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Prof. Doutor Abel NAscimeNto

No decorrer da sua residência efetuou cen-

tenas de microcirurgias vasculares e nervo-

sas em animais, que acabariam numa inves-

tigação para microcirurgia com a Mémoire 

- Knee allograft between Lewis and Wistar 

rats with or without cyclosporine (Enxerto 

do joelho entre duas estirpes de ratos, com 

ou sem ciclosporina), com um contributo de 

grande relevância para a pesquisa de fenó-

menos de rejeição de tecidos, e com a Mé-

moire de Assistente Estrangeiro – Les lam-

beux des muscles jumeaux et leur peau – da 

Universidade René Descartes, Paris. 

Desde mil novecentos e oitenta e quatro que 

é cirurgião ortopedista dos Hospitais Uni-

versitários de Coimbra, onde implementou a 

Unidade de Cirurgia da Mão/Microcirurgia 

da qual foi responsável até 2010, Diretor do 

Serviço de Ortopedia dos HUC e Regente da 

Cadeira de Ortopedia e Traumatologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de 

Coimbra entre 2005 e 2010. É preciso sa-

lientar que a cirurgia da mão é uma especia-

lidade nalguns países, visto que exige uma 

investigação aprofundada e um domínio de 

várias especialidades médicas, como orto-

pedia, cirurgia vascular e nervosa, cirurgia 

plástica reconstrutiva, investigação de ana-

tomia cirúrgica e microcirurgia nervosa e 

vascular experimental animal.

Em mil novecentos e noventa e quatro, foi-

lhe atribuído o grau de Doctor Communita-

tis Europeæ (Doutor da Comunidade Euro-

peia – Ph D Europeu), juntamente com a me-

dalha de mérito da Universidade René Des-

cartes. Tal aconteceu devido à sua tese de 

doutoramento - “Reconstruction plastique 

du membre supérieur - investigation anato-

mique et application chirurgicale et Régé-

nération lymphatique en réimplantations et 

lambeaux vascularisés dans la chirurgie ex-

périmentale et clinique“ (Reconstrução plás-

Um médico do mundo

A belA cidAde de Aveiro viu nAscer Abel nAscimento, um especiAlistA de ortopediA, 
cirurgiA dA mão/membro superior, cirurgiA nervosA periféricA e vAsculAr/mi-
crocirurgiA. no entAnto, foi A cidAde do conhecimento, coimbrA, que o viu crescer 
enquAnto AcAdémico e profissionAl. chefe de serviço de ortopediA, professor pelA 
fAculdAde de medicinA dA universidAde de coimbrA (fmuc) e universidAde rené 
descArtes de pAris, professor cAtedrático convidAdo dA universidAde de Aveiro e 
diretor do instituto de cirurgiA reconstrutivA o seu percurso, tAnto AcAdémico 
como profissionAl, não se restringe A portugAl, muito pelo contrário, Atinge A suA 
Apoteose internAcionAlmente. depois dA suA formAção nA universidAde de coimbrA, 
Abel nAscimento rumou, em mil novecentos e oitentA e um, pArA pAris, onde fez A 
residênciA nA universidAde rené descArtes, em cirurgiA dA mão/microcirurgiA e 
reAlizou umA investigAção em AnAtomiA cirúrgicA e cirurgiA experimentAl. Até Ao 
Ano de mil novecentos e oitentA três cAlcorreou frAnçA, reino unido e estAdos 
unidos dA AméricA, onde efetuou residênciA nAs áreAs de cirurgiA dA mão e micro-
cirurgiA em lAusAnne, londres e louisville.

A cirurgia da mão é 

uma especialidade 

nalguns países, visto que 

exige uma investigação 

aprofundada e um 

domínio de várias 

especialidades médicas

tica do membro superior – investigação ana-

tómica e aplicação cirúrgica e Regeneração 

linfática em reimplantações e retalhos vas-

cularizados em cirurgia experimental e clí-

nica) –, que corroborou os procedimentos 

cirúrgicos, visto que obteve informações va-

liosas para a cirurgia reconstrutiva. Para a 

elaboração do trabalho de investigação, rea-

lizou cento e trinta e uma amputações e 

reimplantações dos membros posteriores de 

cães, por forma a estudar a regeneração dos 

tecidos, focando a sua atenção na contribui-

ção dos sistemas venoso e linfático na reso-

lução do edema e na reorganização tecidu-

lar. 

A partir deste momento, tornou-se responsá-

vel pela Equipa de tratamento de Tetraplégi-

cos dos Hospitais Universitários de Coim-

bra. O tratamento dos membros superiores, 

nomeadamente da mão, dos tetraplégicos é 

de uma importância fulcral para a obtenção 

Abel Nascimento

Prótese invertida/ Transplante Vascularizado dos 
Músculos Latissimus Dorsi e Tears Major 

Cirurgia do plexo braquial 
obstétrico 
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de uma maior autonomia nas atividades do 

quotidiano.

Decorria, ainda, o ano de mil novecentos e 

noventa e sete, quando o Professor Doutor 

Abel Nascimento introduziu em Portugal, ao 

mesmo tempo que o Reino Unido, a cirurgia 

robótica com o FreeHand System. Este siste-

ma, revolucionário em contexto mundial, 

permite recuperar, pela via da tecnologia 

eletrónica, os movimentos do punho e da 

mão. Isto é, permite que uma mão paralisa-

da efetue movimentos como a flexão e a ex-

tensão dos dedos, recuperando assim a ca-

pacidade de escrever, comer, pegar em obje-

tos, entre outras. Esta técnica inovadora foi 

escolhida oficialmente como exemplo ilus-

trativo do progresso tecnológico na área da 

Medicina na Expo 98.

Com um percurso destes não é de estranhar 

que sejam por si realizadas inúmeras cirur-

gias aos membros superiores e inferiores, a 

doentes nacionais e internacionais. Assim 

como é solicitado para colaboração científi-

ca por esse mundo fora. Não é de admirar 

que seja membro de vinte e sete sociedades 

científicas, nacionais e estrangeiras. Com 

todo o mérito, recebeu, ainda, variadíssimos 

prémios científicos, nacionais e internacio-

nais, pelo trabalho realizado em Cirurgia da 

Mão/Membro Superior e Cirurgia Nervosa e 

Vascular.

No decorrer da sua atividade profissional, 

Abel Nascimento procura aliar as suas capa-

cidades médicas à solidariedade social. Já 

por várias vezes realizou cirurgias gratuitas 

a doentes sem capacidades económicas. Foi 

neste contexto que delineou, dentro do Ins-

tituto de Cirurgia Reconstrutiva, uma asso-

ciação – SOS Crianças – com o intuito de 

poder operar crianças cujos pais tenham di-

ficuldades económicas. Abel Nascimento 

não se fica por aqui, visto que tem participa-

do em missões humanitárias, principalmente 

em países africanos  e Brasil, realizando ci-

rurgia linfática, cirurgia de transplantes ós-

seos vascularizados/cirurgia plástica recons-

trutiva e cirurgia do plexo braquial e nervos 

periféricos. 

O Professor Doutor Abel Nascimento vai fi-

car, com certeza, na história da medicina 

mundial, como alguém que potenciou o de-

senvolvimento da cirurgia reconstrutiva, em-

parelhando sempre o lado humanitário que 

lhe é intrínseco.

Membro Fundador e Presidente da Socie-

dade Portuguesa de Cirurgia da Mão;-

Membro Fundador da Federação de So-

ciedades Europeias de Cirurgia da Mão;

Membro Fundador e Presidente do Clube 

Narakas (Plexo Braquial);Membro Funda-

dor do Clube Tubiana (Cirurgia da Mão);

Membro de Júris de graduação hospitalar 

de Ortopedia em Portugal;Membro do 

Júri Europeu para obtenção do Diploma 

Europeu de Cirurgia da Mão;

Membro do Comité Científico da revista 

francesa “La Main”;Membro do Grupo In-

ternacional de Transplantes de Múltiplos 

Tecidos (transplante de mão);

Membro da Rede Europeia de Centros de 

Acolhimento e Formação de Cirurgiões da 

Mão;

Pertence à Equipa de implantação e de-

senvolvimento do FreeHand System;

Integra a Equipa Europeia de investigação 

da recuperação da marcha de paraplégi-

cos, através de sistemas eletrónicos (Stand 

Up & Walk);

Consultor do Centro de Medicina Física e 

Reabilitação da Tocha e Centro de Medici-

na Física e Reabilitação do Alcoitão;Inte-

gra o projeto europeu Leonardo da Vinci, 

que consiste na formação para o conheci-

mento do sistema linfático e tratamento 

das suas patologias.

ICR – INstItuto de CIRuRgIA ReCoNstRutIvA

ed. Idealmed, Piso 1 – Praceta Robalo Cordeiro, Circular externa de Coimbra – 3020-479 Coimbra

telef: 239 85 46 80 – e-mail: an@abelnascimento.net – www.abelnascimento.net

Cirurgia nervosa da medula – 
dor neuropática crónica  

Cirurgia da coluna cervical 
Cirurgia da coluna lombar 

Amputação/reimplantação 
bilateral de mãos 
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Saúde

Carlos Cortes e a sua equipa estão no co-

mando dos destinos do SRCOM há dois anos 

e querem deixar uma marca interventiva, 

proactiva e de ligação muito próxima aos 

seus associados e à sociedade civil. A atua-

ção da Ordem perante os próprios associa-

dos também se modificou, integrando-os e 

envolvendo-os nas variadas atividades da 

Ordem. “É uma equipa completamente nova 

que nunca tinha estado nos corpos sociais da 

Ordem dos Médicos. Estamos a fazer um tra-

balho assente na defesa de uma medicina de 

qualidade, na defesa do doente e, obviamen-

te, na defesa dos médicos”. 

No decurso deste mandato, assume Carlos 

Cortes, já se começam a ver mudanças. “A 

Ordem, hoje, apresenta uma imagem muito 

diferente. É mais interventiva, mais assertiva 

e profundamente preocupada com a qualida-

de da Saúde e da formação médica. A atua-

ção da SRCOM não se limita às suas impor-

tantes intervenções públicas. Promove múlti-

plas atividades na sua Sede e junto dos médi-

cos no seu local de trabalho. Tem promovido 

vários debates de atualidade nas instalações 

da Ordem, exposições e apresentações de li-

vros, bem como programas junto dos médi-

cos”. Uma outra preocupação da SRCOM é 

agilizar o atendimento aos médicos, elimi-

nando burocracias desnecessárias e agilizan-

do processos administrativos. “Estamos, nes-

te momento, num processo de certificação o 

que espelha a nossa vontade de melhoria no 

atendimento aos médicos e na resolução dos 

seus problemas”.

Na vaNguarda…

O “gabinete de apoio ao médico” integra vá-

rios programas inovadores no seio da Ordem 

dos Médicos. Já existem três projetos em cur-

so para fazer face às grandes preocupações 

da Ordem dos Médicos. 

“Temos um projeto de investigação, preven-

ção e intervenção através do qual ficaremos 

a conhecer as dificuldades dos médicos que 

trabalham nos estabelecimentos de Saúde 

em Portugal, isto é, iremos caracterizar a po-

pulação de médicos na região Centro. Para 

isso, temos reunido com os médicos dos hos-

pitais e centros de saúde e ainda enviámos 

Carlos Cortes

Presidente da secção regional do Centro da ordem dos Médicos

Em defesa de uma 
medicina de qualidade
O setOr da saúde é, pOrventura, aquele que mais alterações tem sOfridO nOs últimOs 
tempOs. pOstO istO, O país pOsitivO esteve à cOnversa cOm carlOs cOrtes, presidente da 
secçãO regiOnal dO centrO da Ordem dOs médicOs, para ficarmOs a cOnhecer um pOucO 
mais sObre O setOr da saúde, quais as grandes preOcupações e O que pOde ser feitO para 
que haja, sObretudO, uma “medicina de qualidade” em pOrtugal.

um inquérito a todos os nossos colegas ins-

critos na Secção Regional do Centro da Or-

dem dos Médicos. Juntamente com o Centro 

de Apoio à Violência iremos, numa primeira 

fase, estudar o burnout médico e depois es-

truturaremos medidas de intervenção”, ex-

plica o presidente da SRCOM.

Outro dos assuntos que está nas prioridades 

desta equipa é a mediação de conflitos entre 

colegas de profissão e entre médicos e uten-

tes. Na opinião do presidente da SRCOM, 

este é um assunto de extrema importância, 

visto que há cada vez mais conflitos. “Para os 

resolver, estamos a criar um programa de 

mediação de conflitos. É, mais uma vez, um 

programa único. Vamos criar um gabinete de 

mediação, que pretendemos que esteja a 

funcionar já no início do próximo ano. Este 

projeto poderá, de certa forma, aliviar o tra-

balho do Conselho Disciplinar”. 

 A violência contra os profissionais de saúde 

é, sem dúvida, uma matéria de grande rele-

vância e que está a juntar as mais variadas 

Ordens e associações. “Temos reunido com 

todos por forma a fazer um diagnóstico da 

situação e temos como objetivo - ainda que 

ambicioso - modificar a legislação para que 

quem pratica atos de violência contra os pro-

fissionais de saúde seja punido e, numa pri-

meira instância, seja dissuadido”. 

a relação CoM as eNtidades 

goverNaMeNtais

A situação dos profissionais de saúde, da sua 

atuação e das condições em que laboram 

tem sido, nos últimos anos, motivo para for-

tes discussões. Carlos Cortes lamenta que 

“não haja um interesse real por parte dos su-

cessivos governos em ouvir os representantes 

dos profissionais de saúde. Tentamos dialo-

gar, explicar, ser parceiros dos governos para 

que seja possível ultrapassar os problemas. 

No entanto, o poder político é completa-

mente indiferente a esta postura construtiva, 

não ouve, está fechado. Isto força-nos a uma 

intervenção, publicamente mais veemente, 

para sensibilizar a sociedade civil e quem 

está a exercer o Poder”. 

Para o presidente da SRCOM é entristecedor 

o facto “do Ministério Saúde e os organismos 

que dele dependem darem mais importância 

a uma primeira página de jornal do que a um 

ofício da Ordem dos Médicos. Muitas vezes, 

não obtemos resposta, a não ser quando as 

situações são denunciadas nos órgãos de co-

municação social”. A par disto, o Ministério 

da Saúde tentou, de certa forma, retirar algu-

mas competências à Ordem dos Médicos, o 

que causou um mal-estar dentro do organis-

mo. “O ano passado, os responsáveis do Mi-

nistério da Saúde tentaram retirar à Ordem a 

função fiscalizadora, avaliativa da formação 

dos médicos nos estabelecimentos de saúde. 

Felizmente, perceberam que esse não seria o 

melhor caminho”.

O nosso entrevistado felicita a abertura de 

duas mil cento e quarenta e sete vagas para o 

ano comum. Porém, lamenta que “várias 

centenas não tenham acesso a uma especia-

lização. Não temos capacidades formativas 

de especialista nos estabelecimentos de saú-

de. Isto porque o Ministério da Saúde tem 

prejudicado, deliberadamente, a formação 

de médicos especialistas. Apesar de transmi-

tirem a mensagem de que faltam especialis-

tas, opinião com a qual concordamos, a tute-

la não cria as condições necessárias para a 

sua formação. Este tipo de atuação prejudica 

profissionais, utentes e deteriora a qualidade 

da medicina em Portugal.” 

Urge uma mudança na rede de cuidados de 

saúde. “Não se pode criar uma portaria e de-

pois fazerem-se os estudos. O modus ope-

randi deve ser exatamente o contrário”, ad-

voga Carlos Cortes. No que toca aos Cuida-

dos de Saúde Primários, há alguns anos, foi 

criado o modelo de Unidades de Saúde Fa-

miliar (USF). “Apesar dos elogios da troika ao 

modelo de saúde português, o que este go-

verno fez foi travar, propositadamente, o de-

senvolvimento das USF e permitir a existên-

cia de dois modelos: de um lado as USF e, 

do outro, as Unidades de Cuidados de Saúde 

Personalizadas (UCSP). Perante estes dois 

modelos, os doentes não têm as mesmas 

oportunidades, logo, o princípio da equida-

de não é cumprido”.

triNta e seis aNos do sNs

A SRCOM comemorou, o ano passado, os 

trinta e cinco anos do Serviço Nacional de 

Saúde. Este evento, que teve a duração de 

dez dias, contou com mais de cinquenta pa-

receres da sociedade civil. “Nós, este ano, 

voltámos a comemorar, organizando um de-

bate ao qual juntámos algumas áreas cultu-

rais (teatro, música). Isto porque entendemos 

que, desta forma, podemos chegar aos mais 

variados públicos”.

O nosso interlocutor acrescenta que “o espa-

ço cultural da Ordem dos Médicos está ocu-

pado permanentemente. Temos entidades em 

lista de espera. Acreditamos que esta é uma 

das melhores formas de se poder passar a 

mensagem humanista de solidariedade, de 

entreajuda”. 

Para Carlos Cortes “é necessário que os pró-

ximos anos sejam de uma parceria entre os 

profissionais e as entidades gestoras da saú-

de. É preciso entender que demoraremos dé-

cadas para recuperar do retrocesso dos últi-

mos anos devido às más decisões políticas. É 

preciso que, ao contrário do que tem sido 

feito até agora, se invista no setor da saúde, 

nos seus profissionais e, sobretudo, se defen-

da os utentes”.
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Ponte da Barca é um concelho 
com passado, com presente,  
de e com futuro
António Vassalo Abreu, Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
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Município de ponte da Barca

Está A CuMPrir o sEu ultiMo MAndAto à 

frEntE dos dEstinos dE PontE dA BArCA. 

o quE já foi fEito Até Aqui E quAis fo-

rAM As grAndEs PrioridAdEs dEstE tEr-

CEiro MAndAto?

Há todo um trabalho que foi feito ao longo 

destes dez anos em que sou presidente da 

Câmara Municipal de Ponte da Barca. Está à 

vista de todos. Posso dizer com algum orgu-

lho que, por exemplo, velhas aspirações do 

município foram concretizadas, tais como a 

Ponte de Lavradas que era uma aspiração an-

tiga, saneamento básico, água ao domicílio, 

fizemos dois centros escolares novos e mais 

uma parte de um outro centro escolar em 

Ponte da Barca. No âmbito do desporto te-

mos um estádio municipal do qual nos pode-

mos orgulhar, fizemos dois pavilhões gimno-

desportivos no concelho, tivemos a primeira 

loja interativa do turismo do norte do país, 

temos ainda aquela que ainda é a única loja 

do cidadão do Distrito de Viana do Castelo, 

recuperamos o edifício dos paços do conce-

lho, temos um novo quartel da GNR, temos 

uma biblioteca que é uma das melhores a ní-

vel nacional, temos a casa da cultura e muito 

mais., Numa das que foram as nossas princi-

pais prioridades, Ação Social, passamos do 

último lugar a nível distrital para a linha da 

frente. Hoje podemos dizer que temos os 

centros de dia, lares e jardim-de-infância 

que cobrem toda a nossa necessidade. Temos 

duas unidades de cuidados continuados no 

concelho. Mas sobretudo, nestes últimos 

mandatos fizemos um esforço e um investi-

mento muito forte na promoção do nosso 

concelho, aproveitando as enormes poten-

cialidades que temos e fazendo deste conce-

lho um destino turístico por excelência. Te-

mos feito, por exemplo, um grande esforço 

de promoção do turismo da natureza sobre-

tudo a partir do momento em que o Parque 

Nacional Peneda-Gerês foi considerado Re-

serva Natural da Biosfera pela Unesco. Mas 

aproveitamos também a nossa raiz celta para 

realizar os Congressos transfronteiriços da 

cultura celta. Fizemos também uma aposta 

forte em mostrar o nosso território. Por exem-

plo, temos uma larga área de arte rupestre na 

Serra Amarela que era quase desconhecida e 

Cor, sabor e tradição 
em Ponte da Barca
EntrEvistamos antónio vassalo abrEu, prEsidEntE da Câmara muniCipal dE pontE 
da barCa, E dEsCobrimos quais as prinCipais mEtas E objEtivos para o ConCElho. tu-
rismo E valorização do tErritório são as prioridadEs. mas fiCará apEnas por ai?

que hoje está acessível a todas as pessoas. 

Fizemos a recuperação do castelo do Lindo-

so. Temos um protoloco com a EDP que nos 

permite fazer visitas ao fundo da barragem 

do Alto do Lindoso… E tudo isto são motivos 

muito fortes de atração das pessoas para o 

território. E é nesta base que temos vindo a 

trabalhar, na valorização do nosso território 

e património. Neste sentido, e aproveitando 

as grandes figuras de Ponte da Barca como é 

o caso de Fernão de Magalhães, inaugurá-

mos na passada semana, no edifício onde 

está instalada a loja interativa do turismo - 

inicialmente pensamos em instalar um mu-

seu nesse local, mas consideramos que seria 

mais útil e interessante levar as pessoas a ver 

o que temos do que levar o que temos para 

dentro de um museu -, o Centro Interpretati-

vo Fernão de Magalhães e dali iremos dire-

cionar as pessoas de acordo com os seus in-

teresses: Património, Natureza ou Religião. 

Além disso, inauguramos também o Núcleo 

Museológico na Torre de Menagem do recu-

perado Castelo do Lindoso. 

No Lindoso temos a nossa porta de acesso ao 

Parque da Peneda-Gerês que é uma das mais 

visitadas e para se ter uma pequena ideia da-

quilo que aconteceu nos últimos anos em Pon-

te de Barca, basta dizer que nos últimos dois 

anos, e só na Central de Reservas da Adere, 

estão registadas 41 casas de turismo rural e de 

habitação. Além disso, foi inaugurado um ho-

tel 4 estrelas e um outro de duas estrelas. Tudo 

isto mostra a dinâmica turística que se vive no 

concelho. O que demonstra que a aposta nesta 

área foi acertada. 

E A VErdAdE é quE PontE dA BArCA, AléM 

dE sEr uM ConCElho CoM quAlidAdE dE 

VidA PArA os sEus hABitAntEs, é tAMBéM 

uM ConCElho Muito dinâMiCo do Pon-

to dE VistA CulturAl…

É verdade Ponte da Barca é um concelho 

com qualidade de vida, com atividades vá-

rias, sendo a agricultura e a produção de vi-

nho atividades económicas de relevo. Há 

cada vez mais aposta nessa área e isso tam-

bém mostra que temos sabido criar as condi-

ções para melhorar a qualidade de vida de 

quem cá vive. Mas também procuramos, ao 

“Nestes últimos mandatos fizemos um esforço e um 

investimento muito forte na promoção do nosso 

concelho, aproveitando as enormes potencialidades 

que temos e fazendo deste concelho um destino 

turístico por excelência.”
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Centro Interpretativo do Património Fer-

não de Magalhães

O Centro Interpretativo do Património Fer-

não de Magalhães será, então, um espaço 

de divulgação do património do conce-

lho, que convida o visitante a percorrer e 

a conhecer, no lugar, os pontos de interes-

se dignos de registo, recorrendo a painéis 

explicativos, ipad de parede, projetor de 

imagens interativas, entre outros, de con-

sulta simples, rápida e gratuita. Aprovei-

tando ainda para dedicar um espaço a 

Fernão de Magalhães, que empresta o seu 

nome ao centro, o mesmo está dividido 

em três áreas temáticas: a ocupação hu-

mana no concelho, espaço onde o visitan-

te poderá aceder a uma base de dados 

sobre os locais arqueológicos e arquitetó-

nicos, de forma a dar a conhecer os perío-

dos históricos que marcam a ocupação do 

Homem no território; a sala destinada à 

vivência no território, permitindo o co-

nhecimento de vários aspetos da vivência, 

desde o pastoreio, a religião, a casa, a 

agricultura; e por último, a sala Fernão de 

Magalhães que presta uma homenagem à 

aventura marítima deste navegador, expli-

cando ao visitante a sua naturalidade, que 

é Ponte da Barca, o seu percurso de vida, 

as suas aventuras na viagem de circum-

navegação através, entre outras coisas, de 

um globo interativo.

Eventos em Dezembro

19 a 26 de Dezembro: Mercado de Natal

22 Dezembro: Feira do Mel

Foto cedida por Emanuel Cruz

longo do ano, ter atividades para que as pes-

soas se sintam bem em Ponte da Barca, vi-

vam ou não aqui. 

PontE dA BArCA é uM ConCElho CoM 

Cor, CoM sABor E CoM trAdição. EstAs 

são PAlAVrAs rECorrEntEs…

Sim, é verdade. E temos tentado conservar isso 

mesmo. Nós temos uma gastronomia de exce-

lência e ainda agora foi apresentado um novo 

prato, o Naco à Terras da Nóbrega. Fazemos 

quatro domingos gastronómicos com aquilo 

que temos de melhor, seja a posta, o arroz de 

lampreia, o sarrabulho, o cozido à portuguesa: 

para acompanhar temos uma atividade cultural 

ativa, mantendo muito da nossa tradição, des-

de a festa das vindimas à festa das tradições, 

passando pelo Folk Celta e que tem o seu apo-

geu na mais genuína das Romarias do Minho, 

a Romaria de S. Bartolomeu. Somos a Capital 

das Rusgas Populares.

CoMo é sEr AutArCA dE uM ConCElho 

CoMo PontE dE BArCA? 

Assumo que é cada vez mais difícil. As receitas 

são cada vez menos e os últimos quatro anos 

foram, efetivamente, muito maus. O centralis-

mo foi uma constante e podemos afirmar que 

tentou, de todas as maneiras e feitios, tornar os 

presidentes das autarquias em autênticos fun-

cionários públicos. Um presidente de câmara 

não pode estar preocupado em despachar a 

despesa do conserto de um furo de pneu, por 

exemplo. E tantos outros exemplos poderia 

dar, neste sentido. Mas a verdade é que foram 

as Câmaras Municipais o único setor público 

que baixou o deficit. Como prestadores dos de 

proximidade que são deveriam ser melhor tra-

tadas. Mas para tudo isto melhorar, teria que 

haver uma maior descentralização…

A rEgionAlizAção sEriA A rEsolução?

Eu sou um regionalista convicto. E o que cons-

ta do Programa de Governo do Partido Socia-

lista já é um passo neste sentido. Será um passo 

muito importante para uma maior autonomia. 

A rEorgAnizAção AdMinistrAtiVA foi tAM-

BéM uM PAsso Atrás EM PontE dE BArCA? 

Completamente. Estas leis nunca podem ser 

feitas de régua e esquadro. É preciso conhecer 

os territórios antes de legislar o que quer que 

seja que coloque em causa a qualidade de vida 

das populações e a dinâmica dos concelhos. 

Em Ponte de Barca, a reorganização foi total-

mente desajustada e não fez reduzir quaisquer 

custos pois cada uma das freguesias anexadas 

continua a ter a sua sede de junta. A diferença 

é que, agora, é o presidente da Junta que se 

desloca constantemente. 

PontE dA BArCA tEM tAMBéM sofrido 

CoM A dEsErtifiCAção?

Nos últimos anos perdemos habitantes sim. 

Primeiro porque com a crise muitas pessoas 

se viram obrigadas a emigrar. É um flagelo 

aquilo que vivemos e é muito complicado 

conseguirmos arranjar soluções capazes de 

inverter esta situação. A aposta no turismo e 

na agricultura estão agora a manter cá mais 

pessoas.

ExistEM tAMBéM PolítiCAs soCiAis no 

ConCElho quE AjudEM A MiniMizAr Pro-

BlEMAs dE ExClusão soCiAl?

Sim. O nosso Gabinete de Ação Social presta 

um apoio considerável à nossa população. 

Além de fazermos deslocar as pessoas mais ne-

cessitadas, por exemplo, às consultas fora do 

concelho, temos também alguns mecanismos 

de apoio à habitação e à saúde que garantem 

algum apoio financeiro e profissional. Por ou-

tro lado, todas as crianças do concelho têm a 

possibilidade de frequentar a Escola de Música 

e a Escola de Ballet, pagando um valor irrisório 

ou mesmo sem pagar qualquer valor. É com or-

gulho que vejo todos os meninos a participar 

nas atividades dessas escolas e constatar que 

todos eles, independentemente da sua classe 

social, têm as mesmas oportunidades. 

PontE dA BArCA é uM ConCElho dE futu-

ro?

Diria mais, Ponte da Barca é um concelho com 

passado, com presente, de e com futuro. 

“Todas as crianças 

do concelho têm a 

possibilidade de frequentar 

a Escola de Música e a 

Escola de Ballet.”
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O prOcessO de fusãO da selfenergy e da 

ViVapOwer está cOncluídO e dá Origem 

a uma nOVa empresa...

A VIVAPOWER Selfenergy é uma empresa que 

resulta de um processo de fusão de dois grupos 

diferentes: a SELFENERGY que foi constituída 

em 2005 e que estava focada a 100% no setor 

das energias renováveis e a VIVAPOWER que 

surgiu em 2008 com atividade mais focalizada 

na eficiência energética.

nO anO em que surgiu a ViVapOwer O 

mercadO das energias renOVáVeis esta-

Va aO rubrO. existem muitas diferenças 

passadOs sete anOs?

Houve um aumento do volume de negócio en-

tre os anos de 2008 e de 2010, quando foi in-

troduzida a legislação da microgeração para o 

mercado “B2C”, ou seja, qualquer particular 

podia colocar uma pequena central fotovoltai-

ca (de 3,5 a 4,8 Kw) na sua residência e produ-

zia energia para vender á rede. Nessa altura 

chegamos a vender mil “kits” fotovoltaicos 

(correspondente a mil casas) apenas num ano. 

Após o ano de 2010 o mercado caiu muito, 

quais sãO as áreas de interVençãO da 

ViVapOwer selfenergy?

