos concursos “abertos” em “todas as áreas cien-

tíficas” para Bolsas de Doutoramento e de pós-

Doutoramento, a FCT decidiu criar os “Progra-

mas de Doutoramento FCT”. A esses programas, 

a que concorreram consórcios constituídos por 

UIs e Instituições de Ensino Superior (Faculdades 

e Universidades), foram atribuídos “pacotes” de 

Bolsas por períodos acumulados até 8 anos. Os 

critérios de avaliação e de atribuição dessas bol-

sas ficou exclusivamente do lado das Instituições 

pertencentes aos referidos consórcios. Como 

consequência surgiram dois efeitos perversos:

Programas Doutorais em áreas tradicionais e 

estruturantes para a Industria e Serviços foram 

excluídos por não serem considerados disrup-

tivos e suficientemente multi-disciplinares (e.g. 

nenhum Programa Doutoral em Engª. Electro-

técnica e de Computadores em Portugal foi 

contemplado);

Ao contrário dos concursos “abertos” em todas 

as áreas científicas em que o mérito do candidato 

e o programa de trabalhos tinham maior peso na 

atribuição das bolsas em detrimento do mérito da 

Instituição de Acolhimento, nos “Programas de 

Doutoramento FCT” são as Instituições de Aco-

lhimento que recebem financiamento direto e 

que depois escolhem os Bolseiros. Como conse-

quência, chegou-se ao extremo de um aluno que 

terminou um Mestrado Integrado em Engª Elec-

trotécnica e de Computadores numa Universida-

de Portuguesa com uma classificação final de 18 

ou de 19 valores não conseguir uma Bolsa para 

obter o seu grau de Doutor.
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Departamento De Conservação e restauro

O património cultural tem um valor inestimá-

vel, não só por toda a história que guarda e 

conta, mas também pelas potencialidades tu-

rísticas que tem. Neste aspeto, Portugal é um 

país riquíssimo. Para a nossa entrevistada “há 

um maior reconhecimento por parte das enti-

dades competentes, sejam elas públicas ou pri-

vadas, da necessidade de conservar e restaurar 

o património. O que tem dificultado o salto 

para prática é a dificuldade económica que o 

país atravessa”.

Restaurar, conservar património é uma tarefa de 

grande responsabilidade, que envolve várias 

áreas de estudo, desde história de arte até às 

ciências físico-químicas. Estes são os médicos do 

património que numa forma inicial tentam preve-

nir uma intervenção profunda nas obras. 

Márcia Vilarigues explica que numa primeira fase 

é necessário ver a documentação da obra, saber 

a sua história, o seu percurso, saber a sua auten-

ticidade, se já foi alvo de alguma intervenção. De 

seguida é necessário caracterizar os materiais, 

saber os seus compostos para depois saber o me-

lhor método a utilizar. Por exemplo, as tintas uti-

lizadas antigamente não têm as mesmas proprie-

dades daquelas que utilizamos hoje em dia. 

Logo, para restaurar uma obra do século XVII é 

preciso criar a tinta que foi utilizada”. 

Neste departamento da Faculdade de Ciências 

da Universidade Nova de Lisboa têm surgido 

vários projetos pioneiros, que têm marcado 

esta área. Estudos que vão desde valorização 

do património a novas soluções de intervenção 

tendo em conta as preocupações ambientais e 

Márcia Vilarigues

Professora auxiliar do Departamento de conservação e restauro da FcTuNl

Conservação e Restauro  
são ciências.
Ao contrário do que se possA pensAr, conservAr e restAurAr não são tArefAs sim-
ples. É necessário um estudo muito AprofundAdo pArA dAr novA vidA A umA obrA de 
Arte. por formA A desmistificAr estA áreA, o pAís positivo esteve à conversA com 
márciA vilArigues, professorA AuxiliAr do depArtAmento de conservAção e restAu-
ro dA fAculdAde de ciênciAs e tecnologiA dA universidAde novA de lisboA.

VICARTE

O Vicarte nasceu de uma parceria entre a 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa e a Faculda-

de de Belas Artes da Universidade de Lis-

boa. Esta é uma unidade de investigação 

para o vidro e para a cerâmica para as ar-

tes. É, no fundo, um cruzamento entre as 

ciências e as artes, “onde há uma partilha 

de conhecimento, experiências e metodo-

logias. Esta é uma unidade de referência, 

responsável por estudos pioneiros”. 

Foto cedida, gentilmente, pelo Departamento de Conservação de Restauro da FCT-UNL.

de saúde. Pretende-se diminuir o impacto do 

uso de soluções tóxicas para os conservadores 

e para o ambiente.

“O primeiro estudo de iluminuras medievais 

foi iniciado aqui e tem sido muito importante 

junto do público, junto das entidades compe-

tentes, resultando em novas descobertas, na 

valorização deste património”.

“Estamos a desenvolver novas metodologias de 

limpeza de materiais. Trabalhamos muito com 

o departamento de Química e uma das áreas é 

limpeza de obras com líquidos iónicos, o que 

no fundo se traduz numa limpeza muito mais 

verde, sintetizando um composto específico 

para aquilo que queremos limpar”.

“Temos um doutoramento já defendido que 

visa a limpeza dos azulejos do exterior com 

dióxido de titânio. Com a aplicação desta solu-

ção, através da ação da luz solar as algas e fun-

gos separam-se dos azulejos e depois procede-

se à remoção, sem qualquer perigo. Já temos 

resultados muito promissores nesta matéria”. 

Á área de conservação e restauro sofre cons-

tantes evoluções, procurando metodologias 

menos abrasivas, com um menor impacto am-

biental, aumento a segurança dos conservado-

res / restauradores, pois estes utilizam quími-

cos prejudiciais à saúde.  

O Departamento de Conservação e Restauro 

juntamente com outras entidades tem vindo a 

realizar as mais diversas atividades para que a 

sociedade conheça esta ciência e a aceite 

como tal, tomando consciência da sua impor-

tância. 
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O VI Festival de Observação de Aves & Ativida-

des de Natureza, que decorreu entre 1 e 4 de 

outubro, em Sagres, no concelho de Vila do 

Bispo, atraiu mais de 1000 participantes, pro-

venientes de 20 países. Foram observadas 150 

espécies de aves diferentes, um recorde face às 

edições anteriores. Este ano as aves não foram 

as únicas estrelas do evento. Foi unânime que 

esta edição foi particularmente especial para a 

observação de cetáceos.

O maior evento de natureza do país, promovi-

do pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, 

pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das 

Aves e pela Associação Almargem, excedeu as 

expetativas. Participaram nas 215 atividades, 

1009 pessoas, provenientes de Portugal, Espa-

nha, Reino Unido, Estados Unidos da América, 

Suécia, Rússia, Alemanha, Holanda, França, 

Noruega, Suíça, Dinamarca, Polónia, Bélgica, 

Itália, Austrália, África do Sul, República Che-

ca, Irlanda e Bielorrússia. 

Entre as espécies observadas que causaram mais 

O melhor festival das aves  
e natureza de sempre
O VI FestIVal de ObserVaçãO de aVes & atIVIdades de Natureza bate VárIOs recOr-
des em 2015 e tem cOmO estrelas NãO só as aVes, mas também Os cetáceOs 
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êxtase entre os participantes, encontram-se a par-

dela-de-barrete, pardela-balear, painho-de-wil-

son, gaivota-de-sabine, o bufo-real, um elevado 

número de sombrias, uma espécie que tem apre-

sentado um forte decréscimo nas suas popula-

ções e uma grande variedade de rapinas, como a 

águia-de-bonelli e a águia-calçada.

Para além das aves, foram observadas diversas es-

pécies de borboletas, libélulas e libelinhas. Este 

ano as viagens de barco foram o ponto alto, onde 

para além das espécies de aves marinhas foram 

ainda observadas espécies de outros grupos que 

fizeram as delícias dos participantes, como: gol-

finho-comum, golfinho-roaz, baleia-anã, boto, 

tubarão-martelo, tubarão-azul, peixe-lua, peixe-

voador e a tartaruga-de-couro.

Esta edição trouxe várias novidades, que foram 

muito bem recebidas pelos participantes. O 

comboio turístico que fazia a ligação entre os vá-

rismo de Natureza, sendo uma ação que pre-

tende dar a conhecer locais e valores naturais 

da região e, assim, estimular o crescimento de 

formas de turismo alternativos ou complemen-

tares ao Sol & Praia.

O Presidente da Câmara de Vila do Bispo, Adelino 

Soares, agradece a todos os parceiros que aderi-

ram a esta iniciativa, pois são eles que contribuem 

para o enorme sucesso do evento. O edil acredita 

que a aposta na divulgação internacional do Festi-

val irá permitir uma maior projeção do evento e 

que o mesmo constituirá uma referência nacional 

e internacional do Turismo de Natureza. O autarca 

refere, ainda, que esta iniciativa já é uma aposta 

ganha no âmbito do Turismo da Natureza e que o 

mesmo constitui um meio de combater a sazonali-

dade e consequentemente para o melhoramento 

da economia local.

Fotos: Carla Salvador

rios locais das atividades, a sinalética com indi-

cação do evento instalada ao longo da EN125 

desde Lagos até Sagres e o kit lanche, foram algu-

mas delas. Um apoio do Intermarché, que se re-

velou uma mais-valia para uma ampla divulga-

ção do evento a nível local. Sessões de relaxa-

mento e yoga e passeios culturais foram também 

outras novidades da edição deste ano.

Destaca-se ainda a atividade de voluntariado 

com o objetivo de remover chorão, uma espé-

cie invasora, que teve como resultado 90 sacos 

de chorão num total de 2.900kg que foram re-

colhidos no âmbito do projeto LIFE Charcos e 

que serão tratados pela Algar.

Esta edição voltou a contar com a preciosa co-

laboração da Associação de Turismo do Algar-

ve que voltou a organizar uma Press/Fam trip 

com um total de 10 jornalistas e operadores 

turísticos especializados em Birdwatching e Tu-

alta qualidade, sem descurar o amor e o cari-

nho.