Temos duas grandes áreas de intervenção: a área 

da eficiência energética e a área da instalação e 

produção fotovoltaica. A atuação dentro da área 

da eficiência energética centra-se em chegar ao 

cliente principalmente do mercado “B2B” e faze-

mos uma primeira auditoria para avaliar qual é o 

potencial de poupança que aquele edifício pode 

ter e surgem uma de duas situações: ou está total-

mente otimizado e já não é possível fazer mais 

nada, ou como normalmente acontece, há uma 

real capacidade de reduzir o seu consumo de 

energia. Em média, conseguimos uma redução 

de 20 por cento no mercado empresarial, que é o 

mercado para o qual estamos mais vocaciona-

dos. A intervenção no local prende-se com medi-

das que vão desde a instalação de centrais foto-

voltaicas ou solares térmicas, da alteração da 

iluminação para LEDS, etc; ou seja, fazemos to-

das as alterações necessárias para atingir o pico 

da eficiência energética do local.

na sua OpiniãO O que falta para que O 

mercadO residencial apOste nas ener-

gias renOVáVeis?

Creio que era necessário que houvesse algu-

mas mudanças nomeadamente na introdução 

de incentivos fiscais à instalação/manutenção 

de equipamento das energias renováveis. Nes-

te momento não existem benefícios atrativos 

para o cliente que queira instalar painéis sola-

res térmicos ou fotovoltaicos ou outras medi-

das de eficiência energética; é fundamental 

motivar o consumidor a optimizar a eficiência 

energética na sua casa e assim contribuir para 

a redução efectiva do custo e consumo de 

energia, acho que era necessário e útil vitami-

nar esse mercado para investir neste setor.

a ViVapOwer selfenergy tem prOjetOs a 

decOrrer a níVel internaciOnal?

Sim, temos dois projetos a decorrer e ambos 

em Moçambique. Um abrange a área da eletri-

ficação rural com a instalação de pequenas 

centrais fotovoltaicas em aldeias que, para 

chegarmos lá, temos de percorrer estradas de 

terra batida durante 4/5 horas; nestas aldeias 

instalamos centrais “off grid” (não ligadas à 

rede central) com armazenagem nas baterias 

para uso noturno. No outro projeto estamos a 

desenvolver a maior central solar de Moçambi-

uma vez que deixaram de oferecer benefícios 

para a instalação destes “kits” e deixou de ser 

um investimento atrativo para o mercado do-

méstico. O mercado do solar térmico também 

baixou muito porque o setor da construção 

caiu e deixaram de instalar o equipamento so-

lar térmico, que é obrigatório por lei, para 

aquecimento das águas sanitárias. 

O mercadO, em 2015, mOstra sinais de re-

cuperaçãO? 

Atualmente começamos a sentir uma ténue re-

cuperação do setor, isto devido à nova lei que 

permite que o mercado doméstico produza a 

energia que necessita para autoconsumo e é 

válido para o mercado “B2C” (mercado do-

méstico), quer para o mercado “B2B” (merca-

do empresarial). As flutuações de mercado (en-

tre os anos de 2010 e 2015) levaram a que 

muitas empresas desaparecessem e nós feliz-

mente aguentámos este período, estamos no 

mercado das energias renováveis há 10 anos e 

anunciamos a fusão da VIVAPOWER Selfener-

gy que se faz representar em Portugal, Moçam-

bique e Angola. 

que, na zona norte do país, com uma potência 

de 35MW para injetar na rede.

O que distingue a ViVapOwer selfener-

gy das Outras empresas?

Uma das grandes vantagens que nós temos é a 

credibilidade e a capacidade de trabalharmos 

com fundos de investimento em que já existe 

histórico de dezenas de instalações já concluí-

das e a funcionar em pleno. 

que tipO de cliente cOntrata Os VOssOs 

serViçOs e cOmO se prOcessa juntO dO 

cliente?

Temos clientes na área da hotelaria, hospitais, 

grandes indústrias, todas as empresas que te-

nham grandes consumos de energia. Tomemos 

como exemplo um cliente que necessite de um 

investimento de 500 mil euros: trabalhamos 

com o modelo ESCO (Energy Service Com-

pany) que é um modelo em que nós trazemos 

o financiamento ou preferencialmente co in-

vestimento com o cliente, através de um fundo 

de investimento e executamos a obra “chave 

na mão”. A intervenção dos fundos de investi-

mento materializa-se eu um contrato com o 

dono do edifício, que dura entre os 8 e os 12 

anos, e em que parte da poupança induzida 

será para amortizar e compensar o investimen-

to desse fundo.

pOde referir algum fundO de inVesti-

mentO que trabalhe cOm a ViVapOwer 

selfenergy?

Um dos fundos de investimento com o qual 

nós trabalhamos é a “Grow With Energy” que é 

um programa de apoio à implementação de 

projectos de produção de energia e de eficiên-

cia energética em parceria com o Banco BIC e 

onde as empresas se poderão financiar para in-

vestir na área da eficiência energética.

têm parcerias cOm Várias uniVersidades 

naciOnais. de que fOrma se reflete nO 

dia a dia da ViVapOwer selfenergy? 

Trabalhamos muito com o INETI/LNEG (Labo-

ratório Nacional de Engenharia e Geologia), o 

IPS (Instituto Politécnico de Setúbal), a Univer-

sidade de Aveiro, O Instituto Superior Técnico, 

entre outras e criamos o departamento de ino-

vação dentro da empresa no qual trabalham 

estagiários e recém-licenciados das universida-

des com quem temos parceria.

rOgériO da pOnte

ceO ViVapOwer selfenergy

Na vanguarda do setor 
das Energias Renováveis
“Temos Tido uma aTuação dedicada exclusivamenTe ao seTor das energias renováveis 
é o nosso único negócio”, rogério da PonTe ceo vivaPoWer selfenergy.

“Desenvolvemos projetos de inovação dentro da área das energias renováveis a nível nacional e in-

ternacional sempre em parceria com as Universidades locais. Em Portugal desenvolvemos um siste-

ma de trigeração solar em que conseguimos produzir toda a eletricidade que é necessária para o 

normal funcionamento de uma habitação. Os projetos europeus estão mais ligados à eficiência 

energética e gestão de energia.”

Neusa Rosa, Responsável pelo Gabinete de Inovação
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A Energiekontor tem sede na Alemanha e instala-

se em Portugal com que objetivo? 

A Energiekontor faz-se representar em Portugal 

desde 1995, tendo como principal objetivo o de-

senvolvimento de Parques Eólicos (PE). Desde 

essa data até 2008 desenvolvemos e construímos 

seis PE`s. Dada a conjuntura económica de Portu-

gal e dadas as prioridades do grupo Energiekon-

tor, não temos, neste momento, licenças para 

construir PE`s em Portugal.

Descrição genérica dos parques eólicos 

em Portugal da Energiekontor:

PE Seixinhos: 10,4MW, 8 turbinas Bonus 

1.3, localizadas em Baião;

PE Penedo Ruivo: 13MW, 10 turbinas Bonus 

1.3, localizadas em Baião e em Amarante;

PE Montemuro: 10,4MW, 8 turbinas Bonus 

1.3, localizadas em Castro Daire e em Cinfães

PARQUES EÓLICOS (PE) OPERADOS 

PELA ENERGIEKONTOR:

PE Sobrado: 8,4MW, 4 turbinas MM82, 

localizadas em Castro Daire;

PE Trandeiras: 18,2MW, 14 turbinas Bonus 

1.3, localizadas em Vila Pouca de Aguiar;

PE Mafômedes: 4,2MW, 2 turbinas Suzlon 

2,15, localizadas em Baião

Qual é o core business da energiekon-

tor?

A nossa principal atividade é o desenvolvimento, 

construção e operação de PE`s, mas temos inte-

gradas outras áreas de actividade, que não só ser-

vem as necessidades internas da Energiekontor, 

como também estão direccionadas ao mercado 

externo, nomeadamente o departamento da RBE, 

que está sediado em Portugal e do qual sou res-

ponsável. Para além deste departamento, a sucur-

sal em Portugal, presta assistência aos PE’s, que 

estão em operação, em diversas áreas, sendo um 

“fronting” para o nosso departamento de opera-

ções sediado em Bremerhaven na Alemanha.

em Que consiste esse novo projeto?

A RBE é uma extensão à ponta pá, aumentando a 

área do rotor da turbina e consequentemente a 

produção. O projecto RBE teve início em 2009 e 

tem como principais objectivos a optimização da 

performance dos PE’s próprios e operados pela 

Energiekontor, e ser comercializada a outros PE’s, 

num âmbito internacional.

esta inovação é exclusiva da energiekon-

tor. Quando sentiram a necessidade de 

inovar neste setor?

A RBE, com as características que apresenta, é um 

produto exclusivo e patenteado pela Energiekon-

tor. A ideia da criação de uma RBE nasceu da ne-

cessidade de compensar alguma má produção de 

alguns dos PE`s da Energiekontor. Este produto, 

depois da sua fase de protótipo, está agora a ser 

instalado em série nos nossos PE’s. Temos neste 

momento em curso uma estratégia de marketing 

para potenciar a comercialização da RBE no mer-

cado externo.

Quando foi instalado o primeiro protó-

tipo?

O primeiro protótipo foi instalado em 2009, na 

Alemanha. Em 2014 instalámos mais dois protóti-

pos em Portugal, numa turbina diferente. Neste 

momento estão em desenvolvimento mais dois 

protótipos que pretendemos instalar em 2016-

2017, na Alemanha, Portugal e Reino Unido. Pas-

samos já da fase de protótipo para a fase de pro-

Energiekontor cria o departamento de desenvolvimento  
de – Rotor Blade Extension – RBE, em Portugal

EntrEvista raquEl salavEssa – DirEtora Do DEpartamEnto DE 
rotor BlaDE ExtEnsion – rBE E rEprEsEntantE lEgal Das sEis 
EmprEsas parquEs Eólicos Em portugal Da EnErgiEkontor.

Características dos produtos RBE já dis-

poníveis no mercado:

RBE tipo BONUS 1.0MW

RBE comprimento: 1m; Diâmetro modifi-

cado: 56m; Aumento da área do rotor: 

7,6%; Aumento adicional de peso por pá: 

30kg

RBE tipo BONUS 1.3MW

RBE comprimento: 1,5m; Diâmetro modi-

ficado: 65m; Aumento da área do rotor: 

8,6%; Aumento adicional de peso por pá: 

45kg

INSTALAÇÃO:

É realizada na pá suspensa e tem uma du-

ração de 5 dias/turbina

CARGAS E ESTRUTURA:

A velocidade de vento para o cutt-off da 

turbina é adaptada para o limite máximo 

das cargas. Os momentos flectores edge-

wise (direcção da rotação da pá) e flapwi-

se (normal à direcção da rotação da pá) 

mantém-se dentro das tolerâncias.

IMPACTO NO RUÍDO:

Não existe um incremento significativo 

no ruído

FADIGA:

Com a RBE existem menos 25% ciclos de 

carga devido à redução de alternância en-

tre geradores, pelo que o tempo de vida 

da turbina não é afectado.

a rbe é um produto certificado 

pelo deWi-occ e aprovado pela 

eWe solution

a rbe estÁ patenteada pela ener-

giekontor ag

duto e estamos a iniciar a instalação em série de 

26 máquinas em Portugal de propriedade Ener-

giekontor.

jÁ começam a sentir Que o mercado na 

procura os produtos rbe?

Sim, já temos procura de algumas empresas de 

relevo, dentro e fora da Europa, estando neste 

momento a encetar contactos para a comercali-

zação externa da RBE.

Qual é a percentagem de aumento da efi-

ciência após a aplicação da rbe?

Depende sempre da máquina e das condições do 

local onde o PE está instalado. Para a RBE tipo 

BONUS 1.0MW o incremento é cerca de 7%, 

comprovado nos nossos parques na Alemanha e 

para a RBE tipo BONUS 1.3MW é de cerca de 

6%, nos parques em Portugal. Os próximos protó-

tipos vão ter cerca de 9% de incremento na pro-

dução.

em Que consiste o novo protótipo?

A sua base e conceito são os mesmos, ou seja, é 

acrescentar a ponta da pá mas abordado de uma 

forma diferente. O projeto está a ser finalizado e 

vamos agora iniciar a fase de testes de carga, pro-

dução e instalação do protótipo. Este produto pre-

tende incrementar a produção de um PE em cerca 

de 9%.

Qual a aplicação dos produtos rbe?

A RBE pode em geral ser aplicada em todo o tipo 

de máquinas que possam suportar o incremento 

de cargas que advém da instalação de uma deter-

minada RBE. Em termos genéricos considera-se 

que uma turbina tem reservas de carga sempre 

que a classe IEC (International Electrotechnical 

Commission) da turbina é superior à classe IEC 

que caracteriza o local onde se encontra instala-

do o PE. Esta reserva de carga pode ser utilizada 

pela RBE até ao limite de esforço da turbina.
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A transportadora LASO resulta da união de 

duas empresas, como decorreu este processo?

A LASO surge quando os acionistas das duas 

maiores empresas de transportes especiais, a 

nível nacional, decidiram unir-se. Em Maio de 

2007 as empresas Transportes Lamarão, S.A., 

constituída em 1979, com o seu foco no trans-

porte especial na área das obras públicas e a 

Solenha – Sociedade de Transportes Rodoviá-

rios, Lda, constituída em 1990, focada no 

transporte especial na área das eólicas. Estas 

duas empresas unem-se criando a LASO – 

Transportes, S.A. que é uma empresa especiali-

zada no transporte rodoviário de mercadorias 

especiais e normais.

Operam exclusivamente em territóriO 

naciOnal?

Não, nós operamos onde solicitam os nossos 

serviços. Operamos em toda a Europa e temos 

transportes em África, transportámos as eólicas 

para Cabo Verde, na América Latina, em Mar-

rocos e estamos, neste momento, a estudar um 

projeto de energias renováveis para o Egipto. 

Fomos a primeira empresa a transportar na Ro-

ménia.

Onde estãO lOcalizadOs Os escritóriOs 

da lasO?

Em Portugal estamos na Venda do Pinheiro, em 

Aveiro e, mais recentemente, em Leça da Pal-

meira próximo do porto de Leixões. Quando se 

fala na Laso associa-se um horizonte ibérico, 

por isso temos uma forte ligação a Espanha, te-

mos muitos carros com matrícula espanhola 

para podermos operar no país vizinho.

QuantOs trabalhadOres cOmpõem a 

eQuipa lasO?

Temos uma equipa altamente qualificada e ex-

periente que se quantifica nos 700 colaborado-

res diretos e indiretos em Portugal e Espanha.

a lasO é a única empresa a fazer este 

tipO de transpOrte em pOrtugal?

Não somos os únicos, mas são empresas que 

acabam por não ter expressão no mercado por-

que têm uma frota reduzida e não têm capaci-

dade de investimento. A maioria tem dois ou 

três carros e para transportar uma eólica são 

necessários nove, por isso é que quase 100% 

dos projetos de eólicas em Portugal foram atri-

buídos à LASO.

Quais sãO as áreas Que mais reQuisitam 

Os vOssOs serviçOs? 

A LASO é uma marca muito conhecida, tam-

bém devido ao background das empresas que 

se fundiram e deram origem a esta, e quando 

há um transporte especial para fazer quer a ní-

vel nacional ou internacional somos sempre 

consultados. Somos chamados principalmente 

para a área das eólicas; da construção civil e 

obras públicas; indústria metalomecânica pe-

sada; pré-fabricados de betão; transformado-

res; depósitos em fibra e/ou inox e aeronáutica.

Quais sãO Os passOs a tOmar aO iniciar 

um prOjetO de transpOrte especial?

Quando se fala num projeto desta dimensão a 

primeira coisa a fazer é o “route survey” (estu-

do de viabilidade), para saber se é possível 

chegar ao destino; às vezes pode ter de ser fei-

to com alguns anos de antecedência. Tomemos 

como exemplo um projeto que tivemos na Ma-

deira em que foi uma exigência do cliente co-

locar umas máquinas de enormes dimensões 

na ilha e a LASO conseguiu colocá-las no lo-

cal. Para o fazer foi necessário retirar rotundas 

da via, retirar cabos de eletricidade e abrir no-

vas vias, mas o projeto foi concluído com su-

cesso.

fale-nOs dO maiOr prOjetO Que a lasO 

teve em mãOs.

Um dos grandes projetos que tivemos foi a uni-

dade a gás de produção de energia eléctrica da 

central do Pego, no concelho de Abrantes. Ti-

vemos de transportar turbinas com cerca de 

300 toneladas e uma delas tinha quase oito 

metros de altura que vieram para Lisboa, daí 

subiram o Tejo numa barcaça até Muge segui-

mos, pela via rodoviária, um traçado alternati-

vo sem pontes, circulamos na A13 em contra 

paulO francO

administrador da lasO

Laso – Transportes, S.A.
Vamos onde os nossos 
clientes precisam

“InvestImos, no transporte especIal, uma médIa de 10 mIlhões de euros/ano. se não 
o fIzéssemos fIcávamos com uma frota desatualIzada.”

“Quando se fala na Laso 

associa-se um horizonte 

ibérico, por isso temos uma 

forte ligação a Espanha”

mão e conseguimos chegar a Abrantes passa-

das seis noites.

cOmO é cOmpOsta a frOta da lasO?

Temos cerca de 400 veículos pesados e mil 

matrículas de reboque entre outros equipa-

mentos específicos:

Qtd. eQuipamentOs lasO

130 Linhas de eixo SCHEUERLE e GOLDHOFER, com diferentes tipologias  

e capacidades de carga.

15 “Dolly” para vigas ou estruturas até 200 toneladas

28 Porta tubos extensíveis e com capacidade até 120 toneladas, circulando a  

10 cm acima do solo.

6 Conjuntos de eixos autoportantes, específicos para o levantamento, 

transporte e descarga de aerogeradores e das suas torres

2 Porta barcos, extensíveis, podendo circular a 10 cm acima do solo.

66 Porta máquinas extensíveis, com capacidade até 100 toneladas, circulando  

a 20 cm acima do solo.

14 Semireboques com laterais e teto de lona amovível.

210 Semireboques de estrado aberto, para carga geral e contentores, extensíveis a 21m.

72 Semireboques extensíveis até 36 e 65m, de 3 a 6 eixos direcionais.

44 Carros grua, com uma capacidade de elevação até 18 toneladas.

16 Carros grua, com uma capacidade de elevação até 12 toneladas,  

equipados com rampa hidráulica de acesso para o transporte de maquinaria.

232 Tratores de 2 eixos, com capacidade até 60 toneladas, de peso bruto.

128 Tractores 6 x 4, com capacidade até 160 toneladas de peso bruto rebocável.

44 Tractores 8 x 4, com capacidade até 250 toneladas de peso bruto rebocável.

6 Tractores 8 x 8, com capacidade até 250 toneladas de peso bruto rebocável.

27 Tractores 4WD 4 x 4, com capacidade até 60 toneladas de peso bruto rebocável.

12 Tractores 6WD 6 x 6, com capacidade até 250 toneladas de peso bruto rebocável.

12 Tractores Mega 4 x 2, com capacidade até 60 toneladas de peso bruto rebocável.

90 Carros piloto para escolta de cargas especiais.

4 Carros de assistência, 24 horas, totalmente equipados.



Rentabilize 
os seus recursos

Para mais informações contacte:
Telf.: 214 144 250 | E-mail: growwithenergy@vivapower.pt

Candidaturas através de: www.growwithenergy.pt

PROGRAMA DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO 
DE PROJECTOS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA
E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A Vivapower disponibiliza 30 milhões de euros, através do 
Programa Grow With Energy, com o objectivo de reduzir os 
consumos de energia da sua empresa.

Sem necessidade de investir, cada projecto é pago por via 
das economias obtidas ou das receitas energéticas geradas 
ao longo do tempo, não comprometendo, assim, recursos 
financeiros necessários ao desenvolvimento do seu negócio.

CANDIDATE JÁ
Parceiro 
Empresarial

Parceiro
Financeiro

Selfenergy

100% do investimento suportado

A SUA EMPRESA!
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Conte-nos um pouCo da história do 

Grupo sapeC.

O Grupo Sapec nasceu em 1926 e mantém, 

ainda hoje, a matriz de empresa familiar que o 

caracteriza, sendo o seu acionista maioritário a 

mesma família que o fundou. Iniciou a sua ati-

vidade com a exploração de minas de pirite, 

na aldeia do Lousal, no Alentejo. A evolução 

para a produção e comercialização de produ-

tos para a Agricultura aconteceu de forma gra-

dual. Na década de 1980, diversificaram-se as 

áreas de atividade do Grupo Sapec que, além 

do Agro Business, está presente nos sectores 

químico, de atividades portuárias e de armaze-

namento, energia e logística. 

Vamos falar do aGro Business, a área 

pela qual o Grupo é mais reConheCido. 

Como é que Começou?

O envolvimento no negócio agrícola surge 

desde o início, primeiro ligado à produção e 

distribuição de adubos alargando-se, mais tar-

de, a outras atividades como: rações, sementes 

e produtos fitofarmacêuticos. A proteção de 

culturas arrancou em meados dos anos 60 – 

cumprem-se este ano 50 anos – com a aquisi-

ção de uma pequena empresa que tinha uma 

representação na área e avançou-se para repre-

sentações de multinacionais. 

Como eVoluiu essa área de atiVidade?

De atividade complementar ao negócio da nu-

trição, evoluiu, tranformando-se  numa ativida-

de autónoma e um verdadeiro caso de sucesso.

Os primeiros passos desta evolução remontam 

aos anos 80, com a autonomia desta área de 

negócio. Até final do século várias etapas fo-

ram sendo percorridas. A afirmação da empre-

sa como ator deste segmento no mercado na-

cional, o início da distribuição de produtos 

próprios provenientes da aposta no mercado 

de produtos genéricos que, progressivamente, 

se foi afirmando como o principal segmento 

nesta área de negócio e, finalmente, no final 

dos anos 1990, a internacionalização do negó-

cio, altura em que eramos já líderes em Portu-

gal.

hoje afirmam a independênCia Como 

um atiVo e um fator CrítiCo de suCesso. 

o que siGnifiCa essa independênCia?

A independência no negócio de proteção de 

culturas está na base do nosso sucesso e é um 

verdadeiro ativo quando perspetivamos o futu-

ro. 

Soubemos transformar uma ameaça em 

oportunidade. A ameaça resultou da cres-

cente regulamentação desta área de negócio, 

que exigiu avultados investimentos ao nível 

do suporte regulamentar destes produtos no 

contexto europeu. Fruto de uma reflexão es-

tratégica assertiva, que antevia não só este 

aspeto, mas também a previsível entrada di-

reta no mercado dos nossos parceiros à data, 

duas medidas foram tomadas: a internacio-

nalização do negócio e a aposta na defesa 

europeia de produtos fitofarmacêuticos ge-

néricos.

Hoje somos a empresa europeia que mais in-

vestiu neste processo de defesa de produtos ge-

néricos. Através deste processo criámos um 

portfólio abrangente de produtos próprios, 

adaptados aos mercados onde operamos e que 

nos transformaram num ator de referência a ní-

vel europeu, em particular, nos países do sul 

da Europa.

quando falamos de aGro Business, fa-

lamos de que áreas? que dimensão têm?

No Agro Business, o Grupo Sapec trabalha as 

áreas da Proteção e da Nutrição de culturas. As 

duas áreas são complementares e sinérgicas 

quando falamos da saúde da planta. A Sapec 

Agro é a marca forte da Proteção de Culturas. 

No campo da Nutrição de Culturas, temos a 

marca Tradecorp, com fábricas em Espanha e 

na Irlanda, resultante da aquisição recente de 

uma empresa de algas nesse país. O volume de 

negócios do Agro Business ultrapassou os 200 

M€ em 2014.

em que merCados atua?

O Agro Business está presente em todos os 

continentes. Na área de Proteção de Culturas, 

em Portugal, onde mantemos a liderança no 

setor fitofarmacêutico, existem a Sapec Agro e 

a Selectis. A Sapec Agro Espanha e a Tradecorp 

Espanha levaram-nos a ser o líder em fitofár-

macos genéricos na Península Ibérica. A Sapec 

Agro França e a Sapec Agro Itália são a mais 

recente aposta internacional, operando em 

dois dos maiores e mais exigentes mercados 

europeus. Hoje representam já um peso de 

15% do volume de negócios, peso que dupli-

cará nos próximos três anos.

Fruto deste percurso de internacionalização, 

atualmente mais de 70% do volume de negó-

cios nesta área é exportado.

Aproveitando esta dinâmica de exportação e 

internacionalização, outros mercados serão 

josé neVes

diretor industrial

Sapec Agro Business um caso de sucesso no setor  
agrícola que consolida a vocação exportadora

O GrupO quase centenáriO atua nas áreas da prOteçãO e nutriçãO de culturas e tem 
hOje uma dimensãO GlObal. na área da prOteçãO de culturas, a fábrica e Os labOra-
tóriOs de setúbal sãO a Grande riqueza e O fatOr de independência que O GrupO 
preserva para Garantir a prOximidade aO aGricultOr. nO mOmentO em que é já líder 
ibéricO de fitOfarmacêuticOs GenéricOs e uma presença crescente nOs mercadOs 
francês e italianO, falamOs cOm jOsé neves, diretOr industrial desta fábrica.
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uma realidade a curto prazo, dos quais se des-

taca o maior mercado mundial, o Brasil. O 

projeto arrancará já em 2016.

apostam em i&d para CheGar a noVas 

soluções para a aGriCultura?

Sim e, por isso, somos outsiders no nosso 

sector. Somos uma empresa de genéricos que 

se afasta de uma empresa tradicional desse 

mercado e que tem como prioridade a Qua-

lidade dos seus produtos e processos de fa-

brico. Temos características que nos singula-

rizam: a independência de que já lhe falei 

(know how interno, instalações e investi-

mento regulamentar) aproxima-nos muitíssi-

mo das reais necessidades do agricultor. 

Além disso, investimos em I&D, cerca de 5% 

do volume de negócios, o que, quando fala-

mos de genéricos, é raro. Nós trabalhamos 

com as substâncias ativas que já são do do-

mínio público e, nos nossos laboratórios e 

fábrica, desenvolvemos produtos inovadores 

que diversificam a nossa oferta indo ao en-

contro das necessidades e expectativas dos 

nossos clientes. Esta aposta em I&D coloca-

nos no topo das empresas nacionais com 

mais pedidos de patente, dos quais resulta-

ram já algumas patentes e muitas outras po-

derão resultar a curto prazo.

que relação é mantida Com as institui-

ções de ensino?

Promovemos uma relação dinâmica e constan-

te com instituições de ensino técnico (politéc-

nicos e faculdades) de forma a apoiar a forma-

ção técnica dos estudantes em contexto indus-

trial e, reciprocamente, receber informação 

atualizada de “ferramentas” técnicas úteis para 

o desenvolvimento de metodologias de traba-

lho e novos projectos industriais.

Como diretor industrial da fáBriCa em 

setúBal, Como CaraCteriza esta unida-

mencionar que também cumprimos todas as 

diretivas internacionais ISO 50001.

que importânCia tem a empresa na re-

Gião?

O Grupo Sapec é um dos grandes emprega-

dores da região e todos os anos aumenta o 

número de novas contratações. Só o Agro 

Business tem mais de 700 trabalhadores, cer-

ca de metade estão em Portugal e muitos são 

de Setúbal. De resto, desde sempre a empre-

sa se envolveu na comunidade através da va-

lorização das pessoas ou das condições so-

cioeconómicas da cidade de Setúbal. São 

inúmeros os exemplos deste envolvimento 

ao nível da responsabilidade social na re-

gião. Atualmente, entre outras iniciativas, ao 

fazermos parte dos Empresários pela Inclu-

são Social (Epis), recebemos, há já uns anos, 

alunos de uma escola secundária da cidade 

que, na Sapec, ao longo de um ano letivo, 

contactam com a realidade laboral nas nos-

sas unidades fabris em Setúbal e lhes é incu-

de faBril e qual a sua importânCia para 

a eVolução do neGóCio?

Orgulho-me de liderar uma das melhores 

unidades fabris a nível europeu no setor de 

produção de fitofarmacêuticos genéricos. De 

facto, este segmento de mercado exige ca-

racterísticas próprias onde a flexibilidade, a 

multidisciplinaridade e, sobretudo, a quali-

dade são cruciais. As nossas fábricas e labo-

ratórios acompanharam a evolução do negó-

cio e encontram-se preparados para os desa-

fios do futuro, que passam pela duplicação 

do volume de negócios a curto/médio prazo. 

O nível de excelência a que chegámos resul-

ta da conjugação de fortes investimentos por 

parte do accionista, de equipamentos tecno-

logicamente avançados e adaptados às ne-

cessidades, de um vastíssimo sistema de cer-

tificações das fábricas e laboratórios e, natu-

ralmente, dos seus recursos humanos, alta-

mente qualificados e cúmplices no sucesso 

da empresa.

as preoCupações amBientais Ganham 

importânCia aCresCida hoje em dia. 

Como Gerem essa temátiCa?

Cumprimos todas as normas de gestão ambien-

tal ISO 14001, sendo de destacar igualmente a 

licensa ambiental que detemos, emitida pela 

Agência Portuguesa do Ambiente. Além disso, 

e estando a gestão energética muito ligada ao 

respeito pelo ambiente, não posso deixar de 

tida a valorização da aprendizagem e do es-

paço escolar.

Como Vê a península de setúBal enquan-

to reGião Com CaraCterístiCas GeoGráfi-

Cas úniCas para a densifiCação das Capa-

Cidades industriais e desenVolVimento 

das potenCialidades ainda existentes? as 

infraestruturas existentes respondem e 

aCompanham este desenVolVimento? 

Efetivamente, a península de Setúbal encontra-

se hoje dotada de uma serie de infraestruras 

vitais como suporte a atividades industriais. A 

proximidade a importantes redes rodoviárias, 

ferroviárias e a proximidade marítima, assim 

como uma privilegiada localização geográfica, 

vão ao encontro da necessidade estratégica de 

desenvolver o sector industrial do país. Sem es-

tas características não teria sido possível atingir 

a vocação exportadora que hoje nos caracteri-

za e que em pouco mais de quinze anos pas-

sou de residual ao peso que anteriormente re-

feri, mais de 70%.
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A LAUAK PortUgUesA chegA A PortUgAL 

em 2003. o qUe motivoU emPresA mãe A 

desLocALizAr-se?

A história da LAUAK Portuguesa começa a dese-

nhar-se quando, nos de 2001 e 2002, foi feito um 

estudo para a deslocalização do Grupo LAUAK 

de França. O estudo foi realizado considerando 

países como Espanha, Marrocos, Tunísia, países 

de Leste e chegou à conclusão de que Portugal 

era o país mais indicado para este investimento. 

Em 2003 é criada a LAUAK Portuguesa – Indús-

tria de Aeronáutica, Lda pelo presidente do grupo 

Jean Marc Charritton, em Palmela.

qUAis forAm os fAtores decisivos PArA A 

escoLhA de PortUgAL?

Nesse estudo, Portugal foi apontado como um 

país com uma visão mais futurista, com um pas-

sado aeronáutico com empresas como a Ogma; 

fatores como as condições geográficas, políticas 

e culturais favoráveis ao desenvolvimento desta 

atividade, a existência de empresas que forne-

cem equipamentos para o ramo da aeronáutica e 

o custo da mão-de-obra a par com a sua qualida-

de e formação profissional. Esse estudo também 

apontava que nos anos entre 2010 e 2020, Portu-

gal seria o país com maior potencial de investi-

mento nesta área o que se provou ser verdade. 

Antecipamo-nos com a abertura da LAUAK em 

2003 e alguns anos depois começaram a chegar 

outras empresas importantes do ramo aeronáuti-

co.

o recrUtAmento de ProfissionAis nestA 

áreA exige PessoAs com ALgUmA formA-

ção esPecíficA. sentirAm dificULdAdes no 

recrUtAmento?

Sentimos muitas dificuldades porque não havia 

formação na área. Estabelecemos contatos com o 

Estado Português, com o IEFP (Instituto de Empre-

go e Formação Profissional), com outras entida-

des competentes na área de Setúbal e consegui-

mos ter uma oferta formativa conveniente e que 

suprisse as necessidades do setor. Hoje temos um 

acordo com o IEFP em que fazemos um estágio 

integrado com a formação profissional.

o crescimento dA LAUAK PotencioU A 

AbertUrA A oUtrAs áreAs de negócio, no-

meAdAmente AtrAvés dA Absorção de oU-

trA emPresA.

Em 2009 e após uma aquisição parcial, absorve-

ArmAndo gomes

diretor da Lauak Portuguesa – indústria de Aeronáutica, Lda

Lauak Portuguesa
Your partner in the aeronautic market
A equipA do pAís positivo foi recebidA pelo diretor dA lAuAk portuguesA – indústriA de AeronáuticA, ldA, eng.º ArmAndo go-
mes, que nos deu A conhecer A históriA de sucesso de umA empresA, de origem frAncesA, que Apostou em portugAl e é reconheci-
dA como umA dAs empresAs de renome nA áreA dA AeronáuticA.

“A LAUAK Portuguesa é uma empresa espe-

cializada em estruturas aeronáuticas, mon-

tagem por solda e rebitagem, maquinação, 

chaparia, moldagem e tratamento de super-

fícies (T.S.A. + Alodine), esta última especi-

ficamente para fazer face a um requisito da 

Airbus. Em suma, fabricamos todos os ele-

mentos estruturais de um avião.” 

Eng.º Armando Gomes, Diretor da Lauak 

Portuguesa

“Acredito que a 

aeronáutica tem 

potencial para crescer, 

para inovar e nós 

apostamos num bom 

gabinete de Investigação 

e Desenvolvimento 

(I&D) para podermos 

estudar, investigar e 

estar sempre nos lugares 

cimeiros da I&D”

mos a empresa Manuel Pousada & Herdeiros, 

Lda, especializada em maquinação de peças ae-

ronáuticas, da qual éramos clientes.

AindA no mesmo Ano AbrirAm UmA novA 

áreA qUe é A mAnUtenção de AeronAves. 

o qUe motivoU esse investimento? 

No mesmo ano a LAUAK começou a fazer a ma-

nutenção estrutural de aeronaves de formação de 

pilotes civis e militares (TB 20/200 e TB30 (Epsi-

lon) “SOCATA”. A manutenção de aeronaves sur-

ge por consequência de um acidente com uma 

aeronave militar que necessitava de uma repara-

ção urgente mas que só poderia estar concluída, 

segundo os trâmites normais, dentro de meses. 

Uma pessoa que conhecia a LAUAK solicitou-

nos um orçamento e conseguimos deixar a nave 

operacional no prazo de uma semana. Após este 

episódio fomos contratados para fazer a manu-

tenção das aeronaves militares.

A LAUAK oferece UmA vAstA gAmA de servi-

ços Aos seUs cLientes. destAcA ALgUns?

Destaco a realização de uma sub-estrutura para 

um avião Falcon 7X da empresa Dassault Avia-

tion; os reservatórios do G-280 da Israel Aerospa-

ce Industries; componentes estruturais dos aviões 

da EMBRAER Legacy 450 e 650, ERJ 145, EMB 

170 e 190 e os racks do cockpit dos Airbus A320 

e A350.

em qUe difere o PosicionAmento dA 

LAUAK PortUgUesA em reLAção às oUtrAs 

emPresAs do setor?

Conseguimos antecipar dois momentos muito 

importantes: o facto de Portugal entre os anos de 

2010 e 2020 começar a ser um país com forte 

formação e investimento na aeronáutica e termos 

estado na vanguarda quando foi necessário obe-

decer às novas regras impostas para o tratamento 

de superfícies com Tartaric Sulphuric Anodising 

T.S.A., já temos a linha de montagem preparada 

para introduzir os novos dados ditados pela regu-

lamentação e começar a produzir.

qUAntifiqUe A forçA de trAbALho dA 

LAUAK.

Quando começamos, em 2003, éramos apenas 

dois: eu e o fundador da empresa; em 2004 já éra-

mos 14; hoje somos 358! Com base nesta evolução 

conto chegar aos 500 trabalhadores em 2017.

qUAL é A sUA visão de fUtUro no mercA-

do dA AeronáUticA?

Acredito que a aeronáutica tem potencial para 

crescer, para inovar e nós apostamos num bom 

gabinete de Investigação e Desenvolvimento 

(I&D) para podermos estudar, investigar e estar 

sempre nos lugares cimeiros da I&D. Creio que 

chegamos a um ponto em que temos de evoluir 

para outros produtos e soluções porque urge a 

necessidade de ser transportados de uma forma 

completamente diferente.  
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Stefan Seibel, Administrador Delegado da FI-

SIPE e Nicolas Mehrle, da Comissão de Ges-

tão da FISIPE, receberam a equipa do País 

Positivo na fábrica da FISIPE no Lavradio, 

Barreiro e apresentaram a mais recente ino-

vação da empresa: os seus próprios Precur-

sores de Fibra de Carbono (PFC).

O investimentO dO GrupO sGL na Fi-

sipe

A história da FISIPE é muito interessante: a em-

presa “começou a inovar tecnologicamente há 

40 anos atrás, foi a primeira e única empresa 

em Portugal a produzir fibras acrílicas, ofere-

cendo nessa altura um tipo de fibra standard 

(branca). Hoje era impossível continuar a pro-

duzir apenas um produto. Nós não seríamos 

competitivos, afirma Stefan Seibel, Administra-

dor Delegado. A FISIPE, ao longo da sua histó-

ria, foi dando outros passos tornando-se gra-

dualmente no que é hoje - um produtor-chave 

de fibras acrílicas especiais de vários tipos, no-

meadamente fibras pré-tintas, funcionais e 

para aplicações técnicas. Além disso, “a FISIPE 

já tinha investido em Inovação & Desenvolvi-

mento (I&D), incluindo uma unidade piloto 

para desenvolver o chamado Precursor de Fi-

bra de Carbono (PFC). O PFC é a matéria-pri-

ma base para a produção de fibras de carbono, 

que cada vez mais são utilizadas como um ma-

terial leve em diversas indústrias, tais como o 

sector automóvel, as energias renováveis e a 

aeronáutica.” Devido à sua infra-estrutura e 

aos esforços do passado, a FISIPE é capaz não 

só de “desenvolver mas também de produzir 

PFC que funciona como uma importante van-

tagem competitiva para o Grupo SGL. Como 

resultado disso, hoje somos uma empresa prós-

pera e orientada para a inovação, que vende 

em mercados a nível mundial (99% da nossa 

produção é para exportação)”.

prOcessO e i&d dO pFc

A integração da FISIPE no Grupo SGL veio 

conceder outra dinâmica e dimensão ao 

projecto PFC, tal como a conversão gra-

steFan seibeL

administrador delegado da Fisipe

Fisipe: your creative partner in acrylic fibres

A FISIPE S.A. é, dESdE SEtEmbro dE 2012, PArtE IntEgrAntE do gruPo SgL, um doS PrIncIPAIS FAbrIcAntES dE ProdutoS E mAtErIAIS 
à bASE dE cArbono do mundo E o mAIor Produtor EuroPEu dE FIbrAS dE cArbono, quE EmPrEgA mAIS dE 6 mIL PESSoAS E FAturA cErcA 
dE 1,3 bILIõES dE EuroS/Ano. 

dual de algumas linhas de produção de fi-

bras têxteis já existentes para a produção 

destas novas fibras precursoras de elevada 

qualidade. Nicolas Mehrle, da Comissão 

de Gestão da FISIPE, lembra que “estes fo-

ram três anos de investigação, desenvolvi-

mento, engenharia, construção e optimiza-

ção. Em Março deste ano “começámos a 

produzir PFC e tivemos de desenvolver a 

fórmula química, uma vez que esta é dife-

rente da fórmula da fibra acrílica normal; 

depois de definida, começámos a trabalhar 

no processo de criação da maquinaria, en-

comendá-la e montar uma linha de produ-

ção. Todo este processo é moroso, mas 

atualmente estamos já numa fase de quali-

ficação para fornecermos oGrupo SGL. 

Este é o começo de uma nova era para a 

FISIPE”.

estratéGia cOm FuturO

A FISIPE não planeia, de momento, desen-

volver novos produtos mas sim continuar a 

implementar a atual inovação. Segundo o 

Administrador Delegado, “o que planea-

mos fazer é substituir o produto básico an-

tigo por outro que é mais difícil de produ-

zir e de desenvolver mas que tem mais 

qualidade: o PFC. As fibras têxteis standard 

são um produto que está “acomodado, tem 

muita concorrência no mercado e é mais 

barato produzi-las em países como a Chi-

na, Turquia ou Rússia do que aqui em Por-

tugal. Nós optámos por apostar na FISIPE, 

na capacidade de inovação e de trabalho 

dos seus colaboradores.” Se o objetivo fos-

se “produzir uma matéria-prima barata 

com mão-de-obra também barata não tí-

nhamos futuro e não conseguíamos preser-

var os postos de trabalho”.

pFc cOmO nOvO prOdutO base

Stefan Seibel acrescenta que quando a FISIPE 

foi fundada, há 40 anos atrás, foi “construída 

para produzir fibras acrílicas de cor branca” 

e foi-se tornando, progressivamente, numa 

empresa “produtora de fibras acrílicas espe-

ciais” (fibras pré-tintas, funcionais e de apli-

cações técnicas). Hoje, com o PFC, a FISIPE 

aposta num produto de “alta qualidade, tec-

nologia e valor com uma aplicação técnica 

de quase cem por cento” explica Nicolas 

Mehrle. Entre as suas aplicações destacam-

se áreas como a aeronáutica, o setor auto-

móvel e as energias renováveis que, através 

da redução do peso, conseguem consumos 

de energia cada vez mais baixos.

estratéGia de recursOs HumanOs

Stefan Seibel quantifica que a FISIPE tinha 

330 colaboradores em 2012 e, com a entra-

da do Grupo SGL, “criámos mais de 20 pos-

tos de trabalho adicionais, sendo agora cerca 

de 350.” Os engenheiros e cientistas que es-

tavam na FISIPE mantiveram os seus postos 

de trabalho, “contratámos mais pessoas para 

trabalharem neste projeto-piloto. Algumas 

pessoas, poucas, vieram do Grupo SGL, mas 

a maioria das pessoas que trabalha na FISIPE 

é portuguesa.”

Nos últimos três anos a força de trabalho da 

FISIPE foi rejuvenescida, “as pessoas que se 

reformaram foram substituídas por jovens re-

cém-formados.” Assim, “entraram nos últi-

mos 3 anos 85 jovens, com uma média de 

idades de 28 anos” sendo muitos formados 

na área da engenharia. “Integrámos também 

jovens desempregados, que atualmente es-

tão a trabalhar no projeto do PFC e já perten-

cem aos quadros da empresa”.

sistema duaL de educaçãO

“Na FISIPE praticamos o Sistema Dual de 

Educação alemão” – consiste na dualidade 

entre a qualificação teórica e a prática em 

contexto de trabalho e o seu objectivo prin-

cipal é o de conjugar conhecimentos teóri-

cos com competências adquiridas no posto 

de trabalho – “temos um acordo com a Esco-

la Profissional da Câmara de Comércio e In-

dústria Luso Alemã e com a ATEC – Acade-

mia de Formação e integramos estes alunos 

durante um período de cerca de 36 meses”.

respOnsabiLidade sOciaL

A filosofia do Grupo SGL “leva-nos a ter uma 

especial preocupação com a comunidade e 

a ser socialmente responsáveis.” Com uma 

participação ativa na comunidade local, 

“tentamos participar, sempre que possível. 

Este ano participámos, entre outros, no 

“Summer Fest do Barreiro”, nas festas popu-

lares locais e no “Dia B”, um evento em que 

foram fornecidos materiais de pintura para a 

população poder pintar locais públicos do 

Concelho do Barreiro”.
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Com 48 associados e nascida há cerca de um 

ano, a AISET é uma associação que trabalha 

no presente para ganhar bases para o futuro. 

Entramos à conversa com António Melo Pires 

e percebemos qual a dinâmica desta recente 

associação e, ao mesmo tempo, quais as 

grandes metas e objetivos da mesma.

Antes de mais, percebemos que a AISET sur-

ge no seguimento da referenciação geográfi-

ca e da necessidade de representação de 

uma região que, ao longo dos anos, foi so-

frendo as amarguras da falta de identificação 

própria: “A Península de Setúbal é composta 

por nove concelhos mas nunca teve uma 

identificação clara como unidade geográfica 

que se poderia opor ou complementar à re-

gião de lisboa. Tanto assim é que acabou por 

ser integrada na Zona da Grande Lisboa nes-

te novo Quadro Comunitário de Apoio, com 

prejuízos evidentes para esta região que tem 

divergido da média do PIB, apesar de toda a 

industrialização e restruturação do tecido 

empresarial”, afirma o nosso entrevistado. 

Ainda assim, é necessário criar uma força re-

presentativa desta unidade geográfica carac-

terizada por alguns fatores diferenciadores, 

como sendo a existência de vários setores de 

atividade, com empresas de grande dimen-

são, com capacidade exportadora – “estão 

aqui localizados dois dos maiores concelhos 

exportadores do país, Palmela e Setúbal” – e 

com divergências comportamentais em ter-

mos económicos entre os vários concelhos. E 

assim surge a AISET, para representar a Pe-

nínsula e um tecido empresarial que não se 

sentia minimamente representado nas asso-

ciações existentes. Além disso, “existe uma 

grande disparidade entre as empresas da re-

gião. Se por um lado tempos grandes empre-

sas, exposta à concorrência internacional e 

dominadoras de tecnologia, métodos e pro-

cessos de topo, por outro temos pequenas 

empresas de índole nacional e regional com 

a falta de exposição necessária para a pro-

gressão”. Assim, uma das principais ideias da 

criação da AISET consiste na fluição de co-

nhecimento entre empresas. Ou seja, apro-

veitar aquilo que as empresas de maior di-

mensão e de caracter internacional possuem 

e transmitir para as empresas mais pequenas 

e com maiores necessidades, contribuindo 

assim para o desenvolvimento de todo o teci-

do empresarial e industrial da região.

Como seria de esperar, os efeitos não são de 

curto prazo: “Isto tem que ser visto como uma 

estratégia a longo prazo e como uma estratégia 

de sustentabilidade do tecido empresarial da 

região. Temos empresas de renome internacio-

nal na península e portanto vamos usar o seu 

conhecimento para desenvolver outras empre-

sas. E, de facto, o que temos feito nos últimos 

tempos em termos de atividade da AISET tem 

sido a divulgação desse conhecimento pelas 

empresas associadas para que elas possam ter 

acesso a outra dimensão do negócio a nível 

mundial. E temos tido algumas ações bem-

sucedidas e digamos que está agora a ganhar 

corpo. Não pretendemos ser uma associação 

no sentido tradicional da palavra, de repre-

sentação pura e simples de um tecido empre-

sarial. Pretendemos ser uma associação que 

disponibiliza um serviço aos associados e 

esse serviço que podemos propiciar é o co-

nhecimento”. No fundo, a associação acaba 

por ser um elemento aglutinador de todo este 

conhecimento. “Todas estas empresas por se-

rem de grande dimensão acabaram por cres-

cer de costas voltadas e, portanto, nunca 

existiu um movimento que fomentasse a par-

tilha de conhecimento, experiências e neces-

sidades de todas essas empresas e é precisa-

mente isso que estamos a fazer hoje em dia, 

usando o grande peso dessas empresas para 

criar sinergias e energias dentro da associa-

ção e coloca-las ao serviço do resto dos as-

sociados”, avança o nosso interlocutor.

António Melo Pires

Presidente da Aiset

Uma Península de Setúbal 
renovada
da da associação da indústria da Península de setúbal – aiset, em entrevista ao 
País Positivo. 

Como já foi referido, não se espera que os 

efeitos sejam visíveis a custo prazo e se re-

verta de forma célere toda a falta de aposta 

na indústria desde há uns anos, “mas segu-

ramente pretendemos que seja um susten-

táculo do crescimento sustentável da re-

gião”.

Com um ano de existência, as principais ati-

vidades da associação prenderam-se com a 

criação de eventos que tiveram como base 

temas muito importantes para toda a indús-

tria, nomeadamente mostrando quais as fer-

ramentas de que as empresas dispõem para 

melhorar os seus processos e se tornarem 

mais competitivas. Neste momento, estamos 

a terminar um levantamento de necessidades 

de formação junto dos associados precisa-

mente para perceber quais as necessidades 

que as empresas têm e percebendo quais os 

associados com a capacidade de prestar essa 

formação”.

Mão-de-obrA PrecisA-se

Nota-se que há campos onde falta de facto 

formação, como é o caso da agroindústria, e 

o custo dessa formação muitas vezes é eleva-

do e as empresas acabam por adiar essa for-

mação, utilizando os recursos que possuem. 

De acordo com o nosso entrevistado, tam-

bém se começa a notar que existe falta de 

apetência dos jovens para a indústria. Infe-

lizmente, “as pessoas continuam a ter alguns 

preconceitos relativamente aos empregos 

técnicos e industriais e isso é um dos para-

digmas que eu gostaria de modificar”. Neste 

sentido, “estamos neste momento a elaborar 

um programa que passa por trabalhar junto 

com as escolas secundárias para mostrar que 

a indústria é, na verdade, completamente di-

ferente daquelas imagens que se constroem 

na cabeça dos jovens. Desta forma, preten-

demos desmistificar todas as histórias e mos-

trar que a melhor via, de facto, para quem 

queira ter um emprego sustentável e com 

perspetivas de progressão de carreira é a via 

técnica e para isso precisamos trabalhar mui-

to a área da matemática e da física mostran-

do que essas são duas áreas iguais às outras, 

apenas necessitam de aplicação e foco”, ad-

voga. 

outros Projetos ProcurAM-se?

O nosso interlocutor é bastante prático e de 

uma forma bastante perentória mostrou que 

muito e bem, há pouco quem. Por isso mes-

mo, refere: “Esta é uma associação relativa-

mente pequena, com recursos limitados e 

por isso mesmo acordamos que nos vamos 

focar naquilo que é essencial. Assim, fize-

mos este levantamento de necessidades de 

formação e o que pretendemos é prestar um 

serviço aos associados de forma imediata. 

No futuro, e de acordo com os workshops já 

realizados, criaremos outras atividades da 

AISET. Neste momento, estamos mesmo mui-

to concentrados em mostrar aos nossos asso-

ciados que realmente vale a pena ser asso-

ciado da AISET”.

A AssociAção é dos AssociAdos

António Melo Pires aproveita a entrevista ce-

dida ao País Positivo para referir que “a asso-

ciação vale aquilo que os associados lá colo-

carem dentro porque a associação por si só é 

um organismo. Como é óbvio, algumas em-

presas são mais ativas do que outras, mas a 

militâncias dos associados é a chave do su-

cesso ou insucesso da AISET”.
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A AutoVision surge no contexto indus-

triAl com que objetiVos?

A Volkswagen fundou a empresa AutoVision no 

ano 2000 em Wolfsburg, na Alemanha. Entretanto 

estendeu-se pela Europa e chegou a Portugal em 

2004 inicialmente apenas para apoiar o Grupo 

com mão-de-obra qualificada, sobretudo na área 

da indústria, nas áreas da logística, qualidade, ser-

viços administrativos entre outros. Ao longo dos 

anos foi expandindo a área de atuação, o leque de 

soluções na gestão de recursos humanos e trabalho 

temporário e hoje trabalha com diversos clientes a 

nível nacional.

o que distingue estA empresA dAs outrAs 

fornecedorAs de serViços?

A AutoVision tem a particularidade de ter uma vi-

são industrial, de compreender os requisitos solici-

tados por um cliente da área industrial, conseguir 

responder com profissionalismo, e excelência e 

capacidade de inovação.

existe outrA Vertente que é A prestAção de 

serViços nA áreA do trAbAlho temporá-

rio...

Sim. Nesta área, como pertencemos a um grupo 

industrial, creio que temos uma enorme vantagem 

no apoio a este setor. O trabalho temporário dentro 

da Europa é, de uma maneira geral, uma forma de 

entrar no mercado de trabalho; em Portugal é, mui-

tas vezes, a única forma de uma pessoa poder tra-

balhar. Um dos motivos porque fomos solicitados 

para vir trabalhar em Portugal foi precisamente 

para implementar outra filosofia relativamente ao 

trabalho temporário e constatamos que as empre-

sas do centro e norte da europa aceitam melhor 

esta forma de empregar (o trabalho temporário 

como forma de iniciar a carreira profissional) do 

que as empresas portuguesas.

é fácil encontrAr mão-de-obrA quAlificA-

dA pArA este setor?

Infelizmente não é. Passei a maior parte da minha 

vida na Alemanha e constato que a cultura alemã 

equipara as carreiras profissionais com as académi-

cas, ao contrário do que acontece em Portugal; esta 

mentalidade e preconceito faz com que os jovens 

não queiram seguir por esta via e isso dificulta o 

recrutamento nesta área. A alteração deste precon-

ceito tem de começar em casa. É importante que os 

pais compreendam que uma carreira técnica é tão 

válida como uma carreira académica e que a taxa 

de empregabilidade é cada vez maior e que incu-

tam isso aos seus filhos.

utilizAm o sistemA duAl de educAção 

como formA de recrutAmento dos jo-

Vens?

Sim. O sistema dual que a ATEC – Academia de 

Formação, o Grupo Volkswagen e a Escola Profis-

sional da Câmara do Comércio e Indústria Luso 

Alemã, estão a utilizar é, na minha opinião, o ca-

josé leAl

diretor da AutoVision portugal

AUTOVISION PORTUGAL Pretendemos o reconhecimento como 
um parceiro de excelência no fornecimento de serviços
“SomoS uma empreSa de ServiçoS, recrutamento e trabalho temporário. procura-
moS oS melhoreS profiSSionaiS e integramo-loS noS noSSoS projetoS e naS empreSaS 
noSSaS clienteS.”

minho certo para a alteração do paradigma de que 

o ensino técnico é o indicado para os jovens que 

não querem estudar e que não traz prestígio profis-

sional.

o feedbAck dAs empresAs que contrAtAm 

os joVens (que frequentAm o sistemA duAl) 

tem sido positiVo?

Temos tido uma resposta muito positiva da parte 

das empresas que contratam estes jovens e, além 

disso, temos uma taxa elevadíssima de empregabi-

lidade. Referem que com este sistema conseguem 

conhecer melhor os profissionais e os alunos que 

têm a oportunidade de conhecer as empresas em 

contexto laboral.

e que noVos projetos estão A desenVolVer?

Temos um novo programa de serviços partilhados 

com a casa-mãe, na Alemanha que consiste em 

contratar engenheiros em Portugal; formá-los na 

Alemanha e, por fim, a AutoVision Portugal desta-

ca, para todo o mundo, essa mão-de-obra especia-

lizada e altamente qualificada.

como descreVe A recetiVidAde dAs empre-

sAs Alemãs Aos profissionAis portugueses?

Os alemães já reconhecem o colaborador portu-

guês como profissional de elevada qualidade e so-

licitam-no cada vez mais. Nota-se uma mudança 

de mentalidade relativamente à visão do trabalha-

dor português sem qualificação, que trabalha em 

funções indiferenciadas e que vinha de um país re-

trógrado. Atualmente as empresas já reconhecem a 

capacidade inteletual, a adaptabilidade e flexibili-

dade do trabalhador português.

os profissionAis são formAdos principAl-

mente em que áreAs e quAl A suA AplicAção 

profissionAl?

Criamos know-how em Portugal, com a nossa en-

genharia, na área da indústria, técnica e desenvol-

vimento e depois exportamos para todo o mundo 

Volkswagen essa mão-de-obra. Pretendemos que, 

futuramente, não seja apenas um engenheiro que 

vá da Alemanha para a China criar uma nova fábri-

ca, mas também que seja um português a ter a pos-

sibilidade de o fazer.

quAis As principAis VAntAgens que ApontA 

pArA este sistemA? 

A principal vantagem é o valor competitivo que o 

trabalhador português tem, ou seja, damos a possi-

bilidade de o profissional se manter no país de ori-

gem, o país que o formou; mas gerindo de Portugal 

os projetos para o nosso Grupo. O colaborador tem 

a sua base em Portugal, não vai emigrar; o contato 

é a AutoVision que fatura e paga impostos em Por-

tugal.

como este projeto teVe sucesso, AgorA Vão 

ApostAr num outro mAs com joVens sem 

experiênciA profissionAl. descreVA esse 

projeto.

Estamos a apostar em jovens recém-licenciados 

sem, ou com pouca experiência, na área das enge-

nharias, do desenho técnico, IT, programação e de-

senvolvimento. Em suma, vamos investir na forma-

ção deles, enviá-los para todo o mundo para ga-

nharem know-how e depois, através da rede de 

serviços partilhados, oferecer-lhes uma oportunida-

de de carreira internacional.

A AutoVision é um grupo Alemão. quAl A 

suA dimensão?

Temos 19 delegações na Alemanha, mas também 

na Hungria (Györ), Bélgica (Bruxelas), Eslováquia 

(Bratislava) e Portugal & Espanha – com a gestão 

centrada em Portugal. Em território nacional opera-

mos a partir de 3 locais: Palmela, Lisboa e Porto. 

No total somos cerca de 9.700 trabalhadores: 

8.000 na Alemanha, e 1.700 na no resto da Europa, 

1000 dos quais são trabalhadores ibéricos.

A gestão ibéricA é feitA A pArtir de portu-

gAl. costumA ser Ao contrário.

Normalmente as gestões ibéricas costumam ser fei-

tas a partir de Espanha. O facto de a gestão ibérica 

ser feita a partir de Portugal é o reconhecimento 

que a casa mãe, na Alemanha, quis fazer ao traba-

lho realizado até hoje, por nós, em Portugal.

o que pesou nA escolhA dA locAlizAção 

dA sede (em pAlmelA)? 

A escolha desta localização pelo Grupo Volkswa-

gen veio influenciar o desenvolvimento industrial 

da Península de Setúbal. Geograficamente estamos 

muito bem localizados: ao lado da cidade de Lis-

boa que tem visibilidade no exterior, temos os por-

tos de Lisboa e Setúbal e as associações industriais 

que promovem a excelente capacidade industrial 

de toda esta zona.

como descreVe o futuro dA AutoVision?

O futuro da AutoVision passa por fornecer serviços, 

para o Grupo, com alto nível de qualidade e de 

criação de know-how nas áreas da indústria, quali-

dade e engenharia, dentro e fora da península ibé-

rica, e continuar a oferecer soluções de gestão de 

Recursos Humanos a todo o tecido empresarial.
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A ORIGEM DO GRUPO SAPEC

O grupo SAPEC (Société Anonyme de Produits 

et Engrais Chimiques du Portugal) teve origem 

numa empresa familiar, fundada em 1926, por 

Antoine Velge. Hoje é o neto, seu homónimo, 

que comanda o universo SAPEC. Com sede em 

Bruxelas, é cotada na bolsa de valores do mes-

mo país, tendo desenvolvido um parque indus-

trial, além de inúmeras outras actividades, ao 

longo de quase um século. A criação duma 

unidade fabril da SAPEC na península da Mi-

trena, marcou o início da relação do empresá-

rio belga com Setúbal, cidade que ajudou a 

desenvolver, na esfera económica e no campo 

social e é reconhecido como generoso mece-

nas pelos setubalenses.

O qUE DIStInGUE O PARqUE InDUStRIAl 

E lOGíStICO SAPECBAY DOS COnCORREn-

tES?