Em entrevista ao País Positivo, Maria do Car-

mo, Presidente da Assembleia Administrativa, 

firma que é necessário criar uma dinâmica na 

rotina dos mais idosos, pois isso aumentará, 

exponencialmente, a sua qualidade de vida. 

“Para além de comemorarmos os dias de ca-

lendário como o Carnaval, o São Martinho, te-

mos várias atividades de convívio com a co-

munidade de Vila do Bispo, passeios pelo país, 

entre outras”.

No entanto, o grande fator de diferenciação 

desta instituição é, sem dúvida, a existência de 

um grupo coral formado por utentes, mas aber-

to a quem nele desejar participar. “Esta aberto 

toda a população”, sublinha a nossa interlocu-

tora.

A 10 de Julho de 1954 nascia, oficialmente, a 

Santa Casa da Misericórdia de Vila do Bispo. 

Uma instituição dedicada aos mais necessita-

dos e que perpetua, até aos dias de hoje, valo-

res como a caridade, solidariedade e amor ao 

próximo. 

Cuidar de quem já muito deu ao país é, prova-

velmente, a grande tarefa da Santa Casa da Mi-

sericórdia de Vila do Bispo. Com uma popula-

ção cada vez mais envelhecida, com a agra-

vante da longevidade, é imperativo prestar au-

xílio aos seniores, proporcionando serviços de 

Loja SociaL

A crise profunda em que o país mergulhou, 

despoletou uma série de graves problemas so-

ciais, que fizeram com que as misericórdias se 

adaptassem aos novos tempos e criassem mais 

uma valência. 

A loja social permite uma ação direcionada 

para as famílias mais carenciadas. “Empresas, 

famílias com mais posses doam roupa e outro 

material, que depois é distribuído junto daque-

les com mais dificuldades”.

Podemos concluir, que ao longo dos tempos, 

as santas casas se vêm modernizando, no sen-

tido em que acompanham a evolução das ne-

cessidades da comunidade. É pois dela que 

muitos dependem. Não se consegue conceber 

um apoio social digno e de qualidade sem es-

tas instituições. 

Santa Casa da Misericórdia 
de Vila do Bispo
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Qual a razão de tantas empresas escolhe-

rem oeiras para fixar as suas empresas? 

como se tem feito este trabalho de atrativi-

dade e competitividade do concelho?

Nos últimos anos, fruto de um rigoroso e ambicioso 

planeamento estratégico – sobretudo no que diz 

respeito à construção de cidade, ao desenvolvimen-

to económico, à criação de infraestruturas e de 

equipamentos estruturantes e ao investimento na 

elevação do índice de sustentabilidade ambiental 

em meio urbano – Oeiras atingiu metas de desen-

volvimento que se destacam a nível nacional.

Hoje, Oeiras mantém uma posição de liderança ao 

nível da sua dinâmica empresarial, estando sedia-

das no seu território algumas das maiores empresas 

a atuar em Portugal, com forte presença de concei-

tuadas multinacionais, unidades de investigação e 

empresas de âmbito tecnológico e de comunica-

ção, entre outras.

E apesar do contexto de recessão económica e de 

estagnação do mercado imobiliário dos últimos 

anos, este Município tem conseguido atrair grandes 

empresas, o que confirma a sua capacidade de atra-

ção de serviços avançados e de outras atividades 

intensivas em conhecimento e tecnologia. Exem-

senvolvimento empresarial e de envolvimento dos 

parceiros económicos e sociais do município de 

Oeiras, a nova presidência da Câmara Municipal de 

Oeiras reformulou a OEIRAS INVEST, a sua Agência 

para o Desenvolvimento, dotando-a de um novo 

Conselho Económico e Social.

Este Conselho é um órgão consultivo da Autarquia e 

reúne um conjunto de coordenadores de área e pro-

jeto, com créditos firmados na sociedade portugue-

sa, tendo como principal objetivo apresentar pro-

postas na área do empreendedorismo e no lança-

mento de iniciativas privadas geradoras de emprego.

poderia fazer-nos uma descrição do pro-

jecto oeiras valley calls entrepreneurs?

Oeiras Valley é um conceito que resulta da concen-

tração num espaço contínuo de uma variedade de 

instituições e serviços que potenciam o desenvolvi-

mento de um território.

A existência de unidades de conhecimento, pare-

des meias com empresas inovadoras e de exceção, 

capazes de quebrar as paredes das universidades e 

criar sinergias entre a investigação e a criação de 

bens e serviços com valor acrescentado, assente na 

existência de unidades e serviços de excelência nas 

áreas da educação e saúde, potenciadas por uma 

população altamente qualificada, num território 

marcado por zonas de lazer e de proximidade com 

a natureza, garantindo elevados padrões de quali-

dade de vida, permitem falar-se de Oeiras Valley 

como um conceito indutor de desenvolvimento e 

inovação.

Oeiras está hoje a desenvolver pela Oeiras Invest 

toda uma estratégia de internacionalização destas 

potencialidades, capaz de atrair a captação de no-

vas empresas, capazes de criar novos empregos e 

rendimentos, sobretudo em áreas que se coadunem 

com os clusters de desenvolvimento do Concelho.

O reconhecimento internacional deste conceito é 

um processo lento mas de enorme retorno para per-

mitir o alimentar do contínuo crescimento e lide-

rança do desenvolvimento nacional protagonizada 

por Oeiras.

de Que forma foi feita a participação e 

Quais os contributos da autarQuia para a 

notória melhoria e afirmação da “marca” 

oeiras no plano nacional?

Oeiras foi alvo de um plano estratégico de desen-

volvimento que do caos construiu organização e 

qualidade de vida. De um território descaracteriza-

do e pejado de habitações degradadas, criou uma 

apurada organização urbanística que permitiu o 

emergir de espaços empresariais de elevada quali-

dade, bem como a criação de uma identidade urba-

nística de qualidade. A par disto, requalificou mui-

tas das suas zonas ecológicas, como os parques ur-

banos e o passeio marítimo. Como consequência, a 

qualidade gerada acabou por atrair uma população 

ávida de qualidade de vida bem como de empresas 

de excelência que procuravam em novos espaços o 

habitat para a sua afirmação e expansão.

Desta evolução resulta a marca Oeiras intimamente 

plos disto foram a vinda do Grupo Novartis Portugal 

e da R. STAHL para o Taguspark, da Step e da Spunp 

Portugal para Miraflores, da Astellas Farma e do 

Centro Internacional de Serviços Tecnológicos da 

SAP para o Lagoas Park. 

Continuar a aposta na atração de investimento em-

presarial é objetivo do Município de Oeiras que 

procura através das suas políticas nos diversos do-

mínios de atuação promover um ambiente urbano 

sustentável e a interação entre empresas, Institui-

ções de I & D e Universidades, além de apoiar o 

desenvolvimento de atividades empresariais, de 

inovação e de ensino.

Qual a importância da oeiras invest na 

promoção e desenvolvimento tecnológi-

co do concelho?

Uma das grandes apostas de Oeiras na captação de 

investimento empresarial é a OEIRAS INVEST, uma 

agência cuja missão consiste essencialmente em 

promover o tecido empresarial do município atra-

vés da internacionalização, desenvolvimento siner-

gético de negócios e parcerias entre empresas, uni-

versidades e centros de investigação.

E, com base num novo conceito estratégico de de-

ligada ao empreendedorismo, à inovação, às novas 

tecnologias, à qualidade de vida.

Hoje, Oeiras apresenta os mais elevados indicado-

res de qualidade de vida, de rendimentos vários e 

de concentração de pessoas com superior formação 

académica. Oeiras transformou-se num sinónimo 

de excelência e de liderança do futuro.

Mas como sabemos, a dinâmica e a afirmação das 

marcas constitui um processo cíclico e dinâmico e 

carece de permanente investimento e capacidade 

de se reinventar a si própria.

A Marca Oeiras só faz sentido se for alvo de cons-

tante dinamismo e inovação.

Atualmente, com os novos desafios que se colocam 

à economia nacional e as consequências que isso 

tem para a atividade dos municípios, implica que a 

inovação e a liderança que emanam da Marca Oei-

ras tenha a capacidade de permitir encontrar novos 

caminhos para a fixação de empresas, criação de 

emprego e produção de riqueza.

Qual é o plano para o reordenamento da 

frente ribeirinha de oeiras?

O Município de Oeiras tem investido fortemente na 

gestão e elaboração de estudos e projetos para a 

frente ribeirinha e, mesmo com fortes restrições or-

çamentais, tem mantido como prioridade a consoli-

dação da vocação do litoral como espaço de afir-

mação e excelência de Oeiras espaço-cidade. Um 

dos grandes objetivos é promover uma cada vez 

maior aproximação do interior ao litoral, através da 

requalificação da zona ribeirinha, dotando-a de es-

paços para fruição da população.

O Passeio Marítimo é exemplo disso, sendo uma 

das principais infraestruturas de fruição pública, 

que permite o usufruto do rio Tejo bem como das 

infraestruturas que lhe são adjacentes. Abrangendo 

atualmente já cerca de 40% de frente ribeirinha, 

ainda este ano avançará a construção de mais um 

troço do Passeio Marítimo, que ligará a Baía dos 

Golfinhos à Praia da Cruz Quebrada, o qual terá 

uma extensão de 1990m. O objetivo final é ligar 

toda a costa oeirense, de Oeiras a Algés.

O Município prevê também a criação de novas in-

fraestruturas que reforcem a vocação de Oeiras no 

que diz respeito à náutica de recreio, lazer, desporto 

e turismo, como por exemplo o projeto da Marina 

de Paço de Arcos, que além da náutica de recreio 

prevê o desenvolvimento da atividade piscatória, e 

a Marina do Jamor, prevista para a Cruz-Quebrada, 

projetos estes que vão ao encontro da Estratégia Na-

cional para o Mar 2013-2020.

Consideramos que as frentes ribeirinhas devem en-

quadrar-se cada vez mais como espaços de encon-

tro entre a cidade e o rio, palco de afirmação na 

sociedade do conhecimento, na economia do mar 

e cartão-de-visita no que ao mercado do turismo diz 

respeito.

Deste modo, importa ter em conta não apenas os 

empreendimentos futuros previstos para a frente ri-

beirinha, como é o caso do Plano de Pormenor da 

Margem Direita da Foz do Rio Jamor, como as im-

portantes dinâmicas de transformação urbanística 

paulo vistas

presidente da câmara municipal de oeiras

Os frutos de um grande  
plano estratégico!
EntrEvista a Paulo vistas, PrEsidEntE da Câmara muniCiPal dE oEiras.
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nos territórios envolventes, como é o caso do proje-

to Marina Tejo (previsto para a área da ex-Docapes-

ca), o futuro Carcavelos Campus – Nova School of 

Business and Economics, na proximidade ao Forte 

de S. Julião da Barra, a instalação de uma Escola de 

Comunicações e Sistemas de Informação e da 

STRIKFORNATO (Força aeronaval) nas instalações 

da NATO.

Ao nível da paisagem, o litoral oeirense, pela sua 

complexidade e dimensão, carece de uma interven-

ção que lhe confira um sentido de unidade, resolva 

situações de fragmentação e potencie a sua articula-

ção com os restantes sistemas do concelho.

O objetivo é reordenar a frente ribeirinha, fortale-

cendo a relação com o rio, tendo em conta os diver-

sos estudos desenvolvidos pelo Município que a par 

das novas dinâmicas de transformação urbana tor-

nam clara a necessidade da existência de um instru-

mento de ordenamento que possa balizar interven-

ções existentes e futuras e ser inovador na reflexão 

sobre o futuro que se quer para o litoral de Oeiras. 

Este instrumento, denominado Plano de Urbaniza-

ção da Subunidade Operativa de Planeamento e 

Gestão Litoral Poente do Concelho de Oeiras - 

cujos termos de referência já foram aprovados pela 

Câmara Municipal de Oeiras -, diz respeito a uma 

área de intervenção de cerca de 118 hectares, 

abrangendo a frente ribeirinha do concelho na ex-

tensão entre o Forte de S. Julião da Barra, em Oeiras 

e o Forte de São Bruno, em Caxias.

Este Plano visa a qualificação da área em causa 

com vista à promoção de atividades ligadas ao turis-

mo, ao lazer e ao desporto, nomeadamente as ativi-

dades náuticas; criar condições para que se desen-

volvam atividades náuticas de recreio e desportivas, 

de âmbito nacional e internacional; promover a ins-

talação de outras atividades tais como o comércio e 

os serviços, que permitam assegurar a sua vocação 

e articular a gestão da frente ribeirinha com as de-

mais entidades públicas envolvidas, designadamen-

te com a Administração do Porto de Lisboa.

o parQue dos poetas é conjugação de uma 

oferta cultural e de lazer com desígnios 

económicos?

Foi com grande orgulho que inaugurámos, em Julho 

passado, a última fase do Parque dos Poetas que 

oferece agora, na sua totalidade, 22,5 hectares de 

balho junto da comunidade, em especial da mais 

carenciada, mantendo em funcionamento alguns 

projetos que elevam a qualidade de vida das pes-

soas tais como o Fundo de Emergência Social, a 

Medida de Comparticipação nas Despesas com 

Medicamentos, o “Oeiras Está Lá! E os projetos 

Praia Acessível e Oeiras Sem Barreiras, entre outros.

Uma nota também para o investimento que está a 

ser efetuado para a melhoria da Higiene Urbana, 

tendo sido investidos na área da Limpeza Urbana 

551 mil euros para a aquisição de 11 viaturas. Na 

Área da Recolha, o investimento de 1680 mil euros 

foi materializado na aquisição de 8 viaturas mistas. 

Foram investidos 550 mil euros na Varredura. Pre-

vistos 4 milhões de euros para equipamento deposi-

ção de resíduos a concretizar até 2017.

No que ao planeamento diz respeito, a breve prazo 

pretende-se, no âmbito da política de aproximação 

do interior do concelho à frente ribeirinha, criar cor-

redores verdes e ribeirinhos, ao longo das cinco 

principais linhas de água, que permitirão fazer liga-

ções pedonais e cicláveis.

É também intenção desta Câmara Municipal chegar 

a bom porto nas diligências que estão a ser tomadas 

para a obra do centro de congressos (em Paço de 

Arcos) avançar, dado tratar-se de um equipamento 

fundamental para a Área Metropolitana de Lisboa.

área, onde o ambiente se entrelaça com a cultura. 

Mais do que um parque urbano, trata-se de um es-

paço, único no mundo, onde a história da poesia 

escrita em língua portuguesa é contada pelas artes 

da escultura e dos jardins.

Um inegável ex-libris deste concelho, o Parque dos 

Poetas é o reflexo da excelência de Oeiras, uma 

prova da ambição deste Município em criar espa-

ços de excelência para usufruto das pessoas.

É esta qualidade de infraestruturas que marca a dife-

rença deste território, tornando-o um concelho de 

referência a nível nacional.

Que outros projetos de relevo estão pen-

sados para oeiras?

Congratulamo-nos pelo facto de, após dez anos de 

trabalho, termos tido o Plano Diretor Municipal 

aprovado em Assembleia Municipal. Este docu-

mento estabelece a estratégia de desenvolvimento 

territorial, a política municipal de ordenamento do 

território, integra e articula as orientações estabele-

cidas pelos instrumentos de gestão territorial de âm-

bito nacional e regional e estabelece o modelo de 

organização espacial do território municipal.

Fazer Oeiras uma Cidade Sustentável, um território 

de elevada qualidade suportada numa visão estraté-

gica de desenvolvimento, tem sido a visão que ao 

longo dos anos sustentou o desenvolvimento do 

concelho de Oeiras, o qual atingiu uma posição de 

liderança a nível nacional.

Um saudável ordenamento do território, ao nível 

urbano (devidamente dotado de equipamentos e 

serviços), em sintonia com a consolidação dos es-

paços públicos, sob um modelo de ocupação devi-

damente enquadrado por uma estrutura ecológica 

valorizadora do conjunto e que garanta a sua sus-

tentabilidade ambiental, fazem parte da estratégia 

de desenvolvimento que se quer para Oeiras.

Neste PDM, também a mobilidade interna tem lu-

gar de destaque, já que é uma das atuais fragilida-

des do concelho. A este propósito, refira-se que, é 

intenção desta autarquia completar a rede rodoviá-

ria municipal, designadamente pela construção da 

VLN - Via Longitudinal Norte e minimizar o efeito 

de barreira das autoestradas que atravessam o con-

celho através do completamento das redes viárias 

locais e da rede de vias pedonais e cicláveis, em 

especial das vias a localizar ao longo da estrutura 

ecológica municipal.

Aproveite-se para fazer referência a alguns projetos 

que foram recentemente concretizados pelo Muni-

cípio de Oeiras, de grande importância para popu-

lação, que são o arranque da construção de dois 

novos centros de saúde, Algés e Carnaxide (em bre-

ve terá início a construção do de Barcarena), que 

são da competência da Administração Central, mas 

que a Câmara uma vez mais substituindo-se ao Es-

tado está a construir e a financiar e a entrada em 

funcionamento no concelho de dois centros de cui-

dados continuados de última geração, inexistentes 

até à sua abertura.

A requalificação do parque escolar também tem 

sido um apanágio deste Município. Este Verão, à 

semelhança dos anos anteriores, foram realizadas 

intervenções de requalificação em estabelecimen-

tos de ensino básico (jardins-de infância e 1.º ciclo), 

representando um investimento de cerca de 250 mil 

euros. Recorde-se que no ano 2014, no mesmo pe-

ríodo, o Município realizou um investimento global 

de cerca de 860 mil euros para a requalificação de 

escolas.

A aposta na política de Habitação continuou a dar 

frutos, tendo nos últimos tempos sido realojadas 

mais de centena e meia de famílias.

A ação social municipal tem mantido um forte tra-
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A Oeiras Invest iniciou a sua atividade em 

2008 (então como AitecOeiras – Associação 

para a Internacionalização, Tecnologias, Pro-

moção e Desenvolvimento Empresarial de 

Oeiras) como uma agência de desenvolvimen-

to sem fins lucrativos que, além de atrair em-

presas, visava apostar na melhoria da qualida-

de de vida no concelho. Numa fase inicial, 

esses objetivos foram perseguidos através da 

concessão de um amplo relevo a áreas como a 

educação, desporto, artes, saúde e turismo. A 

perceção de que a qualidade de vida global 

índices de conhecimento, rendimento e de 

qualidade de vida de nível europeu, e por con-

seguinte em competição internacional, susten-

tada em unidades de ensino e de saúde, de ní-

vel europeu, em unidades de cultura e lazer de 

elevada qualidade que tornem a região atrativa 

para empresários, gestores, engenheiros inves-

tigadores e tecnólogos que constituem a base 

de desenvolvimento da atividade económica 

da região.

Em meados de 2014, já sob a presidência de 

António Moita, afigurava-se um novo ciclo es-

tratégico e nascia a Oeiras Invest, sucedânea 

da anterior instituição. A ideia não passou por 

um corte radical com o passado, mas antes 

pela afirmação de uma contribuição mais 

mensurável, visível e avaliável no curto prazo. 

“Esta alteração foi fruto de um profundo repen-

sar da atividade da Associação, tendo em con-

ta o atual contexto económico, a respetiva rea-

lidade atual das empresas e o novo enquadra-

mento institucional que, com a eleição de Pau-

constitui um fator chave de sucesso para a atra-

ção de empresas e institutos, quadros superio-

res e investigadores começava a ser materiali-

zada. A ideia subjacente à criação da Aite-

cOeiras passou pela potenciação de um novo 

conceito: o “Oeiras Valley”, subordinado a 

orientações como a promoção de uma região 

de desenvolvimento integrado e sustentável, a 

nível económico, cultural e social, ao desen-

volvimento de uma atividade económica su-

portada em unidades de serviço de alto valor 

acrescentado, à promoção de uma região com 

lo Vistas para a Presidência da Câmara 

Municipal de Oeiras, trouxe uma orientação 

mais virada para a concretização de projetos 

concretos”, afirma António Moita.