L.F.C.: A principal diferença é que nós não 

arrendamos os seus lotes, estes estão destina-

dos exclusivamente para venda. O proprietá-

rio faz um investimento no terreno, nas in-

fraestruturas para montar a sua indústria e 

nós vendemos o lote com todas as condições 

e infraestruturas gerais para a laboração do 

seu negócio.

qUAIS SãO AS PRInCIPAIS vAntAGEnS qUE 

AS EMPRESAS EnCOntRAM AO ADqUIRIR 

UM lOtE nO PARqUE InDUStRIAl DA SAPE-

CBAY?

luís Fernando Cruz e Fernando Miguel Fernandes

Sapecbay desenvolve o projeto  
Blueatlantic  a partir de Setúbal
A equipA do pAÍS poSiTiVo foi recebidA pelo direTor gerAl do pArque induSTriAl e logÍSTico SApecbAY, eng.º luÍS fernAn-
do cruz (lfc) e pelo AdjunTo dA AdminiSTrAção dA SApec, S.A., eng.º fernAndo miguel fernAndeS (fmf) pArA noS fAlArem 
do noVo inVeSTimenTo do uniVerSo SApec: o blueATlAnTic induSTriAl & logiSTicS pArk. 

“Com excelentes 

acessibilidades 

rodoferroviárias e 

marítimas, oferecemos 

as melhores condições 

para desenvolver os 

negócios ao nível da 

indústria e da logística.”

L.F.C.: A principal vantagem prende-se com a 

sua localização privilegiada: estamos junto do 

porto de Setúbal e a 40 km da cidade de Lis-

boa. Com excelentes acessibilidades rodofer-

roviárias e marítimas, oferecemos as melhores 

condições para desenvolver os negócios ao ní-

vel da indústria e da logística. O Parque foi 

criado ao abrigo do Dec. Lei 232/92 e portaria 

63/94. O regulamento legal, obriga a socieda-

de a zelar pelas zonas comuns do parque in-

dustrial; ou seja, funcionamos como um con-

domínio, cada proprietário paga o valor de 

0,28€ por m²/ano.

A SAPECBAY tEM UM nOvO PROjEtO DEnO-

MInADO BlUEAtlAntIC InDUStRIAl & lO-

GIStICS PARk

F.M.F.: O projeto BlueAtlantic Industrial & Lo-

gistics Park, apresentado pela SAPEC Parques 

Industriais, SA, na pessoa do Eng.º Luís Cruz, 

visa o desenvolvimento do parque, parte da 

propriedade da SAPEC e é constituída por 96 

hectares, com uma capacidade de cerca de 

380.000 m² de área bruta de construção máxi-

ma. O investimento em infraestruturas aproxi-

ma-se dos 230 milhões de euros e consta de 

um cais portuário, um viaduto e quatro linhas 

de caminho-de-ferro privadas; depois, a cons-

trução dos 380.000 m² de naves industriais ou 

logísticas poderá representar mais de 200 mi-

lhões de euros. Devido à reduzida dimensão 

do mercado Português não pensamos que seja 
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possível uma empresa Portuguesa absorver 

esta realidade sozinha (pelo menos no espaço 

de tempo que consideramos razoável), daí a 

comunicação do BlueAtlantic ser direcionada 

para o estrangeiro.

AléM DAS CARAtERíStICAS qUE MEnCIO-

nOU, qUE OUtROS FAtORES DIFEREnCIAM 

EStE tERREnO InDUStRIAl?

F.M.F.: O facto de este terreno estar encostado 

ao Rio Sado dá-lhe um enorme potencial, es-

pecialmente com a construção de um cais com 

800 metros de comprimento, com capacidade 

para receber dois navios de grande porte (em 

simultâneo) para carregar e descarregar merca-

doria ou contentores. Está em desenvolvimen-

to um estudo de impacto ambiental pela APSS, 

para aprofundar o canal de acesso à cala norte 

do porto de Setúbal e espera-se que esteja con-

cluído dentro de, no máximo, três anos.

qUE tIPO DE nAvIO PODE AnCORAR nESSE 

CAIS?

F.M.F.: Podem ancorar navios de grande porte 

até à escala dos Panamax (nomenclatura para 

navios de grande porte); acima destes existem 

os Post-Panamax que são especialmente indi-

cados para o porto de Sines, cuja profundidade 

pode ir até aos 17 metros (deep sea). O porto 

de Setúbal não tem caraterísticas que permi-

tam uma dragagem até essa profundidade, por 

isso só faz o “short sea” (profundidade até 13 

metros), tal qual como o acesso ao cais a que 

sugerimos construção.

O qUE é qUE EStE PARqUE InDUStRIAl 

OFERECE AOS InvEStIDORES?

F.M.F.: Oferecemos um parque industrial já es-

truturado com uma série de empresas que já 

estão a laborar, a possibilidade de construir um 

ramal ferroviário com 4 vias que liga à linha de 

caminho de ferro (que se encontra a norte do 

BLUEATLANTIC com ligação à Rede Ferroviá-

ria Nacional); isto poderá permitir trabalhar 

com comboios até 880 metros de comprimen-

to, o que é largamente superior à capacidade 

atual existente nos terminais e linhas da In-

fraestruturas de Portugal (anteriormente deno-

minada REFER). Além disto, permite construir o 

cais com as caraterísticas que referi e tudo isto, 

dá acesso a que empresas fortemente exporta-

doras e/ou produtoras de serviços para expor-

tação se possam vir a instalar neste parque. 

ExIStE AlGUM PROjEtO SEMElhAntE EM 

PORtUGAl?

F.M.F.: Em Portugal não existe nada seme-

lhante, fora do país existe uma estrutura se-

melhante na Dinamarca. A enorme vanta-

gem, em relação a outros portos com as mes-

mas caraterísticas, é que podemos oferecer 

um cais em “short sea” que nunca fecha, ao 

contrário dos demais.

O PROjEtO BlUEAtlAntIC é COMUnICADO 

DE PORtUGAl PARA FORA. qUAIS SãO OS 

MEIOS UtIlIzADOS?

F.M.F.: Comunicamo-lo a nível mundial e dou 

como exemplo o Financial Times, Wall Street 

Journal e Google. Queremos chegar a investi-

dores estrangeiros que queiram vir para a costa 

ocidental europeia, nomeadamente para quem 

precise ou queira exportar para extremo/médio 

oriente, África, Mediterrâneo, América… basi-

camente para todo o mundo. Também comuni-

camos através do governo português, secretá-

rios de estado, embaixadas, AICEP, AISET (As-

sociação da Industrias da Península de Setú-

bal), Camaras de Comércio, entre outros.

A PROxIMIDADE COM A CâMARA MUnICI-

PAl DE SEtúBAl FACIlItA A COMUnICA-

çãO COM A REGIãO E OS SEUS hABItAn-

tES?

F.M.F.: Sempre tivemos excelentes relações 

com a Câmara Municipal e com os seus  presi-

dentes. Estamos presentes no concelho desde 

os anos 20, esta é a nossa comunidade e as 

relações estreitam-se e são motivadas por am-

bas as partes. De salientar também a estreita 

relação com a Administração dos Portos de Se-

túbal e Sesimbra, que tem apoiado este projeto 

no âmbito do plano de desenvolvimento estra-

tégico do porto de Setúbal, em franco cresci-

mento.

qUAl é O PERFIl DO InvEStIDOR PARA UM 

PROjEtO COM A DIMEnSãO DO BlUE 

AtlAntIC? 

F.M.F.: O perfil centra-se em indústrias e 

operadores logísticos fortemente exportado-

res e fábricas de diversas atividades exporta-

doras, incluindo as denominadas de “car 

manufacturers” que queiram vir para a Euro-

pa para fazerem deste local a sua central de 

distribuição. Queremos encontrar quem 

queira investir numa plataforma industrial/

logística com a possibilidade de construir 

um cais. Além de todas as mais-valias que 

mencionei ainda temos à disposição a me-

lhor rede rodoviária da Europa.

já tIvERAM COntAtOS DE IntERESSADOS?

F.M.F.: Sim. Representei a BlueAtlantic na Expo 

Real (Feira de Imobiliário de Munique) e conta-

tamos uma empresa de um fundo americano 

(um dos maiores fundos do mundo) e estes 

mostraram interesse em investir unicamente na 

plataforma logística, não queriam o cais. Têm 

actualmente 7,8 milhões de m² de armazéns 

sob gestão; em Portugal tem 460 mil de m² e 

querem chegar ao 700 mil de m². Estes núme-

ros são uma brutalidade para a dimensão de 

um país como Portugal.

RECEntEMEntE FOI lAnçADA UMA CAMPA-

nhA DIGItAl. PODE qUAntIFICAR O RE-

tORnO?

F.M.F.: A BlueAtlantic tem o site www.blueatlan-

tic.pt e quantificamos, num mês, cerca de 4.500 

visualizações com origem na Europa, Ásia, Esta-

dos Unidos e curiosamente a Índia.

A SER COnStRUíDO

· CAIS

· VIADUTO

·  SIMULAçãO DE INSTALAçõES 

INDUSTRIAIS / LOGÍSTICA

· RAMAL FERROVIÁRIO PRIVADO 

ExIStEntE

· FERROVIA

·  PARQUE INDUSTRIAL E LOGÍSTICA 

(SAPEC TERMINAIS PORTUÁRIOS, 

S.A.; SAPEC QUIMÍCA, S.A.; SPC; 

SOPAC, S.A.; SAPEC AGRO, S.A.; 

CITRI, S.A.; CANNON HyGIENE 

PORTUGAL, LDA.; SAPEC PAR-

QUES INDUSTRIAIS, S.A.)

· INDúSTRIAS (PORTUCEL; ALSTOM)

· INFRAESTRUTURAS
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Criada em Junho de dois mil e sete, a ANCPU 

foi fundada com o intuito de juntar as empre-

sas por forma a homogeneizar a atividade e, 

sobretudo, unirem esforços para que a regula-

mentação e defesa do Sector em Portugal seja 

uma realidade. 

A atividade não está completamente abando-

nada, isto é, o setor vai-se regendo pelas nor-

mas europeias, mas na prática não há qualquer 

fiscalização. Os nossos interlocutores afirmam 

que “as normas europeias como o HACCP – 

Analise de Perigos e Pontos Críticos de Contro-

le, vieram originar a criação de empresas de 

controlo de pragas, muitas delas em nome in-

dividual, a realizar serviços, que em muitas si-

tuações poderão colocar em causa a Saúde Pu-

blica”. Uma legislação do setor iria controlar 

estas práticas, pouco profissionais e que em 

nada credibilizam a actividade.

Há alguns anos atrás foram realizados alguns 

projetos lei, mas não passaram disso mesmo. 

Também Já existiram algumas iniciativas em 

que até fomos convidados a prestar o nosso 

contributo, mas a falta de dimensão e de peso 

na economia – referindo que este é um univer-

so de duzentas e cinquenta empresas, que gera 

um total de cinquenta milhões de euros – são 

causas prováveis da falta de regulamentação. 

O povo português funciona, normalmente, sob 

coação. Ou seja, não toma medidas preventi-

vas, seja em que âmbito for. Os nossos entre-

vistados explicam que “muitas vezes avisam os 

clientes das próximas atualizações que irão en-

trar em vigor, para que seja mais fácil a imple-

mentação. Face a esta chamada de atenção, as 

pessoas não procuram atuar de forma preventi-

va”, fazendo-o apenas quando uma autoridade 

competente os autua”.

Os maus da fita (Ou nãO!)

Sendo uma consequência do trabalho que é 

realizado pelas empresas deste setor, estes são, 

por norma, vistos como alguém que apenas 

quer ganhar dinheiro, desvirtuando todo o tra-

balho que na realidade é efectuado. “Os Pro-

fissionais do sector, há uns anos atrás eram 

chamados para resolver infestações ou porque 

os clientes se preocupavam em realizar servi-

ços de prevenção. Perante o sucesso das inter-

actividade. De salientar que estas sessões são 

abertas ao público em geral, assim como as 

formações. 

a luz aO fundO dO túnel

Em outros países europeus, o setor de controlo 

de pragas urbanas já é legislado. A União Euro-

peia criou, este ano, a norma EN 16635 – “Pest 

Management Services – Requirements and 

Competences”, que especifica as exigências 

no que toca aos serviços de gestão de pragas e 

define as competências que os profissionais do 

setor devem cumprir, para deste modo unifor-

mizar a prestação deste serviço em toda a Eu-

ropa. 

Para a transposição da norma para Portugal, 

o Instituto Português da Qualidade (IPQ) 

venções, éramos tratados com elevado respeito 

profissional. Hoje a realidade é um pouco dife-

rente, devido ao grande número de solicita-

ções de serviços apenas para cumprir obrigato-

riedades.” Agravando ainda a posição que os 

empresários têm sobre as normas de segurança 

e higiene, muitos são aqueles que tentam con-

tornar a situação “comprando” os papéis de 

certificação. “por vezes, somos confrontados, 

com propostas de clientes a quererem comprar 

apenas documentos sem a realização de servi-

ços. Enquanto profissional, e consciente da im-

portância objectiva destes serviços, bem como 

apaixonado pela actividade, considero, este 

tipo de abordagem, uma ofensa”.

Pela PrOfissiOnalizaçãO dO setOr

Com a falta de regulamentação do setor, a AN-

CPU sentiu a necessidade de homogeneizar a 

atividade e formar os seus associados. Assim 

sendo, é uma das competências desta associa-

ção a formação e certificação de entidades. “É 

fundamental que os operadores do sector, co-

nheçam as espécies consideradas como pra-

gas, assim como, conheçam métodos e práti-

cas, de modo a que possam realizar o seu tra-

balho sem prejudicar o meio ambiente ou co-

locando em risco pessoas, bens ou animais.

A utilização de produtos químicos pode des-

truir as pragas, assim como pode deixar graves 

marcas na saúde pública e no ambiente. “Na 

nossa actividade realizamos serviços num am-

plo universo de instalações. Existe uma enor-

me preocupação pelas entidades Mundiais e 

Portuguesas em particular, ligadas ao sector, 

com a utilização dos Biocidas. Tem havido 

grandes restrições na homologação de novos 

princípios activos assim como a proibição de 

produtos altamente nocivos”.  

O Manual de Boas Práticas para Empresas de 

Controlo de Pragas Urbanas foi criado a pensar 

na diminuição “dos riscos para os trabalhado-

res, sociedade e ambiente. É, no fundo, um 

guia para orientar as empresas do ramo”. 

 A par disso, as  sessões de esclarecimento rea-

lizadas pela ANCPU, sobre normas ou outros 

assuntos pertinentes para a actividade, são for-

mas que a Associação entende como funda-

mentais para divulgação de informação sobre a 

criou a “Comissão Técnica de Pragas Urba-

nas” da qual a ANCPU faz parte, juntamente 

com a DGS – Direção Geral de Saúde, a Di-

reção Geral de Alimentação e Veterinária, a 

Faculdade de Medicina Veterinária, a Valor 

Fito entre outras entidades. “Este foi o mote 

para sentar todos os interessados e debater o 

mesmo assunto. Foi com grande orgulho que 

a ANCPU viu a Norma 16636 editada pelo 

IPQ, no passado dia 16 de novembro. Acre-

ditamos que seja o primeiro grande passo 

para a regulamentação e profissionalização 

desta atividade”.

A ANCPU tem batalhado pela legislação do se-

tor e esta norma pode vir a ser a chave que irá 

abrir a porta da regulamentação, do cresci-

mento saudável, sustentável, da atividade.

HugO Pena e rOsa almeida

direção da anCPu

Uma questão de saúde pública

O cOntrOlO de pragas urbanas passa pOr entre as gOtas da chuva quandO O tema é 
legislaçãO. este é um setOr de alta impOrtância, vistO que lida cOm saúde pública e 
que nãO pOde passar pOr entre as malhas da lei. em entrevista aO país pOsitivO, 
hugO pena e rOsa almeida, membrOs da direçãO da ancpu – assOciaçãO naciOnal 
de cOntrOlO de pragas urbanas, falam sObre esta batalha pela regulamentaçãO da 
atividade e sObre a especialidade dO mesmO. 
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A Pestnix presta serviços de desinfestação em 

vários setores, mas é especializada na indús-

tria, onde os requisitos são mais exigentes. A 

qualidade e profissionalismo com que primam 

o serviço tem sido o grande impulsionador 

para um crescimento sustentado da empresa, 

que já permite ter serviços implementados em 

Angola. 

 A empresa de João Leitão executa serviços de 

desinfestação por todo o país. É com a experiên-

cia de vinte e dois anos, no setor, onde já desem-

penhou funções como técnico de serviços, co-

mercial, supervisor de serviços e gestor, função 

que desempenha à quase onze anos, desde a 

criação da Pestnix. Esta experiência que permite 

a afirmar que “a alteração de alguns métodos na 

rença drástica de preços.

Um dos exemplos que o nosso entrevistado dá 

da falta de legislação centra-se na comparação 

de um tratamento com aplicação de um pesti-

cida numa palmeira e num restaurante. “Para 

aplicação de um pesticida numa palmeira há 

legislação, uma série de exigências como for-

mação, um técnico responsável, entre outras. 

Para proceder à aplicação num estabelecimen-

to de restauração não há”.

No entanto, no contacto que teve com empre-

sas do mesmo setor de Espanha, o nosso inter-

locutor saluta “o facto de apesar da falta de 

legislação, a maioria das empresas é exigente 

com as práticas e evoluir à custa da dedicação 

e da pesquisa constante por novos produtos e 

prestação dos serviços de desinfestação, com o 

aparecimento no mercado de produtos conside-

rados na época como revolucionários, como por 

exemplo, o insecticida em gel, mais fácil de apli-

car, sem odor, acabaram por abrir, um pouco, as 

portas do mercado. Marcante foi também em 

2006 a obrigatoriedade da implementação do 

haccp no sector alimentar, onde um dos requisi-

tos é o controlo e monitorização de pragas, o que 

impulsionou o aparecimento de inúmeras em-

presas.

A fAltA de legislAção … 

A legislação é a grande lacuna do setor, no en-

tanto, a norma EN 16636 – “Serviços de Ges-

tão de pragas – Requesitos e competências”, 

criada pela União Europeia este ano poderá 

alterar o setor de controlo de pragas urbanas. 

João Leitão faz parte da “Comissão Técnica de 

Pragas Urbanas”, visto que é membro da AN-

CPU – Associação Nacional de Controlo de 

Pragas Urbanas, que traduziu a norma e adap-

tou-a para Portugal. “A norma vem formalizar 

o que empresas como a Pestnix já realiza, en-

caixando as exigências de varias normas já 

existentes. A norma vem otimizar e uniformi-

zar os recursos, “obrigando” as empresas do 

setor que a adotarem a documentar a atividade 

realizada”. Porque a norma EN 16636 não é 

obrigatória, mas é considerada importante 

para empresas do setor. Exemplo disso foi a 

preocupação da Pestnix em iniciar o processo 

da implementação interna da norma, que 

ocorreu no inicio deste mês.

A crise que Portugal atravessou abalou o setor. 

“Se antes devido á pouca concorrência prati-

cávamos valores considerados acima da ativi-

dade, hoje praticamos valores abaixo da ativi-

dade. Não há equilíbrio, dificultando a manu-

tenção das empresas”. Acresce a isto, a dife-

métodos, porque pelo que já teve conheci-

mento a qualidade da prestação de serviços 

realizada em Portugal, apesar da falta de legis-

lação, não é inferior á de outros países onde 

até existe legislação, como já pode observar no 

país vizinho”. 

O administrador da Pestnix vê com agrado a 

aplicação da norma e possível legislação do 

setor. “A legislação será benéfica porque irá 

proteger o setor e as empresas, visto que obri-

gará a ter procedimentos adequados, como por 

exemplo no armazenamento, transporte e na 

formação qualificada com o reconhecimento 

das competências dos intervenientes em todo 

o processo na prestação dos serviços de con-

trolo de pragas urbanas.

João leitão

Administrador da PestNiX

PESTNIX, investe na qualidade do serviço

Prestar serviços de desinfestação tem os seus quês. não é aPenas aPlicar um Produto qualquer, que quanto mais forte melhor, 
à que ter consciência das medidas de segurança, e de que está a lidar com saúde Pública, com influencia directa no meio ambiente. 
a Pestnix – desinfestações e Proteção ambiental, lda. – Presta serviços de desinfestação de excelência e são, Por isso, reco-
nhecidos Por todo o País. em entrevista ao País Positivo, João leitão, administrador, fala sobre a emPresa e sobre um setor, que 
aPesar da nítida imPortância, é tão Pouco conhecido e valorizado na sociedade. 

Pestnix – Desinfestações e Protecção Ambiental, Lda.
Sede Caminho da Relva, nº 6 – Sobreiro – 2640-578 Mafra

Tel.: 261 819 369 – Fax: 261 853 339
E-mail: geral@pestnix.pt www.pestnix.pt

Porto Tel.: 220 995 728  Leiria Tel.: 244 098 276  Lisboa Tel.: 210 993 009
Évora Tel.: 266 098 074  Algarve Tel.: 289 148 776

Qualidade e Profi ssionalismo 
são a nossa imagem de marca

Pestnix
Pest control
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Antes de mAis, como ApresentAriA A 

Agurys Aos nossos leitores?

A Agurys é uma empresa jovem e dinâmica, que 

está dedicada ao fabrico e desenvolvimento de 

artigos para o controlo de pragas. Além disso, 

contamos com algumas representações exclusi-

vas para o sector, como por exemplo a Suterra, 

Alcochem, Woodstream e a ByeBirds.

QuAl o posicionAmento dA empresA em 

termos de mercAdo?

Estamos direcionados para a produção, represen-

tação e distribuição de produtos bio-racionais 

para o controlo e monitorização de pragas urba-

nas e agrícolas. Os nossos clientes são maiorita-

riamente empresas de desinfestação e empresas 

retalhistas, que estão distribuídos por todo o terri-

tório nacional, Espanha e Angola.

QuAis os produtos e serviços Que colo-

cA à disposição dos vossos clientes?

Os nossos produtos são livres de pesticidas ou 

inseticidas.

Dispomos de uma vasta gama de telas adesivas 

para insectocaçadores (unidades para o controlo 

de insetos voadores) e para roedores, que são fa-

bricadas por nós. 

Através dos nossos parceiros colocamos à dispo-

sição dos nossos clientes uma vasta gama de pro-

dutos, como por exemplo, insectocaçadores da 

marca Alcochem, armadilhas e feromonas para 

monitorização de pragas da marca Suterra, entre 

muitos outros artigos.

A QuAlidAde de serviços e produtos é um 

ApAnágio dA empresA. de Que formA gA-

rAntem este controlo de QuAlidAde?

O controlo da qualidade dos nossos artigos é 

algo que levamos muito a sério e por isso os nos-

sos artigos estão em conformidade com as nor-

mas nacionais e europeias, além de que, todas as 

empresas que representamos são certificadas.

sAbemos Que um dos principAis proble-

mAs do setor de controle de prAgAs ur-

bAnAs é fAltA de legislAção. A Agurys AcA-

bA tAmbém por sAir prejudicAdA por estA 

fAltA de legislAção?

Sem dúvida, principalmente as empresas de de-

sinfestação que se esforçam para cumprir os re-

quisitos de qualidade, ambientais entre outros, 

que muitas vezes são exigidos pelos seus clientes 

finais, são claramente prejudicadas por esta falta 

de legislação, porque muitas vezes não veem o 

seu trabalho ser devidamente reconhecido e 

além disso promove uma concorrência desleal 

por parte de empresas que não aplicam os mes-

mos padrões.

QuAis As perspetivAs pArA o futuro do se-

tor e dA empresA?

Sinceramente, vejo com bons olhos o futuro do 

setor, houve progressos significativos nos últimos 

anos, desde a atribuição de um CAE específico, 

esta nova norma para o setor e observo muita 

vontade por parte das pessoas e das empresas 

para que se dê mais este passo em direção à le-

gislação do setor.

Relativamente à Agurys, também perspetivo um 

bom futuro a par com os nossos clientes.

sérgio mArQues

Administrador da Agurys

Agurys, uma entidade de confiança
Em EntrEvista ao País Positivo, sérgio marquEs, administrador da agurys, fala 
sobrE o trabalho dEsEnvolvido E o imPacto quE a falta dE lEgislação do sEtor dE 
controlo dE Pragas urbanas acaba Por tEr no sEio das EmPrEsas.
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O que é O AquAtAin AMF?
O Aquatain AMF é um produto líquido úni-
co, à base de silicone para uso no controlo 
de mosquitos. Dispersa-se sobre a superfície 
da água rapidamente, formando uma pelí-
cula com uma espessura muito fina e unifor-
me.
É um produto Amigo do Ambiente. Degra-
da-se em silicatos e não afecta a fauna e flo-
ra.
COMO FunCiOnA?
O Aquatain AMF tem uma reacção física e 
não química com a água – não possui pro-
dutos químicos na sua composição.
O filme de espessura muito fina forma-se à 
superfície da água, matando os mosquitos 
imaturos e interrompendo o ciclo de vida 
dos mosquitos.
É um princípio muito simples, mas um pro-

AQUATAIN AMF Liquid Mosquito Film
Um produto de nova geração!
- 100% eficaz na interrupção do ciclo 
de vida dos mosquitos.
- fácil de aplicar.
- eficaz durante 4 semanas.

duto extremamente eficaz.
As pupas e larvas morrem, uma vez que não 
conseguem chegar à superfície para respirar 
e desencoraja as fêmeas de depositarem os 
ovos.

COMO é ApliCAdO O AquAtAin AMF?
Não é necessário o uso de pulverizadores.
Basta apenas verter algumas gotas sobre a 
superfície da água (1mL por m2 de superfí-
cie de água).
Repete-se a aplicação de 4 em 4 semanas.

Onde pOde ser usAdO?
O Aquatain AMF pode ser usado em águas 
paradas, sargetas, lagos, tanques de água, 
vasos de plantas, baldes, tanques sépticos e 
árvores velhas – qualquer sítio onde os mos-
quitos se possam desenvolver.

quAntO eFiCAz é O AquAtAin AMF?
Testes por todo o Mundo confirmaram a sua 
eficácia na aniquilação das larvas de mos-
quitos e pupae.

O Aquatain AMF está disponível para venda 
exclusiva em Portugal pela empresa Plastdi-
versity, Lda. Para mais informações contac-
tar pelo email comercial@plastdiversity.
com.



/Novembro

Marcas... que MarcaM

EntrE o portEfólio dE marcas quE a Bran-

dcarE adquiriu Em 2013 à colgatE-palmoli-

vE, Encontramos duas marcas icónicas, 

fEno dE portugal E supEr pop. partindo dE 

um périplo histórico dEstEs produtos, 

quE motivos tErão alicErçado a prEfErên-

cia dos consumidorEs portuguEsEs ao 

longo dos anos?

A marca Feno de Portugal completou este ano 75 

anos. Nasceu nos anos 30, assumindo-se desde 

logo como o melhor sabonete português, fruto da 

exigência de quem preferia os melhores produtos. 

Numa altura em que, basicamente, apenas existia o 

antigo sabão azul e branco, o surgimento de um 

produto com a fragrância e algo mais incorporado 

fez a diferença. Mais tarde, a marca foi adquirida 

pela antiga Sociedade Nacional de Sabões e, poste-

riormente, passou para a propriedade da Colgate

-Palmolive. Finalmente, em Dezembro de 2013, o 

Fundo Explorer adquiriu as marcas Feno, Super 

Pop, Xanpa, Javisol, Cristasol e Tacto, criando a em-

presa BrandCare que visa precisamente dar uma 

nova vida a estas marcas. O Feno de Portugal está 

actualmente presente no segmento de Sabonetes 

Sólidos e representa uma das marcas mais icónicas 

do universo do cuidado pessoal em Portugal, sendo 

conhecida pela sua fragrância fresca e inconfundí-

vel, ligada à natureza, um conceito perpetuado 

pelo conhecidíssimo slogan Feno de Portugal, aro-

ma da natureza!

A introdução da marca Super Pop no mercado por-

tuguês reporta ao ano de 1972, produzido na altura 

pelo grupo Unisol, Sociedade de Distribuição e Ex-

portação, pertencente à Quimigal. Em 1990, esta 

última vende parte do Grupo Unisol à Colgate Pal-

molive, que passa a deter 100% dos direitos da 

marca até ao final do ano 2013, altura em que a 

BrandCare assume o controlo da marca para Portu-

gal e outros mercados potenciais. Durante as últi-

mas décadas de existência, a marca Super Pop pas-

sou a ser conhecida como uma Family Brand, ou 

seja, uma marca de família, cuja eficácia, confian-

ça e uso vai passando de pais para filhos.

E como sE dá o surgimEnto da BrandcarE?