Em quE consistE, concrEtamEntE, a oEi-

ras invEst?

Oeiras Invest é a designação atual de uma asso-

ciação fundada em 2008, a AitecOeiras, dedica-

da ao desenvolvimento do conceito Oeiras Val-

ley, atendendo à existência no concelho de im-

portantes parques empresariais. A ideia inicial 

passava por juntar os parques empresariais, as 

empresas, os institutos de ensino, as unidades de 

conhecimento e investigação e dar corpo a uma 

estrutura que investisse fundamentalmente na 

criação do tal conceito Oeiras Valley. Em Janeiro 

de 2014, altura em que assumi a presidência da 

Associação, entendi que devíamos dar um novo 

passo, não com o intuito de esquecermos o con-

ceito Oeiras Valley, mas para, simultaneamente, 

nos começarmos a preocupar com ações e proje-

tos concretos que pudessem ser vistos e medidos 

no curto prazo. Entendi que a Oeiras Invest deve-

ria constituir-se como um veículo para chegar 

mais rapidamente às pessoas, para gerar ativida-

de económica, para fomentar a comunicação en-

tre as empresas, para criar uma ideia de rede em-

presarial com algo de concreto para mostrar, me-

dir e avaliar. Existia – e ainda se verifica – uma 

relação muito próxima da Oeiras Invest com a 

Câmara Municipal de Oeiras, desde logo porque 

foi a autarquia que esteve na origem da AitecOei-

ras mas, mais que isso, porque há uma grande 

identificação com o Presidente da Câmara quan-

to aos objetivos estratégicos mas também porque 

a câmara municipal é e será sempre uma âncora 

para que esta lógica de rede funcione, sendo evi-

dente a existência de áreas em que se justificam 

soluções de parceira a autarquia. Paradoxalmen-

te, estamos numa fase marcada pela saída da câ-

mara municipal do leque de associados da Oei-

ras Invest. A relação que se estabelece entre a 

associação e a câmara municipal é, do ponto de 

vista da legislação em vigor, quase impossível 

uma vez que a autarquia tem grande dificuldade 

em apoiar projetos da Oeiras Invest pelo simples 

facto de ser sua associada. Entendemos assim 

que seria melhor para todos esta alteração, o que 

não prejudicará o estabelecimento de um con-

junto de parcerias e permitirá a celebração de um 

protocolo de cooperação que tornará esta rela-

ção muito mais viva, eficaz e importante do que 

já é hoje.

quE tipos dE instituiçõEs E EmprEsas po-

dEm sEr associadas da oEiras invEst?

Hoje temos um conjunto de associados consti-

tuído por algumas das empresas fundadoras e 

antónio moita

presidente da oeiras invest

O futuro passa por Oeiras
“Oeiras é um territóriO de grande qualidade para quem aqui vive e trabalha. acre-
ditar que é pOssível mOtivar pessOas, apOiar a inOvaçãO e O empreendedOrismO, esti-
mular a criaçãO de empresas e de empregO, prOmOver O investimentO, estar perma-
nentemente atentO a quem mais precisa Ou gerir de fOrma mais eficaz Os recursOs em 
nOme de um futurO melhOr para tOdOs é O prOjetO para O qual a Oeiras invest – as-
sOciaçãO para a prOmOçãO e desenvOlvimentO de Oeiras - pretende cOntribuir”. as 
palavras sãO de antóniO mOita, presidente da Oeiras invest, em entrevista a país 
pOsitivO.
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todas as unidades de conhecimento e institutos 

científicos existentes em Oeiras mas, a partir 

de Agosto, alargámos este leque, abrindo-o a 

todas as empresas do concelho, baixando dras-

ticamente o valor da quota e eliminando qual-

quer barreira para que alguma empresa deixe 

de ser associada da Oeiras Invest. Até 2014, 

altura em que assumi a presidência, a câmara 

municipal pagava uma quota anual de 350 mil 

euros, a mais alta de todos os associados, sen-

do que existiam diferentes níveis de quotiza-

ção. A partir do momento em que assumi a 

presidência, a quota passou a ser de 2 mil eu-

ros anuais para todos os associados e agora ire-

mos de nova reduzi-la para valores quase sim-

bólicos. Acima de tudo, pretendi mostrar que é 

muito mais útil e justificável termos associa-

ções que valem por elas próprias, que demons-

tram capacidade para desenvolverem projetos, 

para assumir parcerias e ter uma atividade pró-

pria que gera recursos do que ter altos custos 

de estrutura, financiados integralmente por di-

nheiro público.

um dos dEsígnios da oEiras invEst con-

sistE Em promovEr o trabalho Em rEdE 

EntrE os difErEntEs agEntEs públicos E 

privados do concElho, algo quE não 

sE afigura propriamEntE fácil num país 

com fracas tradiçõEs nEssE domínio…

Trabalhar em rede é muito difícil mas o país atra-

vessa uma fase em que tem obrigatoriamente que 

o fazer. Temos que perceber que a fase do inves-

timento público para a grande infraestrutura já 

foi realizado. E Oeiras é um dos concelhos 

onde isso é mais evidente. A Associação assu-

me o duplo papel de promover a valorização 

do património existente em Oeiras, que é nor-

malmente público mas tem um uso económico. 

Temos a título de exemplo, a abertura da última 

fase do Parque dos Poetas, um interessantíssimo 

parque do ponto de vista cultural, com 22 hecta-

res de área verde. Trata-se de um espaço de lazer 

fantástico onde faz todo o sentido a criação de 

um conjunto de atividades económicas com 

enorme potencial de desenvolvimento, que 

darão vida ao parque e suscitarão interesse nas 

pessoas que o visitam. Os mercados munici-

pais são outro exemplo de estruturas que estão 

a precisar de sangue novo e, não sendo de 

todo nossa pretensão excluir quem opera nes-

ses espaços, preconizamos uma integração di-

ferente, sendo que existem vários exemplos 

nomeadamente em Lisboa. Entendo que cada 

mercado tem as suas especificidades, não exis-

tindo um modelo universal, mas existem boas 

ideias e intervenções que poderão ser replicadas 

e adaptadas. O mercado de Algés recentemente 

renovado é disto um excelente exemplo. E exis-

tem muitos outros domínios em que procuramos 

que as empresas do concelho se associem à au-

tarquia no desenvolvimento de projetos em con-

junto. A Oeiras Invest pode ser um importante 

veículo de canalização deste tipo de projetos e 

de valorização de sinergias entre agentes econó-

micos. 

Depois, existe outra área muito importante da 

nossa intervenção, que consiste em olharmos 

para as unidades de conhecimento do conce-

lho e percebermos como poderão trabalhar em 

rede. Temos em Oeiras instituições como o Ins-

tituto Gulbenkian de Ciência, o INIAV, o IPMA, 

o ITQB, o IBET, o INESC, o Instituto Superior 

Técnico, a Universidade Atlântica, a Faculdade 

de motricidade Humana entre outros de exce-

lência e reconhecimento mundial e, por isso, 

criámos o Conselho de Ciência e Tecnologia 

de Oeiras, onde juntamos à mesma mesa todas 

as pessoas envolvidas nestas atividades de in-

vestigação e de produção de conhecimento.

Objetivos principais da Oeiras Invest

Promoção

A Oeiras Invest deve assumir-se como um agente ativo de promoção, angariação de parceiros, 

promoção, realização e gestão de ações na área do município, que contribuam para a valoriza-

ção do espaço público e do património, sejam esses eventos de dimensão local ou nacional. 

Será sempre um promotor de propostas de aproveitamento de espaços municipais, garantindo 

assim a sua utilização e fruição por parte dos munícipes e contribuindo para assegurar a viabili-

dade económica desses mesmos espaços. 

Provedor das empresas de Oeiras 

A Oeiras Invest deve afirmar-se como interlocutor privilegiado na ligação das empresas de Oei-

ras ao município, garantindo uma “via verde” na resolução de questões burocráticas, designa-

damente em matéria de licenciamentos, quer diretamente, quer através de outras entidades, 

promovendo se necessário a articulação com outras câmaras municipais da Área Metropolitana 

de Lisboa e outros organismos públicos.

Empreendedorismo 

A constituição de um polo dinamizador do empreendedorismo, quer no fomento e promoção 

de projetos inovadores, quer na instalação de empresas, apoiando-as no plano jurídico, admi-

nistrativo e económico e ainda no aproveitamento das sinergias que resultam da ligação em rede 

às empresas existentes em Oeiras é um dos propósitos inerentes à atividade da Oeiras Invest.

Internacionalização

A Oeiras Invest apoia e fomenta a organização de missões de empresas estrangeiras a Oeiras, 

bem como das empresas do concelho ao estrangeiro, no quadro das relações institucionais bi-

laterais existentes entre a autarquia de Oeiras e entidades congéneres de outros países. Sempre 

que possível, estas missões devem ser integradas em iniciativas mais amplas ao nível regional e/

ou nacional. Para isso, deve a Oeiras Invest promover um crescente intercâmbio com o AICEP, 

as associações empresariais e setoriais, nacionais e municipais.
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O projeto Loulé Criativo nasce, de acordo com 

as nossas entrevistadas, de uma necessidade sen-

tida na região e em especial no concelho de Lou-

lé. No entanto, e ao contrário do que seria de 

esperar, esta necessidade foi sentida, simultanea-

mente, pelo órgão gestor do território, a Câmara 

Municipal de Loulé, e pelas empresas e em-

preendedores do concelho. Ou seja, “a génese 

do projeto é logo bipartida. Não é algo que sai do 

município para os empreendedores, é algo que 

nasce em conjunto entre os dois e, assim, nasce 

o Loulé Criativo, em 2014”. 

Todo este projeto é bastante recente e está ain-

da em fase de arranque. A primeira fase, com-

pletamente concluída, visou o desenhar de 

toda a estratégia e a discussão, junto com os 

parceiros, do rumo a tomar. Apresentando na 

BTL de 2015, o Loulé Criativo lançou o seu pri-

meiro produto: O Turismo Criativo. Mas muito 

há para fazer. 

A definição de Turismo Criativo foi criada, em 

2000, pela Unesco e, não substituindo a noção 

de Turismo Cultural, afirma que, o que interessa é 

experienciar o lugar, contactar com as pessoas, 

ganhar competências enquanto se faz férias. En-

tão, “este Loulé Criativo nasce dessa necessida-

de. A nossa ideia, com este projeto do Turismo 

Criativo, não é mais do que trabalhar todas as 

áreas do território, bem como todas as suas dinâ-

micas, sem o preconceito, comum, de comparti-

mentar por áreas. Neste caso, o que tentamos é 

criar novas dinâmicas de funcionamento, mesmo 

em organismos públicos, criando áreas transver-

sais a toda a orgânica da autarquia”. Importante 

Dália Paulo e Marília lúcio

câmara Municipal de loulé

Promover com criatividade

EntrEvista a Dália Paulo, chEfE Da Divisão DE cultura E Património Da câmara 
municiPal DE loulé, E marília lúcio, coorDEnaDora Da EquiPa DE ProjEto DE sus-
tEntabiliDaDE Do municíPio, Economia local, turismo E EmPrEgo Da câmara muni-
ciPal DE loulé, sobrE o ProjEto loulé criativo. 

“A nossa visão desta rede 

é que, a longo prazo, ela 

seja autossustentável. 

Claro que isto é uma 

prioridade e um 

objetivo estratégico 

do município de Loulé. 

E, neste momento, 

nós somos, sobretudo 

os facilitadores, 

congregadores 

de esforços e os 

dinamizadores”

é, no fundo, perceber que este projeto do Turis-

mo Criativo traz um novo olhar sobre o território 

e uma nova forma de o trabalhar, integrando to-

das as áreas de atuação no mesmo plano de ati-

vidades. 

O projeto Loulé Criativo nasce de uma conver-

sa entre Hugo Nunes, vice-presidente da autar-

quia, e João Ministro, um empresário local. 

A primeira conversa lançou as necessidades e 

posteriormente foram efetuadas reuniões com 

os potenciais parceiros locais para de definir e 

delinear o projeto Loulé Criativo, que assenta 

numa construção coletiva e participativa. Con-

cretamente, as nossas interlocutoras referiram 

que o projeto Loulé Criativo possui várias ver-

tentes, uma delas é o Turismo Criativo que se 

encontra, já, em pleno funcionamento. A refor-
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çar isso está o facto de Loulé ter sido a primeira 

cidade portuguesa a integrar a Rede Interna-

cional de Turismo Criativo. E Loulé consegue 

integrar esta rede porque “possuímos os princi-

pais requisitos, entre eles está a continuidade 

da ação. Ou seja, não temos apenas ações es-

porádicas, são atividades que acontecem ao 

longo de todo o ano e de duração variada, as-

sim como de forma bastante diversa. Além des-

ta vertente, vertida numa página web onde se 

pode ver toda a atividade desenvolvida, pro-

movemos também a criação de uma rede local 

de parceiros privados da área do turismo e das 

artes”, advogam. 

Neste momento, a rede possui nove parceiros, 

mas outros tantos em processo de análise, tudo 

porque também para pertencer a esta rede local 

é necessário cumprir alguns requisitos: “É obriga-

tório que os nossos parceiros ofereçam atividade 

que seja, efetivamente, uma experiência”. 

É importante também que esta rede de parcei-

ros locais ganhe escala, qualifique os parceiros 

e lhes dê palco, deixando-os potenciar o traba-

lho uns dos outros. Até porque, “uma das 

«obrigações» da integração nesta rede é a par-

tilha constante entre os vários parceiros, sejam 

Para que a Escola de Artes e Ofícios de Loulé seja 

uma realidade, o município deu já alguns passos. 

Neste momento, “está a ser feito o projeto de es-

pecialidades já do local onde vai ser instalada a 

escola, já encetamos as negociações com o IEFP 

para ser um dos nossos parceiros no lançamento 

dessa Escola de Artes e Ofícios, que terá a sua 

sede em Loulé mas que se pretende que seja um 

projeto de âmbito regional”. 

Este projeto da Escola de Artes e Ofícios terá tam-

bém ele duas vertentes: “A parceria com o IEFP 

obriga-nos a uma formação mais tabelada. No 

entanto, interessa-nos também trabalhar com o 

conhecimento que os artesãos mais antigos pos-

suem, colocando-os à disposição de todos. Desta 

forma, e com o intuito de transmitir o conheci-

mento prático dos ofícios e artes, iremos criar 

workshops livres, intitulados de «Mãos na Arte», 

criando uma passagem de testemunho informal”. 

Além do Turismo Criativo e da Escola de Artes e 

Ofícios, o Loulé Criativo tem ainda outra verten-

te: As incubadoras. O que se pretende é que “a 

pessoa que sai da escola tenha um espaço onde 

pode começar o seu pequeno negócio. Assim es-

tamos a fazer com que a pessoa que sai da forma-

ção não se sinta desamparada e não acabe por 

eles de recursos ou comunicação de ativida-

des”. E afinal, qual o papel da autarquia nesta 

rede? “A nossa visão desta rede é que, a longo 

prazo, ela seja autossustentável. Claro que isto 

é uma prioridade e um objetivo estratégico do 

município de Loulé. E, neste momento, nós so-

mos, sobretudo os facilitadores, congregadores 

de esforços e os dinamizadores”. 

De salientar que estas ofertas experienciais 

funcionam durante todo o ano e organizadas 

em diversas temáticas: Gastronomia, Ritmo, 

Artesanato, Património e Arte. 

Outra das vertentes do Loulé Criativo que é, para 

as nossas entrevistadas, basilar, é a Escola de Ar-

tes e Ofícios. A sul do Tejo não existe nenhuma 

Escola deste género e todo este projeto do Turis-

mo Criativo precisa de massa humana qualifica-

da que saiba trabalhar as matérias-primas. O que 

acontece é que “a sabedoria está a desaparecer. 

Assim, para que o Turismo Criativo seja forte, en-

raizado nas nossas tradições, na nossa identidade 

e no nosso património, temos que ter, paralela-

mente, tudo isto a funcionar, para fazer a trans-

missão de conhecimento e, sobretudo, para ligar 

aqui vários conhecimentos, desde os artesãos às 

novas tecnologias”. 

seguir outro caminho. O nosso intuito é fixar pes-

soas, criar massa crítica e oportunidades de em-

prego”. Além disso, parte desta vertente será lo-

calizada no próprio edifício da Escola de Artes e 

Ofícios garantindo uma ligação próxima à escola 

e aos professores, por um lado, mas com uma li-

gação forte e acompanhada ao mercado de tra-

balho e às ofertas criativas do setor das artes e dos 

ofícios tradicionais. 

Um projeto ambicioso, pioneiro e com tudo 

para que se torne num exemplo a seguir por 

muitos outros concelhos portugueses.

Residências Criativas e Artísticas 

O facto de o Algarve ser conhecido como 

destino de Sol e Praia não pode ser encara-

do como um fator negativo. Assim, e apro-

veitando o bom tempo que se faz sentir 

durante praticamente todo o ano, o muni-

cípio de Loulé lança também as Residên-

cias Criativas e Artísticas, disponibilizando 

espaços para que artistas estrangeiros – e 

não só – possam elaborar as suas peças e, 

ao mesmo tempo, desfrutar do nosso cli-

ma. Aqui, cria-se uma experiência única
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O Hotel Faro é um hotel de quatro estrelas foi 

remodelado a pensar em si. Palavras como 

conforto, qualidade e requinte encaixam per-

feitamente na descrição deste espaço. 

Viagens longas, dias stressantes e até mesmo as 

férias exigem noites de puro descanso. Assim 

sendo, todos os quartos foram pensados e 

equipados para que se sinta em sua casa, dan-

do-lhe todo o conforto que necessita.

O Hotel Faro tem, ainda, à sua disposição um 

Health Center onde pode descarregar as ener-

gias no ginásio, acompanhado de um personal 

trainer se assim o desejar, ou então, se precisa 

Um hotel 
a pensar em si…

Em plEno cEntro histórico dE Faro, bEm 
pErtinho da marina, Encontramos o ho-
tEl Faro. rEnovado rEcEntEmEntE, otimi-
zou a sua oFErta, mantEndo a simpatia quE 
tanto os caractEriza.

de descontrair pode fazê-lo no SPA através de 

uma bela massagem, de um banho turco ou 

sauna. 

O restaurante deixa qualquer pessoa maravi-

lhada: no topo do edifício, um espaço amplo, 

com um vista privilegiada sobre o centro histó-

rico e a Ria Formosa. Imagine-se sentado na 

esplanada, a tomar o pequeno-almoço - com 

um buffet variadíssimo -, e com uma vista mag-

nífica… Divinal! 

Se visita Faro em lazer ou em negócios já sabe 

onde ficar. O Hotel Faro oferece-lhe as melhores 

condições, tornando a sua estadia inesquecível.
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Antes de mAis, poderiA fAzer-nos umA 

pequenA ApresentAção do Grupo mirA-

choro hotels, dAndo A conhecer A suA 

evolução e A suA AtuAl dimensão?

Fundado por José dos Santos Piscarreta Jacinto 

há mais de duas décadas, o grupo Mirachoro é 

hoje uma empresa familiar. Dispomos, atual-

mente, de cinco unidades hoteleiras nos pon-

tos turísticos mais privilegiados do Algarve.

Presentes em Albufeira, Portimão, Praia da Ro-

cha e Carvoeiro, as instalações Mirachoro es-

tão sempre próximas das praias e campos de 

golfe e a um passo do centro do comércio. 

Além disso, proporcionamos também um pro-

duto diversificado nas tipologias de Hotel, Ho-

tel de Apartamentos e Apartamentos Turísticos.

Para nós a qualidade não tem preço e por isso 

oferecemos as melhores condições, a preços 

competitivos.

umA dAs tônicAs mAis importAntes do 

Grupo mirAchoro hotels é trAtAr-se de 

um investimento cem por cento portu-

Guês. hoje, este é um fAtor de diferen-

ciAção e AfirmAção?