A BrandCare é uma empresa de capitais 100% por-

tugueses, que opera em Portugal e Espanha e surge 

da oportunidade de aquisição à Colgate-Palmolive 

de marcas que esta empresa não considerava estra-

tégicas nem figuravam entre o top três, posições 

ocupadas pelas suas mega marcas tratadas a nível 

internacional. Conseguimos chegar a um acordo 

que resultou na aquisição das marcas que referi-

mos e o nosso primeiro passo consistiu na contrata-

ção de uma mini equipa de direcção para iniciar-

mos o desenvolvimento do projecto BrandCare e 

de crescimento destas marcas que, ao longo de al-

guns anos, tinham sofrido um certo declínio. Numa 

primeira fase, trabalhámos verdadeiramente de raiz 

no desenvolvimento do projecto e procedemos a 

todo o set up produtivo, recursos humanos, logísti-

co, financeiro e de comunicação. Em suma, estas 

marcas consideradas como uma espécie de paren-

te pobre na anterior proprietária, passaram a cons-

tituir a grande prioridade de uma equipa, evidente-

mente menor mas muito qualificada e ambiciosa.

tErão cErtamEntE a consciência dE quE 

adquiriram símBolos da mEmória colEcti-

va da população portuguEsa…

Sim, claramente! Na verdade, comprámos o pro-

jecto destas marcas. São marcas cujo potencial co-

nhecíamos, até porque dois dos membros da equi-

pa, o director-geral Nuno Tavares e eu, a directora 

de marketing Sílvia Mendonça trabalhámos na Col-

gate-Palmolive, e que, emocionalmente, nos to-

cam. Estamos a falar em family brands, que desde 

sempre vimos em casa e integram o imaginário co-

lectivo dos portugueses. O maior capital que com-

prámos? É o que as pessoas reconhecem nestas 

marcas, desde a imagem à notoriedade, passando 

pelos valores que as pessoas lhes associam. O vec-

tor portugalidade é um indicador extremamente 

importante. Trata-se de marcas nacionais, algo que 

as pessoas actualmente procuram. Falamos numa 

imagem positiva, algo que constatámos através de 

imensas referências obtidas a partir dos estudos de 

mercado que realizámos junto dos consumidores, 

que falavam com carinho dessas mesmas marcas. 

nuno tavarEs E sílvia mEndonça

director-geral e directora de marketing da Brandcare

Feno de Portugal e Super Pop: 
marcas que… nos marcam
Bastará a uma grande maioria de portugueses ouvir a expressão aroma da natureza para, 
de imediato, a associar a uma marca umBilicalmente ligada a um imaginário e memória co-
lectiva. a portugalidade associada à marca Feno, Bem como ao tradicional super pop, é 
apenas mais um argumento no seio do enorme potencial que encerram os produtos que a 
Brandcare, uma empresa de capitais portugueses gerida por uma equipa jovem e altamente 
qualiFicada, transportando uma luFada de ar Fresco aos segmentos de higiene pessoal e do 
lar. país positivo Foi conhecer este inovador projecto, que representa já um volume de 
negócios anuais na ordem dos 13 milhões de euros, envolvendo mais de 200 empregos 
directos em todo o país. nuno tavares, director-geral da  , e sílvia mendonça, directora 
de marketing, sentem a Fragrância portuguesa como poucos e, em entrevista, revelam-se 
tão capazes de aliar a emotividade que os liga às marcas como de assegurar o desejável 
equilíBrio entre tradição e modernidade.

Foi isso que adquirimos e será disso que faremos 

usufruto no futuro, desenvolvendo produtos que 

vão de encontro às necessidades actuais.

quE valor acrEscEnta a BrandcarE a Estas 

marcas E Em quE mEdida podErá o facto dE 

a EmprEsa sEr portuguEsa constituir por 

si uma mais-valia?

A BrandCare acrescenta um enorme valor às mar-

cas Super Pop e Feno de Portugal pois, sendo uma 

empresa portuguesa, acarinha estas marcas e pre-

tende que as mesmas cresçam constantemente 

para que sejam a preferência dos portugueses. Des-

ta forma, faz parte do quotidiano dos seus trabalha-

dores uma dedicação enorme para as desenvolve-

rem agressivamente no nosso mercado. 

Além da vertente emocional, o esforço da Brand-

Care centra-se em ter um conhecimento profundo 

do consumidor através de estudos de mercado e 

em investir no negócio suportando o crescimento 

destas marcas. Um dos nossos primeiros trabalhos 

visou percebermos o que estas marcas dizem hoje 

aos portugueses. O segundo grande trabalho visou 

percebermos o que querem, ao passo que o tercei-

ro consistiu em desenvolvermos produtos que vão 

de encontro à satisfação dessas necessidades. Te-

mos que pensar em manter a tradição que estas 

marcas representam, projectando-as para a satisfa-

ção das necessidades actuais. Temos que saber re-

juvenescer e modernizar sem com isso alienar todo 

o capital de imagem destes produtos.

Em quE mEdida visam as Estratégias prEco-

nizadas pEla dirEcção da BrandcarE a oB-

tEnção dE um EquilíBrio EntrE tradição E 

modErnidadE, quEr ao nívEl dos produ-

tos, quEr ao nívEl da imagEm E packaging?

Globalmente, o plano consiste em rejuvenescer es-

tas marcas. Temos um enorme capital de notorieda-

de que precisa de ser trabalhado a nível de inova-

ção e comunicação. É de facto um grande desafio 

pois, por um lado, temos uma marca como Feno de 

Portugal, icónica, inconfundível, com um grupo 

enorme de consumidores fiéis (é a referência de 

sabonetes sólidos mais vendida em Portugal), por 

outro lado apenas está presentemente em sabone-

tes sólidos. Sabemos que o mercado de Personal 

Care evoluiu muitíssimo em novas categorias como 

é o caso de geles de banho, sabonetes líquidos, etc. 

Então, temos de analisar, estudar e perceber como 

a marca Feno pode evoluir e expandir-se para esses 

mercados, capitalizando na sua enorme notorieda-

de e valores. Em breve, teremos novidades resul-

tantes do trabalho de desenvolvimento do último 

ano.

Situação análoga temos em Super Pop, a marca de 

sempre em lava loiças, líder incontestado de mer-

cado nas décadas de 70 a 90 . Contudo, o mercado 

mudou e o consumidor pede produtos mais con-

centrados, com embalagens mais práticas, mais pe-

quenas e convenientes. Então, o Super Pop teve 

que se munir dos melhores parceiros no desenvol-

vimento de packaging para chegar a um modelo 

vencedor, como é o caso do Super Pop Ultra Con-

centrado, modelo Natura desenvolvido por uma 

empresa líder em desenvolvimento e produção 

deste tipo de embalagens, uma empresa portugue-

sa. Ainda recentemente um grande cliente nosso 

nos pediu uma acção neste âmbito e o conceito 

desenvolvido e implementado foi “Grandes marcas 

portuguesas, com certeza”, fazendo a analogia ao 

universo cultural da nossa história.
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edição de outono que decorre de 7 de novem-

bro a 8 de dezembro de 2015, foi outra das 

formas encontradas para dinamizar e promo-

ver o concelho e a sua gastronomia, “dando a 

provar os nossos produtos endógenos, desde as 

enguias do rio, passando pela lampreia (confe-

cionada de forma muito especifica) e pelos 

pratos de caça, até às nossas açordas e doçaria 

tradicional. Tentamos envolver o nosso setor da 

restauração, valorizando assim também os 

agentes económicos e reconhecendo, deste 

modo, o contributo que dão para que Alcoutim 

se assuma, cada vez mais, como uma marca de 

qualidade.”

Para além dos Festivais, e da Festa de Alcoutim, 

que atrai todos os anos milhares de visitantes, 

o concelho conta com uma eclética e perma-

nente oferta cultural, desportiva e de lazer.

OsvaldO GOnçalves

Presidente da CM alcoutim

Alcoutim: um concelho 
distinto do Algarve

Alcoutim, vilA rAiAnA do distrito de FAro, é cArActerizAdA por não ter A oFertA tu-
rísticA de sol e mAr, que é típicA dA região. é destA FormA que se distingue Assim dos 
restAntes concelhos AlgArvios. em entrevistA Ao pAís positivo, osvAldo gonçAl-
ves, presidente dA AutArquiA, FAlA sobre este FAtor diFerenciAdor, dA suA importânciA 
e levAntA o véu sobre os destinos do município. 

O Festival Gastronómico 

“Sabores da Serra ao 

Rio” conta com duas 

edições, por ano, uma 

edição dedicada aos 

sabores da primavera e a 

edição de outono

Este é um município com 577 quilómetros 

quadrados e é aqui que começa o percurso pe-

destre de 300 quilómetros que atravessa toda a 

região algarvia (termina no Cabo de São Vicen-

te). Durante todo ano, são várias as pessoas 

que se vão encantando com a beleza de Al-

coutim, permanecendo nos vários postos de 

alojamentos existentes.

Posto isto, a grande aposta do edil passa por 

implementar uma estratégia de desenvolvi-

mento, que permita alavancar e economia lo-

cal e melhorar as condições de vida da popu-

lação, centrada naqueles que são os elementos 

diferenciadores e que fazem de Alcoutim um 

território com características únicas para se vi-

ver e pelo qual, cada vez mais turistas se dei-

xam encantar. “O turismo de natureza é um 

dos segmentos que pretendemos otimizar, e 

por isso estamos extremamente atentos ao ter-

ritório e às oportunidades que este nos propor-

ciona. Estamos a implementar um conjunto de 

ações que visa criar as condições necessárias 

para que Alcoutim se torne um destino de refe-

rência, onde as pessoas se possam fixar, e, des-

frutar do nosso património natural e cultural ”.

É legítimo pensar-se que o facto de Alcoutim 

não ter mar seria um ponto desfavorável num 

município do Algarve. No entanto, é necessá-

rio ver a realidade por outro prisma. Esta carac-

terística é um fator de diferenciação positiva, 

pois consegue oferecer um produto diferente 

dos restantes concelhos. 

É com esta visão que o executivo vem criando 

as condições para maximizar todos os seus re-

cursos, podendo assim, como já foi dito, atrair 

pessoas, mas também investimento. Osvaldo 

Gonçalves revela que o rio Guadiana é uma 

excelente porta de entrada e que até aos dias 

de hoje não funcionou na sua plenitude, por-

que não tem tido a atenção devida. O executi-

vo “tem envidado esforços no sentido de serem 

criadas melhores condições de navegabilida-

de, aumentando assim o interesse pelo investi-

mento”.

O recanto fluvial tem-se tornado pequeno para 

a afluência que tem durante a época alta, refle-

tindo todo o trabalho de promoção que tem 

sido realizado. “Para isto, estamos a criar in-

fraestruturas que possibilitem o aumento desta 

oferta. Temos um projeto, em fase de estudo, 

para criação de um parque de campismo, a 

montante da praia fluvial, e ampliação da mes-

ma”.

e O que há Mais eM alCOutiM?

Por forma a dinamizar a população e dar um 

abanão no turismo local, o edil criou dois 

eventos que têm vindo a sofrer um incremento 

significativo. Um dos casos é o Festival de Ca-

minhadas, que já vai na segunda edição e que 

traz pessoas de vários países da Europa. 

O Festival Gastronómico “Sabores da Serra ao 

Rio” conta com duas edições, por ano, uma 

edição dedicada aos sabores da primavera e a 
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Município de AlcoutiM

açãO sOCial

No último recenseamento geral da população, 

realizado em dois mil e onze, o concelho de 

Alcoutim tinha cerca de três mil habitantes. O 

edil, sublinha que tendo em conta o perfil po-

pulacional do concelho, a ação social assume 

um carácter de extrema relevância. A este ní-

vel, existe um conjunto de medidas que têm 

como objetivo, primordial, apoiar a população 

mais carenciada e tornar Alcoutim um conce-

lho amigo das famílias. Para dar resposta à per-

da de população que se tem verificado no con-

celho nas últimas décadas, o executivo imple-

mentou, medidas de incentivo à natalidade e à 

fixação de população, entre os quais o Progra-

ma de Incentivo à Natalidade e Apoio à Famí-

lia, decidindo atribuir um valor às famílias para 

as ajudar nas despesas – cerca de cinco mil 

euros -, e para o obterem estas apenas têm que 

preencher os requisitos constantes no Regula-

mento de Atribuição do referido apoio. Um 

ano após a implementação, Osvaldo Gonçal-

ves faz um balanço positivo, salientando o fac-

to de já se começar a registar um aumento no 

que se refere ao número de nascimentos, e, si-

multaneamente o programa em questão permi-

tir melhorar as condições de vida das famílias. 

Desta forma, o executivo acaba por aumentar a 

natalidade, fixar a população e alavancar a 

economia local, injetando, indiretamente, di-

nheiro no comércio e nos infantários.

Os jovens estudantes do concelho usufruem de 

um conjunto de apoios, entre os quais e no que 

refere aos jovens universitários, a atribuição de 

Bolsas de Estudo que visam contribuir para que 

todos os alunos possam frequentar o ensino su-

perior e, deste modo, para uma maior justiça 

social e para a capacitação do tecido humano 

do concelho. 

A par disto, a câmara municipal tem uma equi-

pa de técnicos especializados, que corporizan-

do uma ação social atenta e célere, trabalham 

integrados no conjunto de entidades que for-

mam a matriz da rede social concelhia, e de-

senvolvem junto da população uma interven-

ção personalizada, visando o diagnóstico e 

acompanhamento dos casos, socialmente, 

mais vulneráveis. “Este é um trabalho realiza-

do, discretamente, e para o qual disponibiliza-

mos uma boa parte do nosso orçamento”.

Dedicado à terceira idade, sabendo bem o 

quão frágil é esta faixa etária da população, Al-

coutim tem quatro centros de dia, dois lares 

(estruturas residenciais para pessoas idosas) e 

outro em construção que terá trinta e seis ca-

mas (um investimento de um milhão de euros). 

“Identificamos esta necessidade e trabalhamos 

com outras entidades, para dar à nossa popula-

ção uma melhor qualidade de vida”, explica o 

nosso interlocutor.

Alcoutim é por tudo isto um concelho que vem 

crescendo paulatinamente. Tudo graças a uma 

estratégia voltada para o futuro que visa o au-

mento da população, criando ao mesmo tem-

po, todas as condições para que os munícipes 

tenham qualidade de vida, nunca descurando 

a capacidade turística que possuí. 

Os jovens estudantes 

do concelho usufruem 

de um conjunto de 

apoios, entre os quais 

e no que refere aos 

jovens universitários, 

a atribuição de Bolsas de 

Estudo.
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Há quantos anos está a frente do de-

partamento pedagógico da escola pro-

fissional de Vouzela e o que trouxe de 

noVo à instituição?

Há 12 anos que exerço funções enquanto dire-

tor pedagógico. Durante este tempo tivemos a 

abertura de cursos com empregabilidade na 

área da mecatrónica, da manutenção indus-

trial, da mecatrónica automóvel e da eletrome-

cânica, realizamos a parcerias com diversas 

instituições, para abertura de cursos de nível V 

e requalificamos as instalações existentes com 

a criação de 400m2 de espaço para oficinas de 

mecânica e mecatrónica. Em consequência ti-

vemos um aumento do número de turmas, de 6 

para 13, de 90 alunos para 270.

quando surge a escola profissional 

de Vouzela e quais os motiVos subja-

centes à sua fundação?

A Escola Profissional de Vouzela iniciou a sua 

atividade em Outubro de 1991. A carência de 

mão-de-obra especializada no ramo da Hote-

laria da região e a elevada percentagem de alu-

nos que abandonavam a escola sem um míni-

mo de preparação para a vida, foi a razão que 

levou alguns vouzelenses a sonhar com a cria-

ção da Escola Profissional. Desde o primeiro 

instante, a ideia base foi sempre a Hotelaria, 

não só por a Região de Lafões incluir a zona 

termal de S. Pedro do Sul, mas também porque 

toda a região detém fortes potencialidades tu-

rísticas que é preciso explorar. No entanto, sur-

gia também no concelho o desejo da sua zona 

industrial como instrumento de desenvolvi-

mento regional.  Com a evolução do Ensino 

Profissional, a Escola viu-se obrigada a envere-

dar por formação de técnicos de nível 3 da 

U.E. nunca se afastando da ideia inicial – cur-

sos na área de Hotelaria/Turismo, Eletricidade/

Eletrónica e Construção Civil. Atualmente, são 

todos cursos de nível IV que, além de conferi-

rem um certificado profissional, conferem tam-

bém a equivalência ao 12º ano, permitindo aos 

jovens o prosseguimento de estudos. Conta 

ainda com várias turmas de cursos vocacio-

nais, que prosseguirão estudos nas mesmas 

áreas. Em termos de parceiros, mantém uma 

parceria com a AFTEBI (Associação para a For-

mação Tecnológica da Beira Interior) minis-

trando cursos de nível V. Pontualmente, minis-

tra cursos com o IEFP.

se Há uns anos o ensino profissional era 

Visto como sendo de segunda linHa, Hoje 

a realidade é diferente. o que leVa um alu-

no a ingressar no ensino profissional?

Enveredar por um curso profissional significa con-

quistar um lugar no mercado de trabalho. Os cur-

sos ministrados são cursos de preparação para a 

vida prática, capazes de acabar com os desequilí-

brios profissionais que hoje Portugal enfrenta. No 

nosso país luta-se por um emprego desesperada-

mente. Os quadros superiores estão completamen-

te lotados. Enquanto isso, faltam bons serralheiros, 

bons hoteleiros, sapateiros, canalizadores, etc. Ora, 

são estes quadros intermédios que vão assegurar a 

sobrevivência dos quadros superiores. Se eles não 

existem cria-se um enorme desequilíbrio.

As Escolas Profissionais têm demonstrado uma 

grande capacidade para ajudar cada aluno na 

construção de um percurso formativo com sucesso 

na preparação para a vida. Desta forma, as escolas 

profissionais são escolas de primeira oportunidade 

para todos os que não tiveram problemas no seu 

percurso escolar e escolhem fazer um curso profis-

sional como primeira opção. Mas desempenham 

também um importantíssimo papel como escolas 

de segunda oportunidade para todos os que tive-

ram dificuldades no seguimento de estudos no en-

sino regular. Convém ainda frisar que os cursos mi-

nistrados nestas escolas, para além de fornecerem 

uma ferramenta de trabalho para a inserção na vida 

ativa, também desenvolvem aptidões sociais e ati-

tudes cívicas indispensáveis a uma boa inserção 

dos formandos na vida socioprofissional.

o que tem a escola profissional de Vouze-

la para oferecer aos seus alunos?

A Escola pode orgulhar-se, hoje, de possuir um 

conjunto de requisitos que a colocou em ótimas 

condições para ministrar um ensino da melhor 

qualidade: salas amplas e bem mobiladas, oficinas 

para aulas práticas equipadas com tudo quanto é 

necessário, serviços de apoio, como Reprografia, 

Bibioteca, espaços de convívio amplos e funcio-

nais, assim como um Corpo Docente qualificado e 

profundamente empenhado na obtenção do suces-

so dos seus alunos. Desde 2006 que a escola se 

vocacionou para as áreas da Mecânica, Elétronica 

e Eletricidade, construindo mais de 300m2 de área 

coberta de oficinas apetrechadas com tecnologia 

de ponta. Hoje, quase vinte e cinco anos após a sua 

criação, a Escola criou raízes e orgulha-se de ofere-

cer cursos com empregabilidade a 100%.

josé lino

Diretor da Escola Profissional de Vouzela

Um marco em Vouzela

Em EntrEvista ao País Positivo, José Lino, dirEtor da EscoLa ProfissionaL dE vou-
zELa, faLa sobrE a EvoLução da mEsma E a imPortância dEsta Para o concELho.

A média anual de jovens que frequenta a Escola é 

de 270 alunos, beneficiando, todos eles, da refei-

ção do almoço e subsídio de transporte ou aloja-

mento. O número de professores é de cerca de 30, 

alguns deles já na situação de formadores internos 

da Escola. Cada ano que passa, alargamos, ainda 

mais, as fronteiras do concelho e da região de La-

fões. Somos procurados por imensos alunos oriun-

dos de diferentes terras, que vão desde a praia até à 

serra. Em termos de dinâmica da vila de Vouzela, a 

Escola Profissional de Vouzela contribui com mais 

de 100 alunos alojados que vivem em permanên-

cia e aí fazem as suas compras e contribuem, tam-

bém, para o crescimento da economia local. Para 

além disso, o nosso orçamento ajuda muitas famí-

lias que dependem da escola. No caso dos alunos, 

permite aliviar o orçamento dos pais, sobretudo na 

alimentação, transporte e alojamento (gratuitos). 

Há a preocupação de escolHer a oferta 

formatiVa de acordo com as necessidades 

do tecido empresarial? 

Há diversos anos que a EPV faz a escolha dos seus 

cursos tendo por base a voz das empresas e dos agen-

tes de emprego. Atualmente o Ministério da Educação 

define cursos prioritários para cada região, de acordo 

com as necessidades do tecido empresarial.

qual a taxa de empregabilidade dos for-

mandos? 

A Escola Profissional de Vouzela tem mantido, ao 

longo dos últimos anos, os níveis de empregabili-

dade a rondar os 100%, sobretudo porque a forma-

ção está direcionada para as necessidades do mer-

cado de trabalho e, claro, pela sua qualidade. A 

EPV acompanha os seus alunos mesmo depois des-

tes concluírem a sua formação, fazendo o seu 

acompanhamento até à sua inserção profissional.

quais as perspetiVas de futuro para a esco-

la profissional de Vouzela?

Queremos continuar nesta senda da empregabili-

dade, lutando contra a crise, e deixando também 

nos nossos alunos o “bichinho” do empreendedo-

rismo. Acredito que as escolas profissionais podem 

e devem ser um ‘ninho’ de empreendedores e mo-

tor de industrialização, pois isso é algo de que o 

país muito necessita, neste momento. Somos uma 

Escola/Família que se envolve diretamente com a 

comunidade e com os diversos atores da vida so-

cial, de forma a dar resposta a necessidades de for-

mação regional e local, havendo uma estreita liga-

ção que facilita a concretização de estágios profis-

sionalizantes e demonstrado uma grande capaci-

dade para ajudar cada aluno na construção de um 

percurso formativo com sucesso na preparação 

para a vida prática. Desempenhamos, também, um 

importantíssimo papel como escola de segunda 

oportunidade para todos os que têm tido dificulda-

des anteriores e encontram aqui a motivação e o 

estímulo que lhes faltou noutras situações. Não po-

demos deixar cair os jovens no vazio do desempre-

go, sem projeto de futuro. Se não o fizermos por 

eles, façamo-lo por nós, que sentimos a cada mo-

mento que passa a nossa qualidade de vida amea-

çada pelos excluídos, impossibilitados de auferir 

benefícios, e que quase sempre a exclusão social 

tem como primeira etapa a exclusão escolar. Criar 

uma escola/empresa é cada vez mais o caminho 

que se nos afigura no horizonte.
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MicroBiotec

Quando surge a sTaB VIda e QuaIs são 

os prIncIpaIs InTeresses da sTaB VIda?

A STAB VIDA foi criada há 15 anos e é uma 

empresa portuguesa que sempre atuou e de-

senvolveu o seu expertise na área da biotecno-

logia. É constituída por 25 colaboradores e 

uma linha exclusiva de produtos e serviços 

em genómica. Os principais campos de inte-

resse em I&D e comercialização focam-se 

no diagnóstico point-of-care e theragnostics 

(principalmente para as doenças de Alzheimer, 

Lyme e Cancro), a bioinformática, a síntese de 

oligonuceótidos e a sequenciação de ácidos 

nucleicos, incluindo a sequenciação massiva 

(NGS). Toda esta panóplia revela-se muito im-

portante no setor académico, ao nível da inves-

tigação fundamental e aplicada (Universida-

des, Hospitais, Centros de Investigação espe-

cializados, entre outros), assim como no setor 

privado, onde as novas empresas biotech se 

têm desenvolvido a largos passos, com espe-

cial destaque na área clínica.

aTé onde se esTende a eQuIpa sTaB VIda?

Aproveitando de toda a evolução que tem 

ocorrido no campo da genómica decidimos, 

ao longo dos anos, alargar a nossa equipa para 

outros países e diversificar os serviços presta-

dos aos clientes. Atualmente estamos presentes 

com venda direta em Portugal e Espanha (ex-

cepcionalmente em algumas geografias com 

distribuidores), e com representantes exclusi-

vos em Itália, Israel, Reino Unido, Brasil, Chile, 

Uruguai, Angola e Nigéria. Contamos por isso 

com uma extensa carteira de clientes, oriunda 

sobretudo dos serviços de NGS e sequencia-

ção Sanger gold-standard, que nos permite 

constituir uma rede de conhecimento e parcei-

ros cada vez mais avançada e destacada no se-

tor da Biotecnologia.

para além da parTe comercIal referIu a 

InVesTIgação e desenVolVImenTo. pode 

eVIdencIar algum projeTo em Que a em-

presa parTIcIpou?

Sendo a STAB VIDA uma empresa focada na 

diferenciação dos seus serviços, a I&D torna-se 

fulcral nesse posicionamento. A STAB VIDA 

conta por isso com a experiência de participa-

ção e coordenação de projetos nacionais e eu-

ropeus (três do FP6 e quatro do FP7). Destaco 

a participação da STAB VIDA no projecto Euro-

Gentest NoE FP6 por ter permitido harmonizar 

todo o processo dos testes genéticos a nível Eu-

ropeu, o qual será de extrema importância 

para o desenrolar da avaliação regulatória do 

projeto easierNGS e coordenação do projeto 

LungCard FP7, concretamente no desenho do 

painel NGS de farmacogenómica do cancro do 

pulmão.

enTreVIsTa a Hugo araújo pereIra, 

responsáVel pelo deparTamenTo de 

markeTIng da sTaB VIda

a sTaB VIda é uma empresa porTuguesa 

especIalIzada em genómIca denTro do 

seTor da BIoTecnologIa. no enTanTo, já 

aBrIu HorIzonTes e expandIu-se para 

fora de porTugal.

É verdade, o mercado português, muito devido 

à sua pequena dimensão, estava consolidado 

e, portanto, decidimos avançar para a interna-

cionalização. Por uma questão de proximidade 

cultural e de estilo de consumo optamos pelo 

mercado espanhol, com um investimento con-

siderável em toda a sua geografia, sendo que 

hoje, Espanha é já o mercado mais forte da 

STAB VIDA, onde assumimos a dianteira no 

conjunto de players mais importantes do setor 

nesse país. Fruto dessa aprendizagem, e con-

Stab vida: your easy genetics laboratory

Em EntrEvista ao País Positivo a Co-fundadora E salEs managEr da staB vida, daniEla lEão afirma quE “a staB 
vida é uma EmPrEsa dE rEfErênCia Em Portugal no sEtor da gEnómiCa, Contando Com uma EquiPa altamEntE EsPECiali-
zada, Com mais dE dEz anos dE ExPEriênCia, E Com laBoratórios EximiamEntE EquiPados E CErtifiCados”.

victos da diferenciação dos nossos serviços, 

optamos por alavancar a nossa estratégia de 

internacionalização. Seleccionamos os países 

onde consideramos que os nossos serviços 

atuais e novos serviços a lançar poderiam pe-

netrar com maior facilidade, e dessa forma 

contamos já com um presença internacional  

gratificante (9 países). Essa seleção e contínuo 

crescimento resulta do enfoque constante nas 

necessidades ainda não cumpridas em cada 

um dos países em análise, adaptando a nossa 

comunicação à cultura de consumo local. A 

rede de conhecimento oriunda dos projetos 

I&D foi também um fator decisivo para superar 

as barreiras à entrada nas diferentes geografias 

onde estamos presentes, e que contamos alar-

gar de forma considerável em 2016.

ser líder de mercado é concorrer no 

mercado pelo preço?

Não, de todo. É preciso ter em conta que o se-

tor onde atuamos é fundamentalmente de ser-

viços tendencialmente personalizados, princi-

pal motivo da convicção da minha resposta. A 

estratégia de preço é uma estratégia tão digna 

como a diferenciação, no entanto o nosso po-

sicionamento é assumidamente o de diferen-

ciação, e é nele que todos os dias depositamos 

o nosso esforço, e o qual tem demonstrado po-

der ser eficaz na conquista de quota de merca-

do. Mais uma vez destaco a importância da 

vantagem competitiva, e de difícil imitação, 

associada à nossa rede sólida de parceiros 

I&D, construída ao longo da vida da empresa, 

e que nos permite continuamente trabalhar na 

ambição de sermos pioneiros (“First Mover Ad-

vantage”).

ouTras das áreas onde a sTaB VIda Tem 

VIndo a aposTar é nos projeTos comu-

nITárIos. como se posIcIona a empresa 

nesTe âmBITo?

Atualmente, a STAB VIDA é a empresa portu-

guesa com mais projetos europeus na área da 

genómica a nível nacional. Contamos com 

sete projetos europeus, sendo que inaugura-

mos um novo departamento destinado à gestão 

de projetos europeus, e que se tem revelado de 

extrema importância e valor para a empresa. 

Posto isto, fica desde logo bem latente o nosso 

atual esforço e orientação em projetos comuni-

tários, assim como para o futuro. Premissa que 

consideramos essencial ao nos posicionarmos 

pela diferenciação e inovação dos nossos ser-

viços. 

do seu ponTo de VIsTa, e no Que dIz res-

peITo à sua área concreTa, QuaIs são os 

grandes projeTos da sTaB VIda? 

Para além do caráter disruptivo dos serviços 

que serão lançados nos próximos anos, e de 

forma contínua, oriundos dos projetos euro-

peus, referencio a nossa grande aposta para 

2016 no setor digital. Além de termos uma 

postura cada vez mais orientada para o 

cliente (personalização dos serviços), esta-

mos atentos às novas tendências de comuni-

cação e interação com o consumidor, com 

especial destaque para as redes sociais, as-

sim como no e-commerce. Dessa forma, e 

para anunciar muito em breve, lançaremos 

uma primeira plataforma web, integrada à 

nossa atual plataforma de área de cliente 

(esta última foi inaugurada este ano e com 

caraterísticas diferenciados face às existentes 

no mercado), que promete acrescentar muito 

valor à comunidade científica, imputando 

novos conceitos no setor da biotecnologia, 

oriundo de um pensamento estratégico “out 

of the box” existente na empresa.
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Entrevistado pela equipa do País Positivo, refere 

que entrou “na empresa em 2005 com funções 

comerciais, passados dois anos passei a ter fun-

ções de supervisor nacional de vendas e em 

2010 surgiu a oportunidade de ficar como Ge-

neral Manager da Sarstedt”.

A SARSTEDT é umA EmpRESA AlEmã quE chE-

gA A poRTugAl Em 1993. o quE moTivou o 

invESTimEnTo no noSSo pAíS?