Certamente que uma das principais tónicas do 

nosso grupo é não só ser um investimento cem 

por cento português, mas também, este ter 

uma estrutura de capital familiar, o que por ve-

zes facilita no modelo de gestão aplicado, e no 

processo de tomada de decisão, o que nos dis-

tingue dos nossos principais concorrentes, 

uma vez que privilegiamos sem duvida alguma 

todos os “stakeholders”  com origem no Algar-

ve.

Outra das nossas principais bandeiras como 

grupo com origem e orgulho na nossa região é 

o envolvimento dos nossos clientes na cultura 

e tradição do Algarve.

Por outro lado, só com grande esforço e dedi-

cação diário é que conseguimos competir com 

os grandes grupos existentes na região.

que outros fAtores de distinção pos-

sui o Grupo mirAchoro hotels?

Uma política focada principalmente na capta-

ção de divisas para o país e para a região Algar-

via levando a efeito contactos e promoção jun-

to dos mercados externos, participando em 

feiras, workshops e meetings....

Um outro factor de distinção do Grupo Mira-

choro Hotels é ajudar e acreditar nas pequenas 

empresas (restaurantes, bares, cafés, lojas, ge-

ladarias, mercearias, mercados, papelarias, tá-

xis, excursões, entre outros) existentes em re-

dor das nossas unidades hoteleiras onde esta-

mos inseridos, apostando numa política de in-

tegração e entreajuda, evitando com isto a 

venda de room nigths em regimes de pensões 

completas ou tudo incluído.

de que formA é que o Grupo mirAcho-

ro hotels insere nA reGião do AlGArve?  

Assumimo-nos como um player de peso res-

peitando sempre a concorrência e as regras do 

mercado. Somos efectivamente uma mais valia 

para a captação e diversificação turística con-

tribuindo também para a empregabilidade na 

região, assim como no combate a sazonalida-

de.

há umA liGAção e pArceriA sAudável 

com outros AGentes turísticos dA re-

Gião?

Desde sempre este foi um aspeto fundamental 

no nosso grupo, através do respeito, colabora-

ção e amizade com todos os agentes da região, 

pois só desta forma podemos convergir para 

um modelo de turismo sustentável assente no 

desenvolvimento global da região onde nos in-

serimos. 

Com vista a este objetivo, colaboramos com a 

maioria dos organismos e agentes turísticos da 

região, nomeadamente a região de turismo do 

Algarve, APAL, AIHSA e com as câmaras muni-

cipais dos municípios onde estamos presentes.

quAis os projetos que estão pensAdos 

pArA o futuro? 

Querendo sempre manter um crescimento sus-

tentável acompanhando assim a curva de cres-

cimento da região Algarvia, idealizamos, para 

um futuro a curto prazo, a construção de uma 

nova unidade situada em Carvoeiro sendo que 

esta unidade tem já aprovado o projeto e licen-

ça de construção para mais de 576 camas. 

“A qualidade  
não tem preço”

EntrEvista a Mário Jacinto, DirEtor DE opEraçõEs Do Grupo Mirachoro. 
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A 1 quilómetro da praia

A 200 metros do Palácio 
de Congressos do Algarve

Alojamento económico

Férias em família

 

 

Bayside Salgados, Herdade dos Salgados
8200-424 Albufeira

www.baysidesalgados.com
Email reservas / informações: 

reservas@bayside-salgados.com
Telefone: 289 583 760

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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A Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa é 

uma associação regional que controla a ori-

gem, garante a genuinidade e promove os pro-

dutos vitivinícolas nacional e internacional-

mente. Tem “cerca de três mil associados, dos 

quais noventa são, ao mesmo tempo produto-

res, engarrafadores e comerciantes”. 

“A região de Lisboa tem nove denominações 

de origem controlada (DOC’s)”. É bem mais 

extensa do que aparenta. Já alguma vez pen-

sou que no DOC de Carcavelos havia vinhas? 

Não? Mas há! “Entre São João do Estoril e Oei-

quilómetros de uma faixa sempre junto ao 

mar”. 

Desta forma se revela o segredo da singularida-

de dos vinhos. “Este aspeto determina as carac-

terísticas do vinho. O fator Atlântico, com a 

corrente quente do Golfo, a chuva durante 

muito tempo (cerca de seis meses por ano), 

juntamente com o nevoeiro durante o tempo 

quente (o Rocio) que deposita, por dia, três a 

quatro gotas de água em cada uma das folhas 

da videira e possibilita o cultivo, sem qualquer 

rega. Esta junção faz com que os vinhos origi-

nários desta Região estejam particularmente 

adaptados a acompanharem peixe e marisco 

como nenhum outro em Portugal”. 

Um poUco de história

A crise vinhateira nacional que só terminou em 

1905, impulsionou a plantação de vinhas na re-

gião do Oeste (Lisboa) para a produção de vinho 

em grandes quantidades, para ser destilado e as-

sim se conseguir a aguardente vínica necessária 

ao Vinho do Porto. “Se percorrerem a região en-

contrarão muitas destilarias paradas que datam 

dessa época”.

No último quartel do Séc. XX, o Estado legislou 

que era possível que a aguardente para o Vinho 

do Porto poderia ser proveniente de qualquer 

parte do mundo. “Com esta lei, os produtores de 

vinho do Porto começaram a comprar no exte-

rior, provocando o fecho das destilarias. Conse-

quentemente, foram desativados cerca de quinze 

mil hectares de vinha”.  

o vinho ideal para qUem tem de “ope-

rar máqUinas”:

Em meados da década de 80, é regulamentado 

o Vinho Leve, que possui uma graduação al-

coólica muito baixa, pois tem no mínimo 

9%Vol., e no máximo 10% Vol. Tem ainda uma 

acidez mais pronunciada o que o torna muito 

agradável no acompanhamento dos pratos da 

nossa Dieta Mediterrânica. Apenas duas re-

giões estão aptas a produzir este tipo de vinho 

e na Região Lisboa graças ao «terroir» o Vinho 

Leve tem uma expressão muito agradável e 

torna-se a breve trecho um «Best Seller». “É 

por isto que esta região consegue produzir 

este Vinho Leve, porque a influência Atlânti-

ca tem aqui a sua maior expressão, explica 

Vasco D’Avillez. 

prémios

Os vinhos da região vitivinícola de Lisboa têm, 

por onde passam, arrecado inúmeros prémios. 

Isto só é possível devido à versatilidade da pro-

dução. O Presidente da CVR Lisboa explica 

que “quando levamos um vinho a um merca-

do, adaptamo-lo aos costumes e ás necessida-

des desse mercado a que se destina. Igualmen-

te esses vinhos ficam adaptados a concorrer 

aos Concursos que se façam localmente. Ou 

seja, se temos um concurso na Noruega, o nos-

so agente estuda os hábitos noruegueses e de-

pois produzimos um vinho que seja adequado 

ao público aos usos e tradições desse merca-

do”.

No fundo, o reconhecimento, a medalha des-

perta a curiosidade de provar o vinho. Ou seja, 

os prémios para além de promoverem o vinho 

aumentam o seu valor de forma exponencial.  

“Há cinco anos atrás, quando assumi as fun-

ções, certificávamos cerca de quinze milhões 

de litros. Este ano vamos certificar trinta mi-

lhões de litros. Cabe às próximas gerações 

continuar o trabalho que até então vem sendo 

realizado, afirma Vasco D’Avillez.

O nosso entrevistado acrescenta ainda que “no 

que toca ao mercado externo, é necessário que 

o abordemos com confiança, demonstrando a 

excelente relação qualidade / preço” que os 

nossos vinhos têm. 

Com os prémios obtidos pelos vinhos de Lis-

boa, com o crescimento até agora, com a polí-

tica de adaptabilidade à comida e com a versa-

tilidade perante a economia dos mercados de 

destino, a região tem um futuro risonho pela 

frente, levando também a bandeira de Portugal 

pelo mundo fora. Vinhos de caráter único, ver-

sáteis e ótimos a cada refeição. 

A região tem vinhos de grande qualidade. Fa-

zemos, com muito orgulho, parte  um país de 

vinhos de excelência!

ras”, elucida o nosso interlocutor.

“Em plena Ajuda, dentro do recinto da Facul-

dade de Agronomia existem seis hectares de 

vinha”. Quer mais exemplos? “Um dos maio-

res agentes económicos da região fez um acor-

do com a Câmara Municipal de Lisboa e plan-

tou uma vinha, com cerca de dois hectares, 

que vai até à Rotunda do Relógio junto ao Ae-

roporto”. 

A grande extensão da região de Lisboa permite 

que “haja uma faixa de vai desde Colares, ou 

Cascais se assim quiser, até Pombal. Duzentos 

vasco d’avillez

Vinhos de Lisboa de  
elevada qualidade
Vinhos em Lisboa? sim! surpreendido? Venha conhecer… o país positiVo esteVe à 
conVersa com Vasco d’aViLLez, presidente da comissão VitiVinícoLa da região de 
Lisboa, para conhecermos um pouco mais as características que tornam únicos os 
Vinhos Lisboetas.

DOC de Bucelas

Bucelas é a única Denominação de Origem 

Controlada (DOC) exclusivamente demarca-

da para vinho branco. “Nesta DOC, a casta 

Arinto é Rainha e Senhora. Aqui é produzido 

um vinho branco, acídulo, aromático e fresco 

e com um paladar único, reconhecido inter-

nacionalmente.”
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Ação SociAl

Portugal tem vindo a tomar consciência desta rea-

lidade e há o reconhecimento da necessidade de 

adoção de condutas integradoras, bem como da 

elaboração de leis que contemplem as suas neces-

sidades e igualdade de direitos.

Mas falemos de crianças. E quando a criança com 

deficiência é também uma criança em perigo? A 

recente publicação da nova Lei de Promoção e 

Proteção Para Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP) 

pouco ou nada altera, em concreto, a este respeito.

Legislar sobre os Lares de Infância e Juventude 

tem-se mostrado uma tarefa complexa, sem tradi-

ções sólidas, não existindo uma base de conheci-

mentos constituída acerca dos melhores procedi-

mentos a adotar. Muito menos quando falamos de 

crianças e jovens com deficiência.