 A empresa começou em 1961, com o Sr. Sars-

tedt na garagem de sua casa. Era engenheiro me-

cânico que começou a desenvolver a própria 

marca na área hospitalar: desenvolvia consumí-

veis (essencialmente para laboratórios) e com o 

feedback do mercado começou a ser desen-

volvida uma panóplia de produtos e de tecno-

logias que eram interessantes para o mercado 

e que correspondiam às suas necessidades. 

Nos anos 70 e décadas seguintes, abrimos 

subsidiárias nos Estados Unidos, posterior-

mente no Reino Unido, Espanha e Portugal, to-

das por motivos de expansão. Hoje estamos pre-

sentes em quase todo o mundo, com um total de 

30 subsidiárias e 2.500 funcionários, 16 dos 

quais em Portugal.

Em poRTugAl TRAbAlhAm oS DoiS RAmoS 

DE ATiviDADE?

Sim, esta divisão está a acontecer gradualmente 

em todos os países e em Portugal já o fizemos. Ti-

vemos a necessidade de dividir as áreas de negó-

cio e as equipas comerciais que também são dife-

rentes, porque na área hospitalar nós estávamos 

muito limitados à investigação que se fazia nas 

universidades de medicina. A área do life sciences 

surgiu como um complemento: à medida que as 

necessidades iam surgindo, a Sarstedt respondia 

com material adequado.

Em quE conTExTo, nA áREA DAS ciênciAS 

DA viDA, é quE SE AplicAm oS pRoDuToS DA 

SARSTEDT?

Aplica-se principalmente na área da biologia mo-

lecular, cultura celular e microbiologia o que faze-

mos é a parte dos consumíveis que se aplicam nos 

equipamentos. Por exemplo: se existe um equipa-

mento que faz sequenciação, nós fornecemos as 

placas que são utilizadas para as análises e as pon-

tas das micropipetas; essas placas têm que obede-

cer a normas muito apertadas de certificação, a 

medidas muito específicas; as pontas das micropi-

petas para transferência de líquidos necessitam de 

ter uma precisão muito grande senão toda a análi-

se poderá ficar comprometida.

o conhEcimEnTo ADquiRiDo nA áREA hoS-

piTAlAR vEio A REvElAR-SE umA mAiS-vAliA?

Sim, temos mais vantagem devido ao know how 

adquirido na área hospitalar porque, normalmen-

te, as questões que existem ao nível da legislação 

hospitalar são muito mais restritas  do que as que 

existem para a investigação, como tal a área de 

investigação usufrui da mesma qualidade e rigor 

na produção do que a área Hospitalar.

A pRoDução é fEiTA ExcluSivAmEnTE nA 

AlEmAnhA?

É feita principalmente na Alemanha, mas está divi-

dida por mais três países: E.U.A., França, Austrália. 

O material vem para Portugal para o nosso arma-

zém que se encontra licenciado pelo Infarmed, o 

que permite que as nossas equipas consigam fazer 

chegar as encomendas ao cliente com maior cele-

ridade, o que não seria possível se não tivéssemos 

o mesmo em território nacional.

A DiSTânciA DA SEDE DificulTA A comunicA-

ção DAS novAS nEcESSiDADES Do mERcADo?

De forma alguma. Estamos em contato perma-

nente com a sede e alinhamos necessidades 

com outros países, porque produzir um produto 

só para o mercado português poderá não ser 

rentável, mas produzi-lo para mais dois ou três 

países já o será. 

As normas europeias facilitam essa produção?

As normas europeias para os consumíveis na 

área do life science não estão tão desenvolvidas 

como gostaríamos. Essas normas estão muito de-

senvolvidas na área hospitalar e, mesmo assim, 

quAl é o pRoDuTo pElo quAl A SARSTEDT é 

mAiS conhEciDA? 

Somos conhecidos a nível nacional e internacio-

nal pelo sistema de colheita fechado por aspiração 

e que tem um funcionamento diferenciado dos 

restantes que existem no mercado. Temos 60% do 

SNS (Serviço Nacional de Saúde) a trabalhar con-

nosco neste tipo de material. Começamos com um 

simples tubo e, 50 anos depois, com o sistema fe-

chado de colheita por aspiração onde não há ex-

posição ao sangue em todo o processo, desde a 

recolha até à análise do mesmo.

o poSicionAmEnTo no mEio hoSpiTAlAR 

foi umA mAiS-vAliA pARA o DESEnvolvi-

mEnTo DE ouTRAS áREAS DE nEgócio?

Sim, sem dúvida. Como estávamos muito bem in-

seridos no meio hospitalar fomos recolhendo in-

formação sobre outras necessidades como a trans-

ferência de líquidos biológicos; dentro das univer-

sidades começou a haver cada vez mais investiga-

dores com necessidade de equipamentos e 

consumíveis específicos e fidedignos para as suas 

investigações. Compilando essa informação, a 

Sarstedt começou a desenvolver a área de negócio 

do life sciences (ciências da vida) até haver a ne-

cessidade de dividir esta área da Hospitalar.  

menos desenvolvida na área dos dispositivos 

médicos comparativamente à área do medica-

mento. Na parte da investigação ainda não exis-

te essa legislação europeia.

DE quE foRmA REgEm A pRoDução pARA 

ESSA áREA?

Estamos a antecipar-nos com critérios mais rigo-

rosos, vindos da área hospitalar, e aplicamo-los 

na área da investigação. Quando essa legislação 

chegar a Sarstedt estará na vanguarda dos con-

sumíveis na área do life science.

fuTuRAmEnTE, A SARSTEDT, pRETEnDE fAzER 

mAiS invESTimEnToS?

Pretendemos investir em linhas de produção, abrir 

mais filiais e investir em novos produtos. O ano 

passado lançámos uma nova linha de cultura celu-

lar mais complementada, mais alargada e com al-

gumas caraterísticas geométricas que vêm facilitar 

o trabalho dos investigadores e que tem sido bem 

aceite durante este ano. Estamos constantemente a 

investir em novos produtos e quando verificamos 

que há necessidade de complementar os nossos 

produtos e não temos a linha de produção desen-

volvida podemos comprar empresas e integrá-las 

no grupo Sarstedt. A semana passada comprámos 

uma empresa mas não será para produzir para a 

área das ciências da vida.

é Difícil EnconTRAR pRofiSSionAiS pARA 

TRAbAlhAR nA áREA comERciAl?

Nós somos rigorosos na escolha dos recursos hu-

manos e deve ser por isso que temos muito pouca 

rotatividade na equipa. Todos os nossos comerciais 

têm uma base académica forte, mas não descura-

mos a formação contínua. Muitas vezes proporcio-

namos a frequência, por exemplo, de cursos de 

culturas de células; isto porque se o delegado ne-

cessitar de entrar num diálogo técnico com o 

cliente em que possa estar ao mesmo nível e acon-

selhar o cliente na melhor escolha.

A SARSTEDT mARcA pRESEnçA nA confERên-

ciA “micRobioTEc 2015”?

Somos presença obrigatória neste tipo de evento 

e, principalmente, nos mais importantes como é 

o caso desta conferência. A “Microbiotec 2015” 

é o evento mais importante, em Portugal, na 

área das ciências da vida e só acontece de dois 

em dois anos. Vamos estar presentes com um 

stand a mostrar os nossos produtos e as novida-

des que existem no mercado. 

quAl é A noviDADE DESTE Ano?

O grande foco deste ano vai ser a apresentação da 

nossa nova linha de cultura celular, para conse-

guirmos demonstrar algumas mais-valias; a nossa 

presença é puramente comercial. Há 15 ou 20 

anos atrás ia-mos a estas feiras apresentar a marca 

ao mercado, atualmente vamos apresentar as novi-

dades porque já todos reconhecem a nossa marca 

e a qualidade que representa.

hugo coSTA

general manager da Sarstedt, SA

SARSTEDT PORTUGAL

“A grAnde mAis-vAliA que temos é que tudo é fAbricAdo dentro dA empresA, ou sejA, 
As máquinAs que necessitAmos pArA fAbricAr os nossos produtos e os moldes é tudo 
fAbricAdo in house, dAí A mArcA de elevAdA quAlidAde que AcompAnhA os produtos 
sArstedt.” eng.º hugo costA, generAl mAnAger dA sArstedt, sA
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Safe Cloud

Rui OliveiRa

administrador do iNeSC TeC

INESC TEC

“O prOjetO “Safe ClOud” almeja Salvaguardar a privaCidade e integridade dOS dadOS 
deSde que eSteS Saem dO COmputadOr até que Chegam, SãO armazenadOS e manipula-
dOS na ClOud” refere O prOfeSSOr rui Oliveira, adminiStradOr dO ineSC teC em 
entreviSta à equipa dO paíS pOSitivO.

em que CONTexTO SuRge eSTe pROjeTO?

Este é um projeto de Investigação e Desen-

volvimento (I&D) financiado pela Comissão 

Europeia do género de outros em que o 

INESC TEC está envolvido e vem no segui-

mento de vários projetos que temos vindo a 

desenvolver, desde 2004, na área do Arma-

zenamento de Dados e gestão de Cloud 

Computing.

quaiS SãO aS veRTeNTeS em que eSTa iN-

veSTigaçãO eSTá aSSeNTe?

Este projeto, em particular, tem uma vertente 

que combina a investigação em Cloud Com-

puting com investigação em Segurança da 

Informação. Um dos temas primordiais, 

dentro da investigação na área da segurança 

é o da confidencialidade e o da integridade 

dos dados para que estes não sejam manipu-

lados de forma e pelas pessoas erradas.

O que mOTivOu a géNeSe deSTe pROje-

TO?

A ideia deste projeto surgiu há cerca de 2 

anos quando decorreram dois eventos dis-

tintos, mas concomitantes, que foi o caso 

Edward Snowden – que comprovou que 

tudo o que fazemos e transmitimos nos 

meios de comunicação digitais e colocamos 

nos servidores externos está acessível a de-

masiadas pessoas –. Outro caso mediático 

foi o da actriz

Jennifer Lawrence que guardava as suas fo-

tos pessoais numa cloud, alguém conseguiu 

o acesso a esse armazenamento e divulgou 

as fotos para todo o mundo cibernético. 

quem SãO aS peSSOaS que, TipiCameNTe, 

aCedem a eSTeS dadOS?

São os denominados hackers, que são aque-

les que acedem de forma ilícita aos dados 

confidenciais, mas também as empresas e 

organismos a quem o utilizador não deu 

permissões de acesso, por exemplo: os ope-

radores dos centros de cloud computing e os 

próprios governos.

em que medida O pROjeTO “SafeClOud” 

pOde viR ajudaR a SOluCiONaR eSTe 

pROblema?

A motivação do do projeto “SafeCloud” é no 

sentido de dar ao cidadão comum, empresas 

incluídas, garantias muito concretas e mate-

maticamente substanciadas de que os dados 

armazenados na cloud têm garantias preci-

sas de privacidade e integridade.

eSpeCifiCameNTe qual é a fiNalidade 

deSTe SiSTema de SeguRaNça?

Pretendemos oferecer ferramentas informáti-

cas que permitam construir aplicações ga-

rantindo estas propriedades de segurança, 

mas também – porque é importante chegar 

ao utilizador comum – oferecer aplicações 

que as pessoas possam usar, à semelhança 

de outro tipo de aplicações comuns.

O RiSCO é elimiNadO defiNiTivameNTe?

O risco nunca é eliminado por completo. O 

utilizador expõe-se a muitos riscos, mesmo 

sem o saber. Acreditamos que vamos desen-

volver técnicas, acessíveis a qualquer utiliza-

dor, que reduzem enormemente esses riscos. 

“A motivação do do projeto “SafeCloud” é no sentido 

de dar ao cidadão comum, empresas incluídas, 

garantias muito concretas e matematicamente 

substanciadas de que os dados armazenados na cloud 

têm garantias precisas de privacidade e integridade.”
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“A Maxdata é o player dominante, em Portugal, 
na área do software para a saúde”

maxdata SOftware, Sa healthCare SOlutiOnS

a maxdaTa fOi CONSTiTuída em 1989 paRa 

pROduziR um SOfTwaRe eSpeCífiCO. qual 

fOi O pRiNCipal ObjeTivO?

O principal negócio da Maxdata é o desenvol-

vimento de software para a área da saúde, ou 

seja, soluções informáticas, que instalamos nos 

nossos clientes: no setor privado temos sobre-

tudo os laboratórios, análises clínicas e de ana-

tomia patológica; no setor público análises clí-

nicas e de anatomia patológica, transfusões de 

sangue e vigilância epidemiológica. Iniciamos 

a atividade na área das análises clínicas e te-

mos vindo sempre a crescer até aos dias de 

hoje. Temos em carteira mais de 70% dos hos-

pitais púbicos e várias dezenas de clínicas pri-

vadas equipados com software Maxdata.

em que CONSiSTe eSTe SOfTwaRe?

O software que desenvolvemos controla todo o 

laboratório. No caso das análises clínicas estas 

são processadas em equipamentos: coloca-se a 

amostra, o reagente, o software analisa e indi-

ca os resultados através de um hardware espe-

cífico, mas é o nosso software que controla 

esse equipamento. Mas via para além disso, ao 

produzir o resultado tem a capacidade de ana-

lisar se aquele resultado é fidedigno ou se é 

necessário repeti-lo. Se o cliente o pretender 

também faz a avaliação automática do resulta-

do, hoje em dia mais de 70% do volume de 

análises efetuadas nos hospitais e clínicas do 

país já é validado automaticamente pelo soft-

ware.

deduzimOS que aS CONSequêNCiaS SãO 

pOSiTivaS a TOdOS OS NíveiS.

Sem dúvida. Com esta evolução, os profissio-

nais poupam muito tempo e podem concen-

trar-se nos casos mais anómalos que realmente 

necessitam de uma atenção manual.

O RamO de NegóCiO da maxdaTa NãO fi-

COu pelaS aNáliSeS ClíNiCaS. qual fOi O 

paSSO SeguiNTe?

Decidimos, a partir do ano 2000, diversificar o 

negócio. Hoje, o nosso software começou a 

gerir exames de anatomia patológica, biópsias 

e citologias; apostámos na área das transfusões 

sanguíneas em que o nosso software gere o 

stock e consegue encontrar automaticamente a 

unidade de sangue compatível com o recetor e 

na área da vigilância epidemiológica em que o 

software consegue detetar infeções hospitala-

res.

quaiS OS faTOReS de difeReNCiaçãO que 

deSTaCa Na maxdaTa?

paulO SOuSa

diretor geral da maxdata

A segurança da informação está intimamente 

ligada ao grau de segurança para o qual o pró-

prio utilizador se dispõe a contribuir.

eSTe pROjeTO levaNTa muiTaS OuTRaS 

queSTõeS de SeguRaNça?

Sim, várias. Um exemplo de uma questão 

muito pertinente é a de garantir que o acesso 

aos dados não fica dependente de uma aplica-

ção ou serviço específico, controlado por al-

guém ou alguma instituição em particular. 

Para isto, as técnicas e os algoritmos utilizados 

para o armazenamento e manipulação dos da-

dos deverão ser conhecidos por todos.

eSTe pROjeTO Tem viNdO a SeR Cada vez 

maiS divulgadO. que faTOReS apONTa 

paRa eSTe iNTeReSSe?

O interesse e divulgação advêm de este ser o 

primeiro projeto português na área da segu-

rança no programa H2020 e do facto de as 

questões de armazenamento e privacidade 

dos dados sejam cada vez mais divulgadas e 

os próprios utilizadores quererem ter confian-

ça nas clouds.

aS ClOudS SãO CONSideRadaS “mOda” 

Ou já Se eNRaizaRam COmO fORma de 

aRmazeNameNTO?

Este modelo de cloud computing veio para 

ficar e, devidamente acautelados os interes-

ses e direitos dos utilizadores, oferece possi-

bilidades até há pouco tempo impensáveis, 

com enorme impacto económico e social. 

Noventa por cento dos dados digitais exis-

tentes foram gerados nos últimos dois anos. 

Hoje, praticamente todas as pessoas utili-

zam a cloud com vantagem sobre qualquer 

outra forma de armazenamento pessoal. O 

que é possível fazer com a economia de es-

cala e com a imensidão de dados disponí-

veis desafia a imaginação.

que CONSequêNCiaS (pOSiTivaS e Nega-

TivaS) pOdem adviR deSTa evOluçãO? 

As perspectivas são manifestamente muito 

boas, mas os processos têm de ser mais se-

guros. Por exemplo: hoje faço análises clíni-

cas às 09:00h e às 11:00h tenho o resultado 

disponível online e coloco a questão: quem 

viu as minhas análises? Quem terá acesso a 

elas e com que intuito? Colocam-se dema-

siadas questões de confidencialidade e de 

segurança que estamos a abordar neste pro-

jeto e para as quais queremos encontrar a 

melhor solução.

O iNeSC TeC eSTá a deSeNvOlveR eSTe 

pROjeTO COm maiS paRCeiROS? 

Sim. Também temos, no consórcio de “Safe-

Cloud”, uma empresa líder nacional no desen-

volvimento de software para análises clínicas, 

que é a Maxdata. Esta empresa ainda não re-

corre às cloud porque não consegue garantir a 

segurança dos dados fornecidos pelos seus 

clientes. Um dos objetivos dessa empresa é o 

de poder alavancar o armazenamento e pro-

cessamento da cloud nas suas soluções. Temos 

o INESC TEC em parceria com a Universidade 

do Minho, o INESC ID em Lisboa, a Universi-

dade de Neuchâtel na Suíça, e a Universidade 

Técnica de Munique na Alemanha.

em que faSe Se eNCONTRa eSTe pROjeTO?

Começamos no dia 1 de setembro e estamos na 

fase de arranque, de definições base. Pretende-

mos ter, até ao final do ano, uma aplicação para 

usar nos telemóveis para tirar fotografias com as 

garantias de confidencialidade que referi. Esta 

primeira aplicação serve para divulgar e promo-

ver junto do público o que está a ser feito dentro 

do projeto “SafeCloud”. Vamos posteriormente 

desenvolver a faceta da integridade que é tão ou 

mais importante do que a da segurança, mas 

ainda não está a ser trabalhada.

qual é O papel dO iNeSC TeC NeSTe CON-

SóRCiO?

Estes consórcios juntam académicos e em-

presas. Normalmente as empresas trazem a 

componente de exploração (porque o que se 

faz tem de ser experimentado, servir e gerar 

dividendos), no nosso caso temos 3 empre-

sas: a Maxdata a representar Portugal, a 

Cloud & Heat pela Alemanha, um fornece-

dor muito particular de serviços de cloud 

computing, e a Cybernetica da Estónia, cujo 

core business são produtos computação se-

gura e quer explorar os resultados deste pro-

jeto nos produtos próprios.

Hoje, praticamente 

todas as pessoas utilizam 

a cloud com vantagem 

sobre qualquer outra 

forma de 

armazenamento pessoal
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Temos vários, mas evidencio os que considero 

primordiais: somos a primeira e única empresa 

portuguesa certificada para desenvolver soft-

ware na área da saúde. Existe uma norma espe-

cífica para prestação de serviço nas tecnolo-

gias de informação, que é a International Orga-

nization for Standardization – ISO 20000, e a 

Maxdata é a única empresa e ter essa certifica-

ção, no território nacional. Outro fator que nos 

distingue é o facto de estarmos no mercado há 

26 anos, sempre a aumentar o número de 

clientes significa que prestamos um bom servi-

ço e estimula a equipa Maxdata a apostar, cada 

vês mais, na inovação e satisfação dos nossos 

clientes.

O CReSCimeNTO SuSTeNTadO e O pOSiCiO-

NameNTO aSSumidO pela maxdaTa já fO-

Ram ReCONheCidOS? 

A Maxdata tem tido com taxas de crescimento 

sustentadas e, nos anos mais recentes, cresceu 

30% entre 2008 e 2010, apesar do cenário 

económico desfavorável em que o nosso país 

se encontrava. Este crescimento sustentado re-

conhecido e premiado pelo IAPMEI, com a dis-

tinção de PME Líder entre 2009 e 2014 e rece-

bemos o prémio de PME Excelência em 2010, 

2011 e 2014 e ainda fomos reconhecidos 

como a Melhor empresa para trabalhar em 

2014 e em 2015.

a iNTeRNaCiONalizaçãO é um ObjeTivO 

paRa a maxdaTa?

É o nosso objetivo estratégico mais importante, 

uma vez que temos praticamente todo o mer-

cado nacional. Este é um objetivo que já vem 

de há alguns anos, pretendemos manter a nos-

sa estrutura, temos o know-how e queremos 

internacionalizar-nos, em 2016, ao mesmo 

tempo que lançamos um novo software.

O NOvO SOfTwaRe iNOva aOS maiS diveR-

SOS NíveiS. COmO O CaRaTeRiza? 21miN

O novo programa é intuitivo, o que o utilizador 

visualiza no ecrã tem de ser autoexplicativo e, 

se for necessária alguma ajuda esta está dispo-

nível na aplicação. O segundo princípio é que 

o cliente não tem de comprar mais nenhum 

software além do nosso, ou seja, este funciona 

nos sistemas operativos “open source” e em 

Web. Podemos, por exemplo, disponibilizar 

este programa numa cloud (cloud computing 

ou nuvem de armazenamento) e pode ser utili-

zado em vários laboratórios a nível internacio-

nal.

a maxdaTa eSTá eNvOlvida NO ”pROjeTO 

COmuNiTáRiO Safe ClOud” COm O iNeSC 

TeC. O que NOS pOde dizeR SObRe eSTa 

paRCeiRa?

Antes de falar da solução vou descrever o proble-

ma: cada cloud faz o máximo para que estas se-

jam seguras, aplicam todos os mecanismos pos-

síveis para garantir a segurança aos seus utiliza-

dores, mas já todos assistimos a situações em que 

as clouds foram comprometidas em termos de 

segurança, disponibilidade ou por intrusão ob-

tendo informação confidencial. 

em que medida O pROjeTO pOde ajudaR a 

ReSOlveR eSTaS queSTõeS?

É impossível resolver todos os problemas de in-

segurança no mundo, por isso, o que nós pre-

tendemos é aumentar, ao máximo, a dificulda-

de de quem tenta furar a segurança da cloud. 

O que está a ser desenvolvido, neste projeto, é 

uma plataforma que vai albergar as clouds 

para que o que está dentro de cada cloud seja 

completamente inviolável. Não se trata de ci-

frar a informação contida nas cloud, mas sim 

dividi-la em várias partes sem que estas fiquem 

legíveis o que torna todo o processo muito 

mais difícil. A informação só se torna legível 

quando se juntam todas as partes e isso só 

acontece num sistema do cliente da cloud.

exiSTe alguma NORma euROpeia de pRO-

TeçãO de dadOS?

Está a ser discutida uma nova regulamentação 

europeia para a proteção de dados pessoais 

que, em princípio, deve ser aprovada em De-

zembro de 2015. Só quando houver regula-

mentação é que podemos avançar com novos 

conceitos e métodos de proteção de dados. 

COmO SuRgiu O pROjeTO “Safe ClOud”?

Este projeto surge através de pólos de chama-

das da Comissão Europeia, ou seja, publica 

uma proposta em que refere o problema e que-

remos que nos apresentem propostas para o 

resolver. Neste caso o problema colocado foi: 

as clouds, por si, não são seguras e precisamos 

de propostas de resolução.

é um pROjeTO fiNaNCiadO pela uNiãO eu-

ROpeia (u.e.) e a maxdaTa faz paRTe da 

equipa?

Sim. O INESC TEC é o Coordenador de projeto, 

em parceria com a Maxdata e o INESC ID em 

O hardware é a parte visível do computa-

dor, ou seja, todos os componentes da 

sua estrutura física: o monitor, rato e te-

clado fazem parte do hardware do com-

putador.

O software é composto pelos programas 

que permitem realizar atividades especí-

ficas com um computador. São, por 

exemplo, os programas como Word, Ex-

cel, Power Point, os jogos, os sistemas 

operacionais, entre outros.

Clinidata®XXI

Patologia Clínica

Clinidata®VIGILANT

Vigilância Epidemiológica

Clinidata®ANP

Anatomia Patológica

Portugal e um conjunto de parceiros de outros 

países e para o qual temos um financiamento 

de 3 milhões de euros.

qual O eNquadRameNTO da maxdaTa 

NeSTe pROjeTO?

A Maxdata entrou como especialista na área 

da saúde e devido à sua colaboração com as 

Universidades e Laboratórios de investigação. 

Participamos em programas de mestrado facili-

tando a realização do último ano de curso na 

nossa empresa e já tivemos profissionais que 

realizaram aqui o mestrado.

O que pReTeNdem CONSeguiR COm O laN-

çameNTO deSTa plaTafORma?

Queremos que as clouds (por exemplo) da 

Amazon, do Google e da Microsoft fiquem alo-

jadas na cloud e que funcionem de forma se-

gura. Vamos lançar este mecanismo de prote-

ção de dados e de computação na cloud para 

que esta já esteja regulamentada pela norma 

europeia de proteção de dados.
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Será, provavelmente, a escola mais alta do 

país. Basta estar localizada na Guarda, ao lado 

da imponente Torre de Menagem, que assinala 

os 1056 metros de altitude como o ponto mais 

elevado da urbe. Das janelas largas avista-se 

tudo quanto da terra se pode ver no Universo 

– como na aldeia de Alberto Caeiro.

A Ensiguarda - Escola Profissional da Guarda é 

a mais recente escola profissional do país. Em 

apenas dez anos conseguiu justificar a sua 

criação sem nunca perder de vista os seus prin-

cipais objetivos: conciliar a forte aposta na 

qualidade da sua formação técnica com o rigor 

pedagógico ao nível da formação científico

-humanística. 

No início do seu percurso a Escola Profissional 

da Guarda enfrentou dois difíceis desafios: o 

preconceito de que o ensino profissional era, 

para muitos alunos, segunda opção ou exigên-

cia mínima e a singularidade de ser a única 

capital de distrito sem uma escola profissional, 

quando o mercado estava consolidado há mais 

de uma década. 

Hoje, entram diariamente pela porta da Ensi-

guarda cerca de 450 estudantes distribuídos 

aumentar ao longo dos últimos anos, existindo 

cursos com taxas de empregabilidade que ron-

dam os cem por cento. 

São indicadores que enchem de orgulho quem 

participa neste projeto, mas que não o esgo-

tam. A educação dos alunos não se limita à sua 

formação teórico-prática e, por isso mesmo, 

são diversos os apelos à responsabilização cí-

vica dos alunos. Os estudantes sabem respeitar 

um espaço que é de todos, e que todos devem 

preservar. E preservam. A inexistência de auxi-

liares da acção educativa na escola é prova 

disso mesmo.  

A Escola Profissional da Guarda esforça-se por 

acompanhar as oportunidades globais, cons-

ciencializando os alunos de que a sua forma-

ção é um meio e não um fim. As escolhas de 

cada um são soberanas, mas se os alunos qui-

serem continuar o seu percurso académico 

após a conclusão do 12.º ano, incentivamos, 

acompanhamos e apoiamos. 

No entanto, e apesar dos bons resultados que 

têm sido alcançados, estamos conscientes de 

que os próximos anos serão anos de muito tra-

balho devido à conjuntura económica, política 

pelos cinco cursos em funcionamento: Técnico 

Auxiliar de Saúde, Técnico de Comunicação, 

Marketing, Relações Públicas e Publicidade, 

Técnico de Gestão de Equipamentos Informáti-

cos, Técnico de Manutenção Industrial/ Eletro-

mecânica e Técnico de Multimédia. 

A exigência com que se faz a preparação dos alu-

nos para os exames nacionais de ingresso ao en-

sino superior é um dos factores que distingue a 

Ensiguarda enquanto escola profissional. Esta 

preparação traduz-se, por exemplo, na imple-

mentação de aulas de reforço a disciplinas como 

Português e Matemática, permitindo que os alu-

nos comecem, desde cedo, a preparar terreno 

para o ingresso no ensino superior ou no merca-

do de trabalho. É um esforço que se justifica ple-

namente, considerando que cerca de 60 por cen-

to dos alunos que pretende ingressar no ensino 

superior concretiza, efetivamente, este objetivo. 

A qualidade da formação técnica é essencial-

mente comprovada durante a Formação em 

Contexto de Trabalho e ao longo do desenvol-

vimento e  apresentação das Provas de Aptidão 

Profissional, o que muito contribui para que os 

índices de empregabilidade tenham vindo a 

Tânia Trindade

Diretora Pedagógica da Ensiguarda - Escola Profissional da Guarda

“Forte aposta na qualidade”

Artigo por tâniA trindAde, diretorA pedAgógicA dA ensiguArdA - escolA profissionAl dA guArdA.

e social que o país atravessa. Por esta razão, é 

tempo de repensar o Ensino Profissional no 

nosso país. 

Em Portugal, o Ensino Profissional constitui 

uma alternativa viável, consolidada e cada vez 

mais procurada. Até as instituições de ensino 

superior o reconhecem ao definir estratégias 

para captar alunos provenientes desta via. No 

entanto, os desafios que o Ensino Profissional 

enfrenta são, talvez, maiores do que nunca. 

Num contexto de escassez de recursos e cres-

cente competitividade, em que a urgência da 

formação profissional é manifesta, torna-se es-

sencial garantir a articulação das várias inicia-

tivas educativas. Assegurar que os recursos ma-

teriais e humanos são investidos da forma que 

melhor responde aos anseios e necessidades 

do país deve ser uma prioridade. 