O baixo estatuto da investigação social em Portu-

gal e a depreciação das colocações extrafamiliares 

de crianças e jovens, contribuem para a escassez 

de estudos neste domínio. Os que existem, pou-

cos, fixam-se num determinado momento do pro-

cesso de acolhimento da criança, sendo escassos 

os que se debruçam sobre as modalidades de aco-

lhimento residencial. Também não há estudos 

comparativos das diferentes modalidades de aco-

lhimento e a quem se destinam, sendo raríssimas 

as investigações sobre os resultados ou efeitos do 

acolhimento ou na perspetiva das próprias crian-

ças.

É que o impacto dos cuidados prestados fora do 

contexto familiar prende-se mesmo com a sua ne-

cessidade, uma vez que estes são e, possivelmente, 

continuarão a ser, a única resposta para algumas 

crianças cuja vida na família será sempre insusten-

tável.

Esta matéria duplica a sua complexidade quando 

nos centramos em crianças e jovens deficientes 

com Medidas de Promoção e Proteção.

De facto, se ao Estado pode interessar a avaliação 

dos resultados, com realce para a adoção de medi-

das padronizadas, que permitam a sua comparabi-

lidade, a verdade é que todos os intervenientes no 

processo precisam de informação sobre o impacto 

das experiências proporcionadas às crianças com 

deficiência – incluindo as próprias crianças, as fa-

mílias, os técnicos, as entidades de acolhimento, 

as equipas e até os políticos.

As instâncias de direção e gestão das instituições e 

os organismos de tutela, a quem compete ajuizar 

da eficácia e eficiência dos serviços de prestação 

de cuidados à infância, carecem de informação 

acerca dos recursos necessários ao apoio destas 

crianças e famílias, dos resultados dos serviços 

prestados e da sua capacidade comparada de con-

secução de objetivos que, nestes casos, são muito 

específicos.

Em última análise, informação técnica fiável que 

resultaria de registos de avaliação e acção, caso 

fossem criadas as condições para existirem estrutu-

ras residenciais especializadas para as crianças em 

perigo e com deficiência.

No acolhimento de crianças e jovens em perigo 

com deficiência, as variáveis psicossociais lem-

bram-nos que a qualidade de um programa resi-

dencial não é abstrata; em última análise, é aferida 

pela sua adequação às características dos utentes. 

As variáveis de interação social, instrumento de 

promoção desenvolvimental, inserida em estraté-

gias de aprendizagem e reeducação e as variáveis 

comportamentais, devem estar estritamente vincu-

ladas à definição do programa individualizado de 

cada criança e de acordo com a sua deficiência.

Desta forma, mais do que aumentar o número de 

vagas, importa proceder à avaliação do que existe 

e especializar estas estruturas de forma a não se 

cair no terrível erro de limitar oportunidades a 

quem, á partida, já inicia a sua meta com tantas 

barreiras.

A Fundação João Bento Raimundo criou o Projeto 

“Asas Na Mão” – um Lar de Infância e Juventude 

Especializado para crianças e jovens com debilida-

de e doença mental, que vem dar cumprimento à 

necessidade expressa nos dados oficiais do CASA 

2014 - Relatório de Caracterização Anual da Situa-

ção de Acolhimento das Crianças e Jovens em Por-

tugal (ISS, I.P.) e onde uma análise mais atenta faz 

sobressair o facto de que todas as crianças e jovens 

se encontram abrangidas pela LPCJP, e, conse-

quentemente, com o direito de serem protegidas 

por um tipo de acolhimento que vá ao encontro 

das suas necessidades específicas. No mesmo Re-

latório, sobressai a necessidade de projetos como 

este: são identificadas com “Problemáticas da Saú-

de Mental” mais de 4.700 crianças já instituciona-

lizadas. 

Importa lembrar que, apesar da regulamentação 

da Lei de Saúde Mental preconizar a criação de 

uma rede de Cuidados Continuados de Saúde 

Mental, desde há cinco anos, essa mesma rede 

ainda não foi concretizada, constituindo um sério 

constrangimento ao apoio às crianças e jovens que 

manifestam problemáticas de saúde mental e que 

necessitam de internamento. Estas crianças são tra-

tadas em regime de ambulatório, por falta de vagas 

para internamento (apenas existem 20 vagas a ní-

vel nacional), e têm posteriormente de regressar às 

instituições com modelos padronizados e sem es-

pecialização nesta área específica.

Precisa-se de uma resposta social que satisfaça es-

pecificamente as necessidades da fase da pré-ado-

lescência, que precede a entrada na vida adulta de 

crianças e jovens com debilidade e/ou deficiência 

mental que, tal como todos os outros pré-adoles-

centes, sofrerão mudanças ao nível psicológico e 

biológico que caracterizam a puberdade e termina 

com a formação de valores morais e sociais e defi-

nição de identidade, que caracterizam já a entrada 

na idade adulta.

Não podemos esquecer que estas crianças terão 

um percurso de dificuldade de integração quase 

permanente ao longo da sua vida e que é hora de 

impedirmos que a sua dimensão humana deixe de 

ser “medida” pela sua capacidade de execução de 

tarefas que apenas fazem sentido para quem é de-

tentor de todas as capacidades físicas, mentais e 

sociais dentro daquilo que é padronizado.

Marília raiMundo

Presidente do Ca da Fundação João Bento raimundo

A Institucionalização de  
crianças e jovens em perigo…  
mas com deficiência: 
como mudar o paradigma
A deficiênciA AfetA A pessoA nA suA dimensão individuAl e sociAl, pondo em cAusA A 
suA dimensão humAnA, já que A cApAcidAde dAs pessoAs executArem determinAdA fun-
ção tem sido A bAse pArA A definição do conceito de pessoA com deficiênciA ou pessoA 
«normAl» e pArA As Atitudes de exclusão ou (re) integrAção.
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Qual foi o seu trajeto até chegar a Pro-

vedora da santa casa da Misericórdia 

do Marco de canaveses?

Durante largo período de tempo, colaborei 

com a Santa Casa da Misericórdia do Marco de 

Canavezes e houve um momento em que, por 

um lado, a complexidade da situação do país e 

a necessidade de criar a sustentabilidade da 

Santa Casa gerou o desafio de implementar um 

projeto estratégico de desenvolvimento institu-

cional, para assegurar o serviço à população. 

Tudo em estreita articulação de objetivos com 

aquilo que tem sido a minha vida, que é o ser-

viço público, na ligação ao ensino, na articula-

ção com a gestão em saúde. Acresce o apoio 

que senti por parte das pessoas que faziam par-

te da Santa Casa, que fizeram com que eu acei-

tasse esse desafio de liderança com pressupos-

tos muito bem definidos, com a criação de um 

plano estratégico, ao nível da saúde e da res-

ponsabilidade social, numa íntima relação 

com as outras estruturas da cidade e ainda com 

uma articulação muito precisa com a educa-

ção. Esta perspectiva, que se concretizou no 

decurso do primeiro mandato, permitiu, criar 

uma dinâmica centrada na Santa Casa que se 

tornou num lugar de referência na cidade, um 

lugar de confiança para as populações, com 

uma cultura de qualidade dos serviços presta-

dos e do cuidado despendido à população de 

Marco de Canaveses. 

Tem sido um desafio de desenvolvimento de 

uma instituição de referência, num período de 

dificuldades económicas e financeiras, mas 

claramente com a noção que as instituições de 

solidariedade nacional, entre as quais se con-

tam as Santas Casas, têm sido parte da resolu-

ção do problema do défice social e da pobreza 

das populações. E nesse aspeto estou muito sa-

tisfeita com a equipa que tenho liderado e com 

o apoio que tenho tido para que estes objetivos 

sejam conseguidos. 

Toda a equipa que gere os desígnios da Santa 

Casa tem orientado a execução dos trabalhos 

com um espírito de total abertura aos proble-

uma estrutura de internamento, sem protoco-

lo com o serviço nacional de saúde neste 

sector da saúde. Tentamos tanto quanto pos-

sível poder disponibilizar um serviço a que a 

população possa ter acesso. Acresce a dispo-

nibilização do Serviço de Atendimento Per-

manente alvo de protocolo recentemente ac-

tualizado com o renegociado o acordo com 

o Serviço Nacional de Saúde, Um Serviço de 

Cirurgia com um bloco Operatório totalmen-

te remodelado, o Serviço de consultas exter-

nas, fisioterapia, uma estrutura de hemodiáli-

se que não é gerida pela santa casa mas cuja 

estrutura física se encontra integrada na San-

ta Casa. Para além disso, também temos uma 

unidade de cuidados continuados de longa 

duração e manutenção. Na altura em que foi 

criada a rede de cuidados continuados, a 

Santa Casa tinha uma ala que tinha prepara-

do para quartos privados e que foi disponibi-

lizada para responder a uma grande necessi-

dade de apoio aos cuidados continuados, ao 

que se constitui como a rede mais complexa 

de atendimento e de manutenção de quali-

dade e dignidade das pessoas que já estão, 

muitas delas, em fim de vida. 

Depois, temos a nossa área de apoio à terceira 

idade com o Lar de Terceira Idade Rainha Santa 

Isabel, com protocolo com a Segurança Social, 

com capacidade para 60 idosos. Neste mo-

mento, a Santa Casa tem um projeto de requa-

lificação do Lar, na medida em que as instala-

ções já se encontram desactualizadas e neces-

sitam desta requalificação. Vamos tentar agora 

através dos novos apoios do Norte2020, o 

apoio para a realização destas essas obras de 

requalificação. 

Assim, a Santa Casa tem funcionado dentro 

destas duas áreas: Saúde e Responsabilidade 

social.. Na área da terceira idade, no último 

ano, e através de um projeto financiado pelo 

BPI, criamos um serviço móvel de saúde (SMS) 

que se constitui como um serviço domiciliário 

específico de proximidade e em critérios de 

humanização que complementa o apoio domi-

ciliário de alimentação e higiene. Está direc-

cionado para apoio específico nas áreas da psi-

cologia, nutrição, enfermagem e farmácia, en-

tre outros. Identifica as situações de risco e ar-

ticula os idosos com os centros de saúde e 

também com as estruturas de apoio da santa 

Casa.

Há também a preocupação da educação para 

a saúde. A Santa Casa foi galardoada, este ano, 

com o prémio Food & Nutrition Awards num 

programa de parceria com a Escola Secundária 

de Marco de Canaveses e que mede o IMC de 

crianças e jovens do 7º ao 12.º ano. Neste sen-

tido, existem já algumas crianças e jovens nes-

te programa, com acompanhamento pela nu-

tricionista, uma psicóloga e com apoio médico 

se necessário, juntamente com um programa 

de incentivo ao exercício físico, desenvolvido 

na escola. Desde há três anos que instituímos o 

Dia Aberto da Santa Casa destinado aos estu-

dantes do ensino secundário que pretendam 

seguir a área da saúde. Ajudamos também os 

jovens a perceber o maleficio das drogas, utili-

zando dados de projetos de neurobiologia ex-

perimental.

Quais as atividades Que os idosos dis-

PõeM?

Têm muitas atividades de âmbito cultural, so-

cial (interação com outros idosos), desportivas, 

entre outras. Num inquérito que realizamos há 

pouco tempo disseram que tinham demasiadas 

atividades, que precisavam de descansar mais 

(risos).

Qual a sua oPinião no Que toca ao 

acolhiMento de idosos coM deMências 

Por Parte dos lares?

Já em vários fóruns tenho referido que é neces-

sário que as instituições que tutelam lares de-

senvolvam competências para atuarem na área 

das demências. Esta é uma área muito relevan-

te, que requer cuidados específicos muito difi-

cilmente assegurados em ambiente doméstico. 

É crucial que os lares se preparem para tal e 

que a sociedade perceba que envelhecer em 

casa sendo esta a melhor forma de o fazer, com 

acompanhamento familiar e apoio domiciliá-

rio, sempre que necessário. 

o Que esPera fazer nos PróxiMos anos?

Pretendo reforçar a imagem que os Marcoen-

ses têm desta instituição. Com o empenho ati-

vo de todos os funcionários e colaboradores, 

bem como de toda a Irmandade, estou certa 

que a SCMMC será capaz de vencer os desa-

fios da solidariedade sustentada, e permitir a 

melhoria da qualidade de vida dos utentes da 

SCMMC. Teremos, assim, de saber obter a res-

posta que vai permitir transformar os proble-

mas em soluções para os mais necessitados e 

para todos os que recorram à Santa Casa, pela 

diferença positiva que irá emergir em nome 

dos grandes objetivos.

Este é o nosso Compromisso!!!!

mas individuais e coletivos. Com a noção de 

que o futuro deste projeto depende da união 

dos esforços de todos no sentido de melhorar 

esta Instituição, que é referência no Concelho. 

Responsabilidade partilhada entre todos, na 

constituição de uma grande equipa: uma equi-

pa dinâmica, arrojada, combativa e que parti-

lhe esse único e grande objetivo que é projetar 

ao mais alto nível o prestígio da SCMMC, ser-

vindo com a maior qualidade a comunidade 

onde ela se insere. Porém, tem sido intransi-

gente na exigência e rigor do exercício das fun-

ções de todos os colaboradores, para que se 

exceda a qualidade que todos desejamos para 

esta Instituição, e para que sejam cumpridos os 

valores, inabaláveis no desenvolvimento dos 

objetivos a que nos propusermos realizar e in-

tolerantes para com quem não cumpra com os 

valores que vão nortear as atividades, lema das 

propostas de trabalho e desenvolvimento da 

SCMMC: Honestidade, Verdade, Integridade, 

Diligência, Competência e Justiça e Responsa-

bilidade Social.

Estou no primeiro ano do segundo mandato 

e, neste momento, tem sido possível cumprir 

com a Missão definida para a Santa Casa: 

“Oferecer excelência de qualidade no âmbi-

to da saúde, do apoio social e da responsabi-

lidade social, como forma de evidenciar a 

contribuição da Instituição à comunidade. Já 

se conseguiu algo que penso ser crucial nes-

tas instituições: a abertura da instituição à 

cidade, à população que é servida pela Santa 

Casa. Neste momento, a Santa Casa é uma 

instituição que a cidade reconhece e identi-

fica como sendo uma referência de qualida-

de e com uma grande abertura com as de-

mais outras instituições da cidade e com 

uma forte articulação com a autarquia, com 

outras instituições de solidariedade do Mar-

co, com as escolas do Marco – por exemplo, 

a Santa Casa faz parte do Conselho do Agru-

pamento de Escolas do Marco de Canavezes 

-, e temos desenvolvido mesmo a melhoria 

das condições de prestação de cuidados de 

saúde, numa perspetiva de servir a popula-

ção como uma instituição de solidariedade 

social. 

e Quais são as PrinciPais valências da 

santa casa da Misericórdia do Marco 

de canavezes?

A Santa Casa tem a valência da saúde e aqui 

inclui-se o Hospital Santa Isabel, um hospital 

de referência no Marco de Canaveses, com 

Maria aMélia ferreira

Provedora da scM Marco de canaveses

Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses: 
um lugar na Cidade, um Marco na saúde e na ação social

EntrEvista à ProvEdora da santa Casa da MisEriCórdia do MarCo dE CanavEsEs, Maria aMélia FErrEira.



O Hotel Dom Vasco tem 27 quartos, divididos entre 
Single`s, Duplos e Suites, devidamente apetrechados 
com secador, televisão (LCD) via satélite, Playstation 

3 (com filmes e jogos gratuitos), ar condicionado, 
telefone, mini bar, cofre. 

Servimos um Pequeno-Almoço (Buffet) muito 
bom e variado e para receber bem os nossos 

clientes oferecemos um bolo regional e vinho 
do Porto de boas-vindas. Estamos em condições 

de prestar um serviço de refeições, cuidado e 
altamente personalizado.

Com duas piscinas de água aquecida, o Hotel D. 
Vasco proporciona uma das melhores experiên-

cias aos seus clientes.

Rua do Parque, Nº 13 | Apartado 273 | 7520-202 Sines | Tel: 269 630 960
 Fax: 269 630 970 | hotel@domvasco.com | reservations@domvasco.com
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Provedor há trinta e três anos (Maio de mil no-

vecentos e oitenta e dois), António Sousa Guita 

e a sua equipa têm tido um trabalho árduo para 

conseguir levar a avante os objetivos da S.C.M., 

mantendo um serviço de qualidade. “Nesta 

instituição não se procura reconhecimento, 

mas sim apenas e só ajudar quem mais precisa. 

O reconhecimento, esse vem com o ato de aju-

dar que arranca sorrisos e agradecimentos sin-

ceros”.

Quando assumiu o cargo, o nosso interlocutor 

encontrou “um barco a afundar, visto que estáva-

mos cheios de dívidas e a nossa credibilidade pe-

rante funcionários e fornecedores, como é óbvio, 

já tinha visto melhores dias. Com uma gestão 

muito rigorosa, com todos os cêntimos contados, 

conseguimos endireitar as coisas e, passado um 

ano, já não se devia nada a ninguém. Isto só foi 

possível com a rentabilização do património e 

O nosso interlocutor explica que período con-

troverso que o país atravessa fez disparar os pe-

didos de ajuda. Para além disto, instalou-se o 

pensamento que as misericórdias estavam to-

das ricas, o que fez diminuir as dádivas. “Ora 

isto obriga-nos a uma gestão rigorosíssima, 

com muita carolice, com muita boa vontade. 

Os cerca de cem funcionários têm sido incan-

sáveis, acolhendo de corpo e alma esta nossa 

missão”. 

Atento aos problemas da sua comunidade e do 

mundo, António de Sousa Guita revela que “a 

Santa Casa da Misericórdia de Olhão está de 

braços abertos para receber alguns refugiados, 

e que em conjunto com algumas IPSS’s do con-

celho, bem como, com a União das Misericór-

dias Portuguesas o assunto já está a ser progra-

mado.

Apela ainda a que as pessoas olhem e perce-

bam a realidade das S.C.M., pois “nem todas 

elas são abastadas e que assim sendo ajudem 

como poder. Hoje são eles, amanhã podemos 

ser nós”.  

com a enorme ajuda por parte da Segurança So-

cial”.

Hoje, esta é uma entidade com credibilidade, 

que tem todos os seus compromissos em dia, que 

liquida todas as suas contas a tempo e horas e 

que presta um serviço de enorme qualidade aos 

seus utentes.

Esta é uma instituição focada nas crianças e nos 

idosos. Tem à disposição da sua comunidade 

uma Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

(Olhão), Centro de Dia (Pechão), Infantário e ATL 

(Olhão). Para além disto, juntamente com o Cen-

tro de Bem Fazer Celeiro de Amor fornecem as 

refeições aos mais necessitados.  

A Santa da Casa foi fundada em 1952, e desde 

essa data que vem aumentando a sua capacidade 

de resposta. Neste momento já ultrapassa o nú-

mero de utentes em Lar (noventa) e crianças mais 

de duzentos.

ATL

Estrutura residencial para pessoas idosas

Infantário Maria Helena Rufino

AnTónio SouSA GuiTA

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de olhão

“Volutus pro facto reputatur”

“A intenção é que fAz A Ação”, Assim o diz o título, que cArActerizA, e bem, o trAbAlho reAlizAdo pelAs misericórdiAs que, com 
pouco fAzem muito nA buscA de cumprir os seus propósitos, onde os mAis cArenciAdos Assumem o pApel principAl. A sAntA cAsA 
dA misericórdiA de olhão é umA destAs entidAdes que move mundos e fundos pArA poder sAtisfAzer As necessidAdes dA suA comu-
nidAde. em entrevistA Ao pAís positivo, António de sousA GuitA, provedor, explicA como nos tempos que correm se AjudA cAdA 
vez mAis, com menos recursos.
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HÁ 20 ANOS SEMPRE DO SEU LADO

Este 
natal
transfira  
o seu dinheiro  
com total 
confiança!
Faça dos seus envios de dinheiro  
os presentes de natal  
daqueles que estão longe de si.

A Munditransfers deseja-lhe  

Feliz Natal