Os cursos profissionais devem ser cada vez 

mais implementados com base nas necessida-

des reais do mercado de trabalho. Esta é uma 

exigência que se coloca muito especificamen-

te ao ensino profissional e onde claramente se 

espera dele um valor acrescentado face aos 

cursos de carácter geral do ensino secundá-

rio..A oferta deve estar mais próxima das ne-

cessidades do mercado de trabalho e menos na 

continuidade do ´status quo’ do sistema. Na 

maioria dos estabelecimentos de ensino ofi-

cial, temos assistido à abertura de cursos cujo 

objetivo é o de garantir lugares cristalizados 

nas escolas, às quais não restam outra opção 

senão apostar neste nicho para sobreviver. Nas 

zonas do interior o problema agrava-se porque 

a diminuição do número de alunos leva as es-

colas a tudo fazerem e inventarem para fixar os 

alunos em cursos que não têm qualquer em-

pregabilidade. 

Esta situação não só compromete todo o traba-

lho realizado pelas escolas profissionais que 

tanto trabalharam para a merecida dignifica-

ção do ensino profissional em Portugal, como 

também compromete o futuro de um país.

O ensino profissional, antes tão menorizado, 

tem afinal procura, competências e futuro. 

Pelo papel que tiveram no desenvolvimento do 

ensino profissional, bem como pela sua expe-

riência, missão, visão e valores este futuro 

cabe, em primeira e última instância às Escolas 

Profissionais. 

No que respeita a Escola Profissional da Guar-

da, olhamos para a década passada com orgu-

lho. A que se segue é um desafio aliciante e 

uma responsabilidade enorme.
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DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Hoje, que análise faz do nosso país em 

termos de igualdade de género no tra-

balHo e no emprego? 

Se recuarmos ao período anterior a 25 de abril de 

1974, podemos verificar a parca e insipiente exis-

tência de legislação relativa à proteção da mater-

nidade e da paternidade, para não abordar a ine-

xistência de legislação relativa à igualdade e não 

discriminação entre homens e mulheres no traba-

lho e no emprego. Com efeito, os poucos norma-

tivos existentes na altura sobre as mulheres traba-

lhadoras era firmada numa visão profundamente 

estereotipada em que a mulher era assumida 

como a cuidadora de filhos/as e da casa e o ho-

mem como trabalhador e provedor do sustento da 

família. A Constituição da República Portuguesa 

de 1976 e, posteriormente, a publicação Decreto

-Lei que criou a CITE, em 1979, corresponderam 

a instrumentos legais primordiais na consagração 

e visibilidade do direito à proteção da maternida-

de e da paternidade e do direito à igualdade e não 

discriminação em função do sexo no trabalho e 

no emprego em Portugal. No mesmo ano, foi 

adotada pela Assembleia Geral das Nações Uni-

das a Convenção para a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra as Mulheres (CE-

DAW), que iniciou a sua vigência em 1981, que 

logo foi ratificada por Portugal. Até então, o mer-

cado de trabalho encontrava-se verdadeiramente 

segregado: o homem prestava a sua atividade la-

boral fora de casa, esperando-se que cumprisse o 

seu “papel” de sustento da família, enquanto que 

à mulher “competia” o “papel” de protetora/vigia 

do lar, cuidando de crianças, de idosos e das di-

versas atividades domésticas que, na verdade, 

correspondiam e correspondem a trabalho não 

pago. Ao longo do tempo, a tendência tem vindo 

a atenuar-se. As mulheres entraram em força no 

mercado de trabalho, quer pela necessidade de as 

famílias verem aumentado o seu rendimento, 

quer pela oportunidade de acederem, em igual-

dade de circunstâncias com os homens, a níveis 

de escolaridade mais elevados, pelo que assisti-

mos a uma realidade nova à qual a legislação se 

tem vindo a adaptar e a evoluir de forma gradual, 

designadamente instituindo direitos e deveres an-

teriormente não previstos, nomeadamente o di-

reito à conciliação da atividade profissional com 

a vida familiar, consagrando e legitimando direi-

tos intrínsecos à condição humana e que visam a 

concretização da efetiva igualdade entre homens 

mulheres como seres humanos no mercado labo-

ral. Atualmente, mulheres e homens coincidem 

nos mesmos direitos, salvaguardando-se os que 

decorrem da condição biológica da mulher e que 

se prendem com a gravidez, o parto e a amamen-

tação. Pode afirmar-se que, por enquanto, o rasto 

do estereótipo de género permanece e é ainda 

sob esse manto que são geradas práticas discrimi-

natórias, apesar da expressiva evolução legislativa 

e da mudança de mentalidades que vem operan-

do progressivamente. Compete-nos a todos e a 

todas tomar consciência de que a igualdade de 

género no local de trabalho não é um problema 

de mulheres e das mulheres, mas de mulheres e 

de homens, e que é um fator inerente à dignidade 

humana e um imperativo económico, pelo que a 

sensibilização para o essencial equilíbrio traba-

lho/família tem de ser promovida desde cedo pela 

sociedade, incluindo em contexto escolar, o que 

permite incutir o combate ao estereótipo de géne-

ro na consciência das gerações.

é Hora de reduzir as disparidades. Como 

se Consegue levar a Cabo este fito?

Cabe à CITE prosseguir a igualdade e não discri-

minação entre homens e mulheres no mercado 

laboral. Ora, as disparidades salariais podem ter 

caráter discriminatório, desde que não assentem 

em motivo legítimo que justifique a diferença, 

sendo de salientar que os conceitos “Trabalho 

igual” e “Trabalho de igual valor” encontram-se 

plasmados expressamente no artigo 23.º do Códi-

go do Trabalho, diploma que considera prática 

discriminatória, constituindo contraordenação 

muito grave, a omissão de um dos fatores que pre-

judique qualquer trabalhador ou trabalhadora em 

termos de igualdade de retribuição e outras pres-

tações patrimoniais. Assim sendo, verificando-se 

que nem sempre é cumprido o princípio funda-

mental previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 59.º 

da Constituição da República Portuguesa, de 

“Atualmente, mulheres e homens 
coincidem nos mesmos direitos”
EntrEvista a Joana Gíria, PrEsidEntE da CitE - Comissão Para a iGualdadE no tra-
balho E no EmPrEGo, mECanismo naCional quE ProssEGuE a iGualdadE EntrE homEns E 
mulhErEs no trabalho, no EmPrEGo E na formação Profissional.

acordo com o qual “Todos os trabalhadores, sem 

distinção de …, sexo, …, têm direito à retribuição 

do trabalho, segundo a quantidade, natureza e 

qualidade, observando-se o princípio de que para 

trabalho igual salário igual, de forma a garantir 

uma existência condigna”, a Comissão tem reali-

zado ações de sensibilização para públicos-alvo, 

para além de emitir parecer no caso de violação 

da norma suprarreferida, dando conhecimento ao 

órgão inspetivo com competência na área labo-

ral, e tem analisado os Instrumentos de Regula-

mentação Coletiva de Trabalho por forma a reco-

mendar que as disposições neles contidas que 

não cumpram o princípio legal sejam revistas e 

atualizadas em conformidade, evitando o recurso 

à via judicial.

a Cite desenvolveu a CalCuladora dgs. 

qual o objetivo deste programa e qual 

tem sido a aCeitação do mesmo?

A Calculadora DSG é uma ferramenta que 

pode ser utilizada por qualquer empresa ou ou-

tra entidade empregadora, cuja sede se situe 

em Portugal e que se regule pela legislação na-

cional. A Calculadora permite a realização de 

um exercício de autoavaliação pela empresa/

entidade empregadora sobre a igualdade sala-

rial entre homens e mulheres, assentando a sua 

metodologia numa análise de regressão estatís-

tica que tem em consideração um conjunto de 

variáveis ligadas às competências requeridas ao 

exercício da função e aos fatores de avaliação 

do posto de trabalho dos trabalhadores e das 

trabalhadoras, de modo a avaliar a sua influên-

cia na remuneração de base e no ganho sala-

rial. O “sexo”, como fator de discriminação 

surge como uma variável independente adicio-

nal, uma vez que todas as outras com ela se rela-

cionam diretamente. De revelar que, para além 

da análise, as empresas/entidades empregadoras 

obtêm um conjunto de informação estatística so-

bre a variação da remuneração de base e ganho 

salarial entre homens e mulheres em todas as va-

riáveis consideradas. O objetivo último é o de 

possibilitar a definição de estratégias ao nível da 

gestão de recursos humanos, de modo a facilitar 

situações de desigualdade que forem identifica-

das, podendo afirmar-se que a aceitação tem 

sido satisfatória e que, ao mesmo tempo, é es-

perado que mais entidades vão tomando co-

nhecimento da valência colocada ao seu dispor 

e que a utilizem em seu próprio benefício, dos 

seus trabalhadores e das suas trabalhadoras.

Ler artigo na íntegra em http://paispositivo.com-

portugal.com/
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Como apresentaria o Ciimar aos nos-

sos leitores?

O CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Inves-

tigação Marinha e Ambiental – é uma insti-

tuição associada à Universidade do Porto e 

faz também parte de um polo de competên-

cias do mar, o Oceanus, da qual fazem parte 

diversas outras instituições e que visa a cria-

ção de um rede de competências na área do 

mar. As várias vertentes do mar, tecnológi-

cas, científicas e culturais, são os nossos 

grandes objetivos e, portanto, diria, em 

suma, que o CIIMAR é um organismo de ex-

celência de todas as áreas que visam estudar 

e conhecer o mar no seu todo. 

Quais as áreas ConCretas em Que estão 

envolvidos?

Temos grupos que trabalham na área da 

oceanografia física, fazendo o estudo das 

correntes e das marés, por exemplo, que nos 

permite compreender os processos biológi-

cos. Por exemplo, imagine que existe um 

derrame de petróleo. Nós conseguimos pre-

ver quais as áreas que serão afetadas através 

da distribuição dos peixes e do plâncton. E 

esta área é muito importante. Mas temos 

também grupos orientados para dinâmica 

costeira que estudam a distribuição das 

areias nas zonas litorais e fazem uma análise 

sobre as alterações da sua dinâmica, por 

vítor vasConCelos

presidente da direção do Ciimar

Uma estratégia, vários planos de ação

O CentrO InterdIsCIplInar de InvestIgaçãO MarInha e aMbIental – CIIMar – da UnIversIdade dO pOrtO teM COMO prInCIpal 
MIssãO a InvestIgaçãO de altíssIMa qUalIdade e a prOMOçãO dO desenvOlvIMentO teCnOlógICO e apOIO a pOlítICas públICas na área 
das CIênCIas MarInhas e aMbIentaIs. eM entrevIsta COM vítOr vasCOnCelOs, presIdente da dIreçãO dO CIIMar, perCebeMOs O pO-
sICIOnaMentO dO CentrO faCe aOs dIversOs prOjetOs de InvestIgaçãO nO âMbItO dO hOrIzOnte 2020, Mas nãO só. 

“Possuímos duas 

linhas muito aplicadas 

relacionadas com a 

aquacultura e o controlo 

de qualidade dos produtos 

do mar e a biotecnologia 

marinha, que acaba por 

trazer para a ribalta 

as potencialidades 

dos recursos marinhos 

existentes e ainda 

pouco explorados, como 

microrganismos capazes 

de gerar produtos 

farmacêuticos, por 

exemplo.”

exemplo. Mas temos também grupos de tra-

balho na área da engenharia costeira. Traba-

lhamos também os processos químicos e 

biológicos, a biodiversidade e forma como 

as alterações globais influenciam os nossos 

mares e de que forma poderemos remediar 

os danos. Além disso, possuímos duas linhas 

muito aplicadas relacionadas com a aqua-

cultura e o controlo de qualidade dos produ-

tos do mar e a biotecnologia marinha, que 

acaba por trazer para a ribalta as potenciali-

dades dos recursos marinhos existentes e 

ainda pouco explorados, como microrganis-

mos capazes de gerar produtos farmacêuti-

cos, por exemplo. 

neste momento, e no âmbito do atual 

Quadro Comunitário de apoio, Quais 

os projetos onde o Ciimar está já en-

volvido?

Neste momento, estamos já com três projetos 

concretos do Horizonte 2020 em pleno funcio-

namento. Um deles está relacionado com a 

problemática da contaminação de material 

hospitalar. Por exemplo, muitas vezes os cate-

teres utilizados para administrar o soro são 

contaminados com bactérias muito difíceis de 

eliminar e o mesmo acontece com próteses 

que pode também contaminar-se e fazer o cor-

po rejeitar essa mesma prótese. Ora, nós esta-

mos a usar os organismos marinhos para tentar 
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encontrar novos antibióticos que eliminem es-

sas bactérias multiresistentes. Este projeto, o 

«Nomorfilm», teve início em Abril de 2015, 

com um consórcio europeu, e é coordenado 

por uma instituição em Barcelona. No caso 

concreto do CIIMAR, estamos a fornecer mate-

rial biológico para que os restantes parceiros 

possam desenvolver o produto. Neste projeto, 

e como obriga a Comunidade Europeia, temos 

já envolvidas algumas empresas capazes de in-

corporar os antibióticos em nanopartículas que 

depois serão introduzidas nas próteses e nos 

cateteres. Mas temos também já uma empresa 

envolvida que tratará da comercialização de 

produtos que já possuam o antibiótico. 

Além deste, temos também outros grupos do 

CIIMAR a operar em dois projetos em simultâ-

neo. Um deles, está relacionado com a litera-

cia dos oceanos -SEACHANGE , ou seja, tudo 

aquilo que esteja relacionado com a literacia 

dos oceanos para os vários públicos. E um ou-

tro relacionado com os Observatório dos 

Oceanos- AtlantOS. Em todos estes projetos, o 

CIIMAR é participante, mas existe um outro 

que ganhamos recentemente no qual somos 

coordenadores. Este projeto em específico, é 

um projeto TWINNING, um novo conceito 

bastante interessante. Ora, estes projetos TWII-

NING visam instituições de países não muito 

desenvolvidos poderem ligar-se a instituições 

europeias fortes e fazerem um projeto para três 

anos para capacitação dos seus recursos e ele-

vação das suas capacidades científicas. Portu-

gal, concorreu com 60 projetos e 11 foram 

aprovados, um deles foi o do CIIMAR. Esse 

projeto  chama-se BLUEandGREEN e envolve a 

Universidade de Helsínquia, na Finlândia, a 

Universidade de Bergen  na Noruega, o Geo-

mar que é um dos maiores institutos marinhos 

da Alemanha e a Fundação Medina em Espa-

nha que está ligada à produção de antibióticos. 

Portugal é, neste caso, o coordenador de todo 

o projeto que vai envolver recursos, onde ire-

mos desenvolver uma escola de verão na Ma-

deira para amostragem de organismos mari-

nhos que serão a base de novos medicamentos 

farmacêuticos… é um projeto muito interes-

sante e é muito bom por ser coordenado por 

Portugal e por, na área ambiental, ter sido o 

único aprovado para Portugal. 

existem ainda projetos a deCorrer no 

âmbito do Quadro Comunitário ante-

rior? 

Sim, ainda existem alguns projetos em funcio-

namento. No entanto, dos que já terminaram 

os resultados são bastante animadores e foram 

apresentados na Blue Week em Lisboa e foram 

muito bem aceites pelo público. Aliás, o proje-

to MarBiotec relacionado com a biotecnologia 

teve mesmo duas patentes submetidas resul-

tantes do projeto de investigação levada a 

cabo, um antimalárico e um antimicrobiano. 

Estamos, agora, na fase da procura de empre-

sas que nos possam comprar a patente e pos-

sam levar o processo para a frente. 

É importante essa CapaCidade de trans-

formação da investigação e do pro-

duto da investigação em empresas ou 

produtos?

Completamente. Nós temos uma dificulda-

“É fundamental a 

colaboração entre 

as várias instituições 

porque Portugal é um 

país pequeno, com pouca 

escala, e ao juntarmos 

os vários interesses e 

esforços ganhamos escala 

e conseguimos ter uma 

estrutura mais forte, uma 

rede que nos vai permitir 

alavancar os nossos projetos 

e levar-nos mais longe.”

de, os investigadores são muito avaliados 

pelo que produzem em termos de artigos 

científicos e portanto temos que estar cons-

tantemente a publicar em boas revistas. Mas 

esta parte da transferência de conhecimento 

para o tecido empresarial é também funda-

mental e não é incompatível. É isso que ten-

tamos fazer em todos os projetos em que nos 

envolvemos.

Como analisa a investigação naCional 

no Que ao mar diz respeito?

Penso que estamos a dar passos no sentido cer-

to. Por um lado, e pela primeira vez, Portugal 

tem uma estratégia para o Mar, apesar de todos 

os problemas de arranque. Mas o que está a 

acontecer é que existem mecanismos de jun-

ção de interesses que antes não existiam. As 

instituições tinham muita dificuldade em tra-

balhar em conjunto e, hoje, a realidade é pre-

cisamente oposta. É fundamental a colabora-

ção entre as várias instituições porque Portugal 

é um país pequeno, com pouca escala, e ao 

juntarmos os vários interesses e esforços ga-

nhamos escala e conseguimos ter uma estrutu-

ra mais forte, uma rede que nos vai permitir 

alavancar os nossos projetos e levar-nos mais 

longe. Só isto, já é um grande avanço e uma 

aposta ganha da Estratégia Nacional para o 

Mar. 
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O MicroBiotec é um congresso bienal, promo-

vido conjuntamente pela Sociedade Portugue-

sa de Microbiologia e pela Sociedade Portu-

guesa de Biotecnologia e este ano organizado 

pelo Laboratório Hercules da Universidade de 

Évora, o MicroBiotec15.

A edição deste ano do MicroBiotec conta com 

a participação de investigadores de todas as 

Universidades Portuguesas e com investigado-

res de 42 países diferentes. Irá funcionar com 7 

áreas temáticas (Industrial & Food Microbiolo-

gy Biotechnology, Environmental Microbiolo-

gy & Biotechnology, Health Microbiology & 

Biotechnology, Molecular Microbiology & Mi-

crobial Physiology, Bioprocess Engineering, 

Cellular Microbiology & Pathogenesis; Geno-

mics & Systems Biology) envolvendo sessões 

plenárias com especialistas internacionais e 19 

tópicos de enquadramento científico, com 

keynotes de representantes de grupos de refe-

rência em Portugal. 

Conta ainda com várias firmas comerciais que 

estarão presentes com equipamentos de de-

monstração.

O congresso decorrerá na Universidade de 

Évora de 10 a 12 de Dezembro de 2015, no 

Colégio do Espírito Santo (http://www.micro-

biotec15.uevora.pt). Durante os 3 dias, o pro-

grama proporcionará uma oportunidade única 

para o debate, discussão e troca de ideias para 

explorar os novos desafios da biotecnologia e 

Microbiologia.

Breve contextualização do laBora-

tório Hercules

O Laboratório HERCULES, criado em 2009, 

é uma infraestrutura de investigação dedica-

da ao estudo e valorização do património 

cultural. Situa-se em Évora, cidade Patrimó-

nio Mundial da UNESCO, e compreende vá-

rios laboratórios com equipamentos de pon-

ta com a capacidade de desenvolver investi-

gação inovadora e promover o desenvolvi-

mento de novos materiais nesta área (Novel 

Materials and Tools for Cultural Heritage). 

Possuí uma unidade de Biotecnologia e Bio-

degradação aplicada ao património, labora-

tórios de análise in situ não destrutiva, mi-

croanálise e análise química de alta resolu-

ção, tornando-se único em Portugal e um 

dos mais atrativos do seu tipo na Europa. 

Atualmente é composto por uma equipa de 

28 investigadores doutorados (14 com car-

gos permanentes e 14 jovens investigadores 

recém doutorados) de diferentes áreas do co-

nhecimento: química, bioquímica, micro-

biologia, geologia, engenharia de materiais, 

ciências da conservação, conservação e res-

tauro, arqueologia e história, permitindo 

uma abordagem verdadeiramente interdisci-

plinar para o estudo do património cultural. 

O Laboratório HERCULES foi recentemente 

avaliado e classificado como Excelente pela 

Fundação para a Ciência e Tecnologia. A nível 

nacional lidera ainda uma infraestrutura do 

Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investi-

gação de Interesse Estratégico, IPERION-CH.

pt, na área da conservação e valorização do 

Património Cultural e internacionalmente inte-

gra o consórcio europeu E-RIHS.
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Qual a importância do evento micro-

Biotec e Quais as perspetivas para o 

congresso de 2015?

Desde 2005 que, de 2 em 2 anos, numa das 2 

primeiras semanas de Dezembro, se realiza o 

Congresso MicroBiotec organizado, conjunta-

mente, pela SPM e SPBT (Sociedade Portugue-

sa de Biotecnologia). Desde o início destes 

congressos conjuntos, na altura como Vice

-Presidente da SPBT, que tenho, convictamen-

te, apoiado este formato. O MicroBiotec é tam-

bém considerado pela SPM como o seu Con-

gresso bianual e uma excelente oportunidade 

de conhecer o que se faz em Portugal no âmbi-

to da Microbiologia e um momento privilegia-

do para discutir ciência, estabelecer novos 

contactos e colaborações e conviver com cole-

gas de outras instituições. 

e porQue razão se realizam congres-

sos conjuntos com o formato do mi-

croBiotec? 

A primeira, é meramente pragmática já que, 

sendo a comunidade nacional relativamente 

pequena, sendo vários sócios das duas Socie-

dades e estando muitos interessados nas ativi-

dades cobertas pelas duas Sociedades, a reali-

zação, no mesmo ano, de dois congressos in-

dependentes acabaria por dividir os partici-

O MicroBiotec já se tornou uma espécie de tra-

dição. É realizado em conjunto pela Universi-

dade de Évora, o Laboratório Hércules e pelas 

Sociedades Portuguesas de Microbiologia e de 

Biotecnologia. “Este evento é um ponto de en-

contro anual das pessoas que trabalham em 

microbiologia e em biotecnologia, onde os sé-

niores e os mais novos trocam experiências”, 

refere o nosso interlocutor.

pantes reduzindo a viabilidade financeira e até 

a qualidade do Congresso, já que um Congres-

so de maior dimensão facilita o enriquecimen-

to do programa científico. Por outro lado, este 

formato permite abrir horizontes e evidenciar a 

importância que têm as interações científicas 

transdisciplinares e a inovação nas áreas das 

Ciências da Vida e das Biotecnologias. Permite 

ainda promover essas interações e mostrar que 

a I&D de qualidade, profundidade, e impacto 

nessas áreas assenta em equipas e abordagens 

transdisciplinares, capazes de resolver, conve-

nientemente, um determinado problema sob 

diversas perspetivas e envolvendo as necessá-

rias competências. Uma cuidada distribuição 

das  sessões paralelas que incluem sessões 

mais devotadas aos membros da SPM (Micro-

biologia Molecular e Fisiologia Microbiana, 

Microbiologia Celular e Patogénese) ou da 

SPBT (Engenharia de Bioprocessos, Tecnolo-

gias Emergentes) ou de interesse para ambos 

(Microbiologia Industrial e Alimentar, Micro-

biologia e Biotecnologia Ambiental, Microbio-

logia e Biotecnologia ligadas à Saúde, Genó-

mica e Biologia de Sistemas) permite que os 

objetivos específicos de cada uma das Socie-

dades não sejam defraudados e que todos pos-

sam usufruir de apresentações e comunicações 

interdisciplinares. O programa científico pla-

Para “os mais novos”, o congresso assume 

particular importância, visto que “é o primei-

ro encontro científico de uma certa dimen-

são onde estão e para muitos deles é também 

o primeiro local onde irão fazer uma apre-

sentar pública. É, com certeza, uma compo-

nente muito importante para a sua forma-

ção”. 

O Congresso de Microbiologia e Biotecnologia 

“Pensado para os jovens investigadores”

MicroBiotec 2015

entrevista a isaBel sá-correia, presidente da direção da sociedade portuguesa de MicroBiologia.

a cidade de Évora vai acolher, de dez a doze de dezeMBro, o congresso de Micro-
Biologia e Biotecnologia. eM entrevista ao país positivo, JosÉ antónio teixeira, 
presidente da sociedade portuguesa de Biotecnologia (spBt) fala soBre o evento, 
a iMportância do MesMo e opina soBre a ciência eM portugal. 

neado para o MicroBiotec´15 é muito interes-

sante, atual, diversificado e de elevado nível. 

Não sendo possível destacar todas as conferên-

cias convidadas e as centenas de trabalhos 

submetidos para apresentação, gostaria de re-

ferir 4 conferências plenárias com uma forte 

componente microbiológica que se situam em 

áreas emergentes ou de elevado significado no 

País ou na região (da Universidade de Évora). É 

o caso das áreas da: i) Biodiversidade Micro-

biana Marinha e seu impacto na Biotecnologia 

e Economia do Mar ii) Microbiologia e Micror-

ganismos envolvidos na biodeterioração das 

obras de arte e monumentos iii) Evolução ge-

nómica durante a infeção bacteriana crónica. 

A outra Conferência a referir é a do Prémio 

Professor Nicolau van Uden, este ano dedica-

da aos microrganismos extremófilos, ou seja, 

que vivem em ambientes inóspitos e que por 

isso apresentam características e potenciais de 

aplicação excecionais. Trata-se de um Prémio 

carreira, instituído pela direção da SPM para 

premiar cientistas que, pela sua atividade, ga-

nharam reputação internacional no campo da 

Microbiologia, tendo contribuído, de forma 

notável, para o desenvolvimento da Microbio-

logia em Portugal. 

O MicroBiotec é fundamentalmente pensado 

para os jovens investigadores, para os quais este 

“vai, certamente, possibilitar a troca de conhe-

cimento, a discussão de alguns temas pertinen-

tes ligados a áreas desde a alimentação à saú-

de. Espero, sinceramente, que surjam ideias 

interessantes e oportunidades de parcerias”.

José António Teixeira acredita que “a biotecno-

logia nas suas grandes vertentes vai ser um 

grande motor de crescimento para país”. No 

entanto, o nosso interlocutor sublinha que “é 

poderá ser o seu primeiro congresso científico, a 

primeira oportunidade de apresentar o seu pri-

meiro “poster” a uma numerosa e desconhecida 

comunidade científica e, eventualmente, a sua 

primeira apresentação oral num grande congres-

so nacional. É também pensado para os jovens 

doutorados que começam a afirmar os seus tra-

balhos independentes e a criar as suas próprias 

equipas de investigação. Espera-se que estejam 

presentes investigadores mais experientes, mui-

tos considerados modelos no meio académico e 

científico, o que permitirá criar um ambiente de 

interação informal entre diferentes gerações de 

cientistas com ganhos para todos. Na linha de 

Congressos anteriores, serão atribuídos prémios, 

patrocinados pelas 2 Sociedades, aos melhores 

painéis apresentados nos vários simpósios estan-

do ainda previstos outros prémios que serão 

anunciados e distribuídos durante a sessão de en-

cerramento.

necessário ter ideias sustentadas, criar empre-

sas dedicadas à biotecnologia. Já começam a 

surgir algumas empresas (spin off’s)”.

O nosso interlocutor não se quis despedir sem 

antes deixar o repto às empresas para que “es-

tas se procurem informar acerca do trabalho 

desenvolvido pelos vários centros de investiga-

ção do país e que apostem, fortemente, numa 

colaboração com os mesmos”.
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  Em entrevista ao País Positivo, António Pina Fon-

seca e Rita Silva, presidente e vice-presidente, 

respetivamente, falam sobre o envelhecimento 

da população e despovoamento, explicam a ade-

são ao programa e apelam para que se olhe para 

o interior de outra forma, aproveitando os recur-

sos que este oferece.

A estratégia do edil passa, sensivelmente, por 

apostar nos jovens, fornecendo-lhes as ferramen-

tas para que estes possam aproveitar os recursos 

do município, investir e fixarem-se no mesmo. 

“Acaba por se tornar um ciclo, investimos nas 

pessoas para que elas invistam no concelho”, re-

fere Rita Silva, vice-presidente e mentora do pro-

grama.  

António Pina Fonseca sublinha que a adesão ao 

programa deveu-se à observação de um número 

significativo de jovens licenciados e até com 

mestrados sem oportunidades no mercado de tra-

um alicerce importante para a atividade em-

preendedora”.

 Ao contrário do que se pensa, ser empreendedor 

não é só e apenas a criação do próprio emprego. 

Muito pelo contrário, é uma definição muito re-

dutora do real significado de empreendedoris-

mo, além da criação do próprio emprego e/ou 

negócio é um processo que envolve o treino das 

“três competências associadas ao empreendedo-

rismo, que são as competências de gestão, com-

portamentais e de motivação” que culminará 

com a criação da própria empresa e é nesse pro-

cesso que a autarquia se envolveu de modo a 

oferecer ferramentas aos seus munícipes para 

que o empreendedorismo emirja e o desenvolvi-

mento possa acontecer. “O nosso objetivo é fazer 

acontecer”. 

Um dos motivos que levou a autarquia de Fornos 

de Algodres a participar neste modelo em que as 

balho. “Numa altura em que se fala tanto em 

qualificação dos recursos humanos era contradi-

tório não ajudar a contribuir para a construção 

do futuro do concelho”. 

Rita Silva refere ainda que, “o desenvolvimento 

de parcerias entre administração local e as uni-

versidades, resultando desta interação programas 

de treino empreendedor oferecido a residentes 

locais, são um elevado investimento em capital 

humano, associados ao sucesso empreendedor, à 

criação de empresas que se fixem no território e 

que potenciam o desenvolvimento das regiões. 

Não é necessariamente claro que o sucesso de 

uma localidade ou região deva ser inteiramente 

baseada em medidas económicas de sucesso, 

mas as empresas devem ser consideradas como 

parte de um sistema maior que consiste em ou-

tras empresas, na sociedade em geral, em que a 

comunidade local pode ser reconhecida como 

universidades, com os diversos atores económi-

cos locais, quer públicos, quer privados estabele-

cem ações concertadas com recurso a mecanis-

mos de educação em empreendedorismo, que 

incluem as três dimensões do empreendedoris-

mo, nomeadamente competências de Gestão, 

comportamentais e de motivação, apontam para 

o desenvolvimento do capital humano, que si-

multaneamente emerge uma maior propensão 

na criação de um negócio empreendedor de su-

cesso, contribui para elevado desempenho eco-

nómico e para o bem-estar da comunidade local.  

Este “curso”/programa de empreendedorismo 

começou por uma seleção dos candidatos, e que 

arrancou com dezanove pessoas e deu origem a 

seis projetos. Rita Silva afirma que “se reveste de 

particular interesse o facto de em Fornos de Algo-

dres o projeto ter dado origem a 6 projetos e em 

outros locais onde o projeto está a ser implemen-

António PinA FonsecA e RitA silvA

Presidente e vice-presidente cM Fornos de Algodres

Investir nas pessoas

O interiOr dO país, devidO às pOlíticas aplicadas acrescidas da grave crise financeira que O país atravessa, tem sOfridO imensO cOm 
O despOvOamentO. este flagelO tem ObrigadO as autarquias a criar incentivOs para que Os jOvens regressem e se fixem. fOi neste 
âmbitO que a autarquia de fOrnOs de algOdres apOstOu nO prOgrama de empreendedOrismO estratégicO e desenvOlvimentO 
sOcial, prOmOvidO pela escOla de liderança e inOvaçãO dO iscsp. 

“O desenvolvimento de 

parcerias entre adminis-

tração local e as univer-

sidades, resultando des-

ta interação programas 

de treino empreendedor 

oferecido a residentes 

locais, são um elevado 

investimento em capital 

humano, associados ao 

sucesso empreendedor, à 

criação de empresas que 

se fixem no território e 

que potenciam o desen-

volvimento das regiões.”
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tado existiram 1 por formando. Isso evidencia a 

dimensão distintiva local que é necessário prote-

ger e olhar como oportunidade. Cada lugar é úni-

co e projetos de cariz local devem trabalhar as 

características locais distintivas e serão elas que 

transformarão as comunidades e contribuirão 

para a criação de condições solidamente estrutu-

rais n o desenvolvimento regional”.

Se outrora esta iniciativa foi vista com alguma re-

ticência mesmo por parte dos parceiros da CIM, 

hoje o panorama é diferente. “Já não somos nós 

que chegamos e damos a informação. Já nos é 

solicitada”, refere o presidente.

“AldeiA dA MeMóRiA”

 Para os nossos interlocutores este é o projeto 

bandeira do programa. Dotado de um cariz so-

cial, “o projeto “Aldeia da Memória” visa a 

criação de uma aldeia para doentes portadores 

de Alzheimer e do foro demência, onde pode-

rão ter, de certa forma, a sua independência, as 

suas coisas, mas estarão sempre acompanha-

das por profissionais qualificados. Algo dife-

rente de uma institucionalização e inédito no 

país”, explica o presidente.  

Para o edil é importante criar postos de traba-

lho, mas não a todo o custo. “Temos que criar 

emprego, mantendo as nossas características 

únicas e distintivas e sobretudo a nossa identi-

dade. Isso explica o porquê de recusarmos a 

instalação de uma fábrica reciclagem de bate-

rias. A qualidade do nosso ambiente é um dos 

nossos pontos mais fortes”.

Descartando as indústrias altamente poluentes, 

António Pina Fonseca recomenda o investi-

mento no cardo. “Era interessante em vez dos 

produtores de queijo andarem a colher cardo 

aqui e acolá, se investisse numa produção in-

tensiva desta planta e assim se criavam mais 

postos de trabalho, dinamizando o setor eco-

nómico local. Esta uma das formas de se criar 

mais-valias. O mesmo exemplo poderia ser 

aplicado às urtigas”.

Para o executivo, a parceria com o ISCSP e a 

adesão ao programa foi uma das melhores op-

ções e que aos poucos dará os seus frutos, aca-

bando por convencer os mais céticos. Para Rita 

Silva, “estes são projetos sustentáveis que irão, 

com certeza, alterar o rumo e a dinâmica de 

Fornos de Algodres”.  

As políticas camarárias não podem passar só 

e apenas pelo trabalho mais visível o famoso 

“betão”, mas sim contemplar o investimento 

no imaterial, no invisível. Em jeito de desa-

bafo, António Pina Fonseca revela que “ao 

eleitorado e oposição, por vezes, conta ape-

nas a construção de uma infraestrutura, me-

lhoramento das vias de comunicação, esque-

cendo-se de todo um trabalho de investi-

mento em formação e nas pessoas que são o 

fundamental de todo o trabalho autárquico, 

é para elas que trabalhamos,”. No entanto, 

reitera que “é esse trabalho, impercetível aos 

olhos de muitos, que temos vindo e que con-

tinuaremos a fazer. Investimos nas pessoas: 

fixando-as, estimulamos a economia e no 

nosso horizonte está o desenvolvimento do 

concelho ”.
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Há cinco anos, o ISCSP acrescentou à oferta 

formativa na área das Ciências Sociais e Políti-

cas uma proposta muito inovadora ao nível da 

Gestão dos Recursos Humanos, de que consti-

tui um exemplo de excelência a Escola de Li-

derança e Inovação, que oferece o Programa 

Empreendedorismo Estratégico e Desenvolvi-

mento Local. Uma ferramenta ao serviço da 

valorização das pessoas, apresentada ao País 

Positivo por Patrícia Jardim da Palma, Coorde-

nadora da Escola de Liderança e Inovação (ELI-

NOV) do ISCSP.

Estamos numa instituição sEcular quE, 

rEcEntEmEntE, vivEu altEraçõEs orgâni-

cas significativas, nomEadamEntE a in-

tEgração na ulisboa E a criação dE 

uma nova valência Em gEstão dE rEcur-

sos humanos…

O Instituto Superior de Ciências Sociais e Polí-

ticas está prestes a celebrar 110 anos de exis-

tência, sendo uma instituição que remonta à 

época da monarquia e cujo primeiro professor 

foi o Rei D. Carlos. A nossa génese deu-se a 

partir da Sociedade de Geografia de Lisboa 

com o objectivo de formar técnicos e dirigen-

tes para o ultra-mar. Mais tarde, fomos incor-

porados na Universidade Técnica e, recente-

mente, na Universidade de Lisboa, a maior do 

país. A maior e, esperamos, ser também a me-

lhor, tal como reflectem os indicadores. Somos 

efectivamente uma organização com muito 

peso quer na área das Ciências Sociais e Políti-

cas e, há cinco anos, na área da Gestão dos 

Recursos Humanos. A nível internacional, a 

Universidade está a atravessar uma enorme 

mudança no que concerne ao paradigma de 

investigação. Assistimos a uma tomada de 

consciência de que as universidades existem 

para produzir ciência aplicada. Servimos a so-

ciedade e existimos para melhorar a vida em 

sociedade. 

como sE matErializa Essa ligação à so-

ciEdadE no iscsP?

Precisamente através das Escolas… Em primeiro 

volver líderes, capacitando-os das ferramentas 

mais vanguardistas de condução e gestão de pes-

soas. Como segundo público-alvo, trabalhando 

directamente com as câmaras municipais ou ou-

tras instituições regionais, empenhamo-nos no 

desenvolvimento de líderes nas comunidades, 

nos territórios, … Aliás, dadas as nossas mais-va-

lias, começámos a ser muito procurados nesta 

segunda vertente – para desenvolver líderes nas 

regiões – a qual esteve na origem do nosso proje-

to de empreendedorismo. Falamos particular-

mente de municípios e comunidades locais, 

onde emerge, cada vez mais, a necessidade de 

fazer líderes empreendedores. Uma vez mais, 

privilegiamos claramente o impacto social, pelo 

que nos focamos nos resultados, na geração de 

mais-valias tanto para os municípios, como para 

as pessoas. Não estamos, apenas, interessados 

em fazer projectos! Pretendemos fazer projectos 

que produzam real impacto na comunidade! Ve-

ja-se, a título de exemplo, o “Empreendedorismo 

Estratégico e Desenvolvimento Local”. Este pro-

jeto tem como objetivo gerar benefícios tanto 

para um dado município – por via da criação de 

emprego (criação de novos negócios, auto-em-

prego, intra-empreendedorismo) – como para as 

suas pessoas – que através da criação do próprio 

negócio, definem um projeto para a sua vida. 

Em termos de estrutura, contamos, atualmente, 

com toda uma estrutura de suporte, desde o 

Instituto de Formação e Consultoria, a Comu-

nicação e Imagem, o Instituto de Estudos Pós-

Graduados, para além de bolseiros de investi-

gação-acção e de estagiários académicos.

rElativamEntE a EstE ProjEcto EmPrEEn-

dEdorismo Estratégico E dEsEnvolvi-

mEnto local, Em quE mEdida Existirão 

fErramEntas vErdadEiramEntE basEadas 

na Evidência caPazEs dE fomEntar o Em-

lugar, e tendo como base esta tendência Euro-

peia, e a própria Fundação para a Ciência e Tec-

nologia, a investigação que produzimos, e que é 

financiada, é uma investigação que tem um enfo-

que aplicado, ou seja, preocupamo-nos em pro-

duzir investigação que gera impacto social, 

criando ferramentas, mecanismos e práticas que 

melhoram a vida em sociedade. No ISCSP, con-

tudo, fomos ainda mais longe, elegendo para este 

desígnio a criação de uma série de Escolas, como 

a de Estudos Políticos e Estratégicos, de Métodos, 

entre outras, de entre as quais figura a Escola de 

Liderança e Inovação. Esta é uma escola que nas-

ceu alicerçada na área da Gestão de Recursos 

Humanos, com a missão de ajudar as pessoas a 

tornarem-se melhores líderes...seja nas suas co-

munidades, territórios ou organizações.

Em quE mEdida sE difErEncia Essa Escola 

dE lidErança E inovação da dEmais 

ofErta formativa coincidEntE?

Temos vários factores diferenciadores, por 

comparação com outras entidades ou escolas 

de universidades. Em primeiro lugar, temos um 

corpo de professores muito técnico e especia-

lista e, nesse sentido, focalizamo-nos sempre 

numa óptica de exploração e de criação de 

novo conhecimento, aplicado, e não numa ló-

gica de rentabilização. Apostamos em projec-

tos feitos à medida, tendo em conta as reais 

necessidades. É esta orientação que nos leva a 

fazer, apenas, projectos que nos dão prazer e 

que produzem real impacto. Os resultados, a 

mudança que produzimos é, para nós, deter-

minante! Por outro lado, pelo facto de estar-

mos alojados numa universidade, temos maior 

facilidade em construir pós-graduações taylor 

made ou associar créditos a determinados mó-

dulos. Por fim e para além do desígnio impac-

to, pretendemos fazer projectos inovadores, 

como é o caso do projecto “Empreendedoris-

mo Estratégico e Desenvolvimento Local”.

qual é o Público-alvo dEssEs ProjEctos?

Temos dois grandes públicos-alvo: com as em-

presas e demais instituições, procuramos desen-

PrEEndEdorismo E dE idEntificar oPor-

tunidadEs Para a criação dE nEgócios 

com PotEncial dE crEscimEnto E dE sus-

tEntabilidadE?

Esta é uma questão chave! Este é um ponto em 

que Portugal se diferencia de outros países, no-

meadamente os de matriz anglo-saxónica como 

os EUA, onde prolifera a ideia de que o empreen-

dedor é uma espécie de herói, que, sozinho, é 

capaz de construir uma empresa de sucesso. Por-

tugal é um país colectivista. Aqui, o processo em-

preendedor tem que ser comunitário. Nós criá-

mos, precisamente, um programa que visa acom-

panhar o empreendedor, em parceria com os 

municípios e com a comunidade, desde a gera-

ção da ideia do negócio até ao arranque do ne-

gócio propriamente dito. Constituímos uma pla-

taforma que fornece um apoio contínuo, envol-

vendo toda a comunidade. Estas ideias que se 

consagram em oportunidades de negócio nas-

cem pela mão do empreendedor, sim, mas estão 

devidamente enquadradas no tecido empresarial 

e associativo da região. 

quE factorEs alicErçam o sucEsso Evi-

dEnciado até ao momEnto junto dos 

municíPios do intErior do País?

Estamos a falar de territórios de baixa densidade, 

algo deprimidos, onde o despovoamento é notório. 

Perante este cenário, começou a emergir uma preo-

cupação, evidenciada por parte dos autarcas, no 

sentido de inverter esta tendência e de reter ativa-

mente as pessoas mais qualificadas - mesmo aque-

las que vão estudar para fora do seu concelho, é 

necessário trazê-las de volta, com a vontade de fa-

zer algo pelo seu concelho. Por outro lado, traba-

lhamos com os territórios ao nível das suas caracte-

rísticas únicas, das suas propriedades distintivas, 

numa lógica de marketing territorial, com os recur-

sos endógenos que interessa potenciar, maximizar 

Patrícia jardim da Palma

coordenadora da Escola de liderança e inovação do iscsP

ISCSP: Liderança e inovação 
ao serviço do poder local
InstItuIção secular cuja génese remonta ao ano 1906, o InstItuto superIor de cIêncIas 
socIaIs e polítIcas (Iscsp) testemunha um legado hIstórIco que remonta a fIguras 
como o reI d. carlos, que lhe cunhou o mote talent de bIen faIre. e foI esse talento de 
bem fazer que sustentou a Integração do Iscsp na unIversIdade de lIsboa, a maIor do 
país. dez lIcencIaturas, 16 mestrados, 14 especIalIdades de doutoramento e um conjunto 
de cursos de especIalIzação e de pós-graduação têm conquIstado a preferêncIa de for-
mandos IbérIcos e lusófonos que, contInuamente, vIsam formação actualIzada nas maIs 
varIadas vertentes técnIcas, profIssIonaIs e académIcas.
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e divulgar. Falamos essencialmente da criação de 

negócios que visam explorar e rentabilizar os recur-

sos endógenos da região. Em síntese, são estes dois 

princípios que norteiam a nosso programa “Em-

preendedorismo Estratégico e Desenvolvimento 

Local”: em primeiro lugar, trabalhamos com pes-

soas da terra, profundamente identificadas com o 

seu concelho, e qualificadas, o que as torna com-

petentes numa dada área profissional. Em segundo 

lugar, aproveitamos os recursos endógenos da re-

gião, indo ao encontro das oportunidades de negó-

cio nesse mesmo município. E neste sentido, este 

programa constitui uma ferramenta de combate ao 

despovoamento e de retenção de pessoas qualifica-

das num dado concelho! Por outras palavras, o 

“Empreendedorismo Estratégico e Desenvolvimen-

to Local” assume-se como uma estratégia de desen-

volvimento local!

E como sE congrEga isso na Prática?

Neste programa, trabalhamos com três actores 

fundamentais: o município, o empreendedor e a 

comunidade. Começando com o município, e 

em articulação com a câmara municipal, faze-

mos uma análise do plano estratégico do municí-

pio, que visa perceber que recursos existem e 

que oportunidades de negócios são essenciais 

para aquele território. É este aproveitamento dos 

recursos endógenos e das oportunidades de ne-

gócio da região que torna este, um programa de 

empreendedorismo de base local. O segundo ac-

tor é o empreendedor, as pessoas qualificadas, 

que têm a intenção de permanecer no seu conce-

lho e lá desenvolverem a sua vida. No entanto, 

perante as reduzidas opções profissionais exis-

tentes, a probabilidade de emigração é elevada. É 

com este grupo que trabalhamos mais afincada-

mente, avaliando o seu perfil empreendedor e 

desenvolvendo as ferramentas para que possam 

criar os seus próprios negócios. Finalmente, tra-

balhamos com a comunidade, o terceiro actor 

deste triângulo. O empreendedorismo comunitá-

rio é um vértice fundamental. Além de aprovei-

tarmos as oportunidades de negócio e os recur-

sos do município, só geramos negócios devida-

mente entrosados no tecido empresarial e asso-

ciativo da região, que vão ao encontro das reais 

necessidades das pessoas e das entidades do 

concelho. Em suma, pretendemos que os novos 

negócios criados sejam complementares aos já 

existentes. Daí conseguirmos maximizar o po-

tencial de êxito do novo negócio - estamos a falar 

da criação de negócios que fazem realmente fal-

ta naquele território, pelo que denotam menor 

probabilidade de fechar um dia.

como é dEsEnvolvido tEmPoralmEntE o 

ProjEcto?

O projecto desenrola-se ao longo de quatro 

grandes fases: a primeira compreende a fase do 

diagnóstico das oportunidades de negócio 

existentes no concelho. Aí, em articulação di-

reta com a câmara municipal, a rede social, e 

empresarial, procuramos identificar os recur-

sos e as oportunidades de negócio existentes. 

Segue-se a segunda fase, de avaliação do perfil 

das pessoas, futuros formandos e empreende-

dores. Partindo de um grupo de pessoas quali-

ficadas e motivadas para construir o seu negó-

cio, avaliamos o seu perfil empreendedor – in-

cidindo sob as competências técnicas, com-

portamentais e motivacionais. A resiliência, 

enquanto capacidade para ultrapassar obstá-

culos, a proactividade, a autoconfiança no ne-

gócio… a componente comportamental é fun-

damental no empreendedorismo!

Conjugando estas duas grandes fases, conduzi-

mos workshops, com os futuros empreendedo-

res, com vista à identificação das oportunidades 

existentes no concelho. Ou seja, vamos lançan-

do as oportunidades e os recursos que a comuni-

dade considera relevantes aproveitar, e procura-

mos que sejam os próprios empreendedores a 

apropriarem-se destas mesmas oportunidades – 

em função do que perfil, das suas qualificações e 

dos seus interesses. A terceira fase é a mais pro-

longada e corresponde à formação e capacita-

ção, i.e. ao Curso Avançado em Empreendedoris-

mo. Em termos concretos, a maior parte da for-

mação é técnica, constituída por um conjunto de 

módulos que vão desde a gestão financeira ao 

marketing, passando pela área jurídica, ao net-

working… Pretendemos que os formandos termi-

nem o Curso com o plano do seu negócio. Para-

lelamente, temos um team building, com exercí-

cios experienciais, que visa trabalhar a compo-

nente comportamental. Com vista ao 

desenvolvimento da componente motivacional, 

procuramos que os formandos contactem direc-

tamente com empreendedores da sua terra, com 

casos de sucesso perpetrados por pessoas que já 

estiveram na “pele” dos formandos, e que soube-

ram avançar e constituir o seu próprio negócio. 

Procuramos que estes empreendedores já consa-

grados na região venham partilhar as suas vivên-

cias, as oportunidades, as barreiras que tiveram 

que superar para criar o seu próprio negócio na-

quele município. 

Naturalmente que, a par do Curso Avançado 

em Empreendedorismo, a mostra das ideias e 

dos negócios à comunidade é fundamental! 

Neste sentido, os formandos são convidados a 

fazer apresentações à comunidade: numa fase 

inicial, apresentam a sua ideia de negócio, 

com vista à recepção de feedback construtivo e 

sugestões de melhoria. No final do Curso, vol-

tam a efectuar uma apresentação à comunida-

de, não da ideia, mas sim do plano de negócio 

que pretendem desenvolver. E estas apresenta-

ções têm lugar perante um júri constituído por 

pessoas do município, designadamente de em-

presários, dirigentes associativos, personalida-

des da CIM e de outras instituições locais. 

Em quarto lugar, temos a fase de acompanha-

mento que visa, por um lado, inaugurar um es-

paço onde os empreendedores possam desen-

Manuel Meirinho, Presidente do ISCSP

A ELINOV na estratégia do ISCSP/ULisboa

A criação da Escola de Liderança e Inovação 
(ELINOV) corporiza a nossa aposta no de-
senvolvimento de duas áreas recentes da 
nossa actividade: a Gestão de Recursos Hu-
manos e o Comportamento Organizacio-
nal. Consolidada a intervenção em matéria 
de ensino e de investigação, o Projecto da 
Escola de Liderança e Inovação reforça uma 
nova vertente estratégica nesta área, através 
da oferta de formação especializada e de 
consultoria com particular incidência nas 
vertentes do empreendedorismo estratégi-
co, da liderança e da inovação.

Intervenção descentralizada

Com este projecto também nós inovamos 
enquanto escola de Ciências Sociais e Políti-
cas de referência nacional e internacional. 
Procuramos corresponder aos desafios con-
temporâneos descentralizando a nossa área 
de intervenção, levando o nosso know-how 
a qualquer parte do país e mesmo do mun-
do, como revela a nossa atividade de coo-
peração e internacionalização. Ao estarmos 
disponíveis para ações fora de Lisboa, assu-
mimo-nos como parceiros de todos os inter-
locutores locais e regionais que estejam 
comprometidos com uma visão otimista na 
construção do futuro e na superação dos 
desafios do presente. O nosso compromisso 
enquanto agentes de ensino e formação 
deve por isso estar orientado e disponível 
para abordar estas novas áreas de interven-
ção-ação. 

Premissa na missão de Valorizar Pessoas

Os projetos de empreendedorismo, de lide-
rança e inovação revelam que – tendo por 
base a nossa tradição centenária – investi-
mos seriamente no compromisso da nossa 
missão: valorizamos pessoas. Em quase 110 
anos de existência tem sido evidente que o 
ISCSP se assume como um elo de referência 
e um interlocutor de excelência entre todos 
aqueles que passaram por esta Escola. Há 
intrinsecamente uma noção de família, de 
rede, de saber e conhecimento. E, simulta-
neamente, temos feito um esforço genuíno 
por inovar, garantindo novas ações estratégi-
cas (pedagógicas, técnicas e científicas) ca-
pazes de ajudar a sobressair o cerne do su-
cesso da competitividade das organizações: 
as pessoas.

volver o seu negócio (i.e, uma incubadora) e, 

por outro lado, lançar o Clube de Empreende-

dores local, que vai alimentar o ecossistema 

empreendedor da região.

E já têm rEsultados, da aPlicação dEstE 

Programa, quE Possam Partilhar?

Finalizámos, muito recentemente, dois progra-

mas desta natureza, em dois municípios do distri-

to da Guarda – Fornos de Algodres e Sabugal – 

com claros benefícios para os respetivos municí-

pios e para as suas pessoas. Como exemplo, gos-

taríamos de referir alguns dos novos negócios 

que estamos a ajudar a nascer, sempre conjugan-

do as oportunidades e recursos de cada municí-

pio, com as valências e as competências dos em-

preendedores. Em Fornos de Algodres, estamos a 

apoiar o lançamento de um jornal regional em 

formato de papel – dirigido para um público mais 

sénior, com dificuldades de acesso à informática 

– a criação de um queijo feito apenas com leite 

de cabra – de tipo gourmet – ou a constituição de 

uma organização de recriação de episódios his-

tóricos do Homem da Lusitânia. Como projecto 

bandeira, está a ser desenvolvida a “Aldeia da 

Memória”, que pretende reaproveitar uma das 

muitas aldeias abandonadas no concelho para 

o alojamento de idosos com demência. Natu-

ralmente que, ao contrário dos outros três 

exemplos de negócio, este requer capital exter-

no, estando a ser desenvolvido com o apoio de 

investidores externos. Não podemos deixar de 

citar, também, o esforço que está ser devolvido 

por um conjunto de empreendedores que pega-

ram na Associação Desportiva de Fornos de Al-

godres, que se encontrava moribunda, e a trans-

formou numa associação que começa, agora, a 

obter receitas próprias (através da criação de no-

vas modalidades desportivas, do estabelecimen-

to de alianças com escolas da região, …). No 

Sabugal temos outros bons exemplos que gosta-

ríamos de partilhar, que passam pela criação de 

uma óptica móvel – dirigida aos idosos da região, 

que demonstram dificuldades de mobilidade e/

ou deslocação até às ópticas do concelho, que se 

situam todas no centro do município – pela pro-

dução de sabonetes artesanais ou pelo impulso 

de uma empresa de turismo-aventura, com a in-

corporação de uma maior diversidade de activi-

dades (ex. workshop de produção de pão ou 

queijo), em articulação com outros negócios de-

senvolvidos durante o presente programa de em-

preendedorismo. Também neste município assis-

timos ao desenvolvimento de uma ideia bandeira 

– a Escola Profissional do Sabugal – que pretende 

trabalhar em parceria com outras escolas profis-

sionais da região, diversificando a oferta formati-

va. 

Naturalmente que o nascimento destes novos 

negócios e a satisfação dos empreendedores 

geram em todos nós – ELINOV, Câmara Muni-

cipal e Comunidade - uma alegria e um senti-

do de gratificação imensa!  
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A transferência de conhecimento e o apoio à co-

munidade são um dos grandes pilares da Escola 

Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bra-

gança. Neste sentido, o que tem sido feito nos 

últimos anos?

Em termos de ligação à comunidade, a ESA man-

tém protocolos de cooperação com diferentes 

instituições, às quais concede apoio técnico, la-

boratorial, realiza estudos e presta diversos outros 

serviços. Em cada uma destas áreas podemos des-

tacar:

•  Apoio técnico/estudos: Apoio técnico (controlo 

da atividade reprodutiva) à Associação Nacio-

nal dos Criadores da Raça Churra Galega Bra-

gançana (ACOB) e ANCRAS - Cabra Preta de 

Montesinho. Atualmente a ESA está envolvida 

em diversos estudos, caso da avaliação do de-

sempenho de olival intensivo e outro superin-

tensivo da Terra Quente Transmontana, da mo-

nitorização da qualidade ecológica fluvial em 

pequenos aproveitamentos hidroelétricos, em 

projetos de recuperação e integração paisagísti-

ca do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo 

Sabor e na elaboração de projeto de atividades 

de Centros de Interpretação ambiental e recu-

peração animal (CIARA).

•  Apoio laboratorial: Análises de solos e reco-

mendações de fertilização, diagnóstico sanitá-

rio de animais, análise de alimentos (azeite, vi-

nho e produtos apícolas), análises de águas, 

entre outros. Destacam-se os laboratórios de 

análises anatomopatológicas de abelhas e de 

resíduos de antibióticos no mel, reconhecidos 

no Programa Apícola Nacional.

•  Formação: IP: FORREC, Traditionally the main 

function of forests in Europe has been wood 

production; SPinSMEDE, Soil Protection in Slo-

ping Mediterranean; IPM, Advanced Topics in 

Integrated Pest Management; Curso Avançado 

de olivicultura e Tecnologia do Azeite, para co-

legas do Brasil. 

De referir ainda a organização de congressos na-

cionais e internacionais, como é o caso do I Inter-

national Conference on Research for Sustainable 

Development in Mountain Regions - outubro de 

2016.  Mais informação consultar em http://esa.

ipb.pt/eventos.php

Muitos são os projetos de investigação 

a decorrer na esa e no centro de investi-

gação de Montanha (ciMo), todos eles, 

coM excelentes profissionais na lideran-

ça. coMo se pode caracterizar o centro 

de investigação de Montanha (ciMo)?

O CIMO é uma UI&D multidisciplinar em ciên-

cias agrárias e florestais, cuja investigação visa 

contribuir para o desenvolvimento sustentável 

das regiões de montanha. Para o efeito tem como 

objeto de investigação temas da maior relevância 

para estes espaços, como sejam a valorização dos 

recursos naturais endógenos, dos sistemas de pro-

dução florestal, dos sistemas agro-pecuários e dos 

produtos de montanha.

Quais são as áreas foco do ciMo?

Desde 2008 a investigação desenvolvida no 

CIMO está focada nas seguintes temáticas: i) 

agroecologia de culturas perenes como o olival, o 

souto e o castinçal; ii) caracterização e tecnologia 

dos produtos daí resultantes; iii) valorização dos 

sistemas de produção florestal, dos sistemas agro

-pecuários de montanha, da apicultura e de ou-

De Bragança para o Mundo!
Conheça um pouCo melhor a esCola superior agrária do instituto politéCniCo 
de Bragança. 

tros recursos/produtos como os cogumelos e as 

plantas aromáticas e medicinais; iv) a caracteriza-

ção, transformação e segurança alimentar, e v) a 

identificação de propriedades bioativas e nutra-

cêuticas dos produtos de montanha. O CIMO 

está organizado em três grupos de investigação: 

Tecnologia e Segurança Alimentar, Serviços de 

Ecossistemas de Áreas Marginais e Sistema de 

Agricultura de Montanha. Em resposta às solicita-

ções da Fundação para a Ciência e Tecnologia 

(FCT) a investigação realizada por estes grupos foi 

reestruturada em 2013 em cinco grandes linhas 

temáticas: Castanheiro: agroecologia e tecnologia 

dos produtos do souto e do castinçal; Oliveira: 

agroecologia e tecnologia dos produtos do olival; 

Sustentabilidade de sistemas de produção e ex-

ploração em áreas de montanha; Qualidade am-

biental e conservação dos recursos naturais; e 

Produtos de montanha: inovação, qualidade e 

segurança.

coMo se posiciona o ciMo no seu doMí-

nio científico? 

A produção científica do CIMO destaca-se no 

âmbito dos sete centros nacionais de ciências 

agrárias e florestais financiados pela FCT. De 

acordo com o último estudo bibliométrico con-

duzido pela FCT (www.fct.mctes.pt), o CIMO 

ocupa a 1ª posição nos indicadores “Publicações 

por investigador a tempo integral”, “Citações por 

investigador a tempo integral”, “Colaborações 

Nacionais”, e a 2ª posição nos indicadores “Índi-

ce-H”, “Impacto”, “Publicações no top 25 por 

cento”, “Publicações no top dez por cento” e 

“Publicações no top cinco por cento”. Alargada a 

comparação aos 45 centros do domínio científico 

Ciências Naturais e do Ambiente, o CIMO conti-

nua a ocupar lugares cimeiros, como por exem-

plo nas “citações por investigador a tempo inte-

gral”, onde mantém o 2º lugar.

Qual a projeção do ciMo a nível interna-

cional?

Os grupos de investigação do CIMO têm-se mos-

trado competitivos quer na produção científica, 

quer na captação de financiamento internacio-

nal, nomeadamente da Comissão Europeia, em 

convocatórias muitíssimo concorridas. Alguns 

dos seus investigadores ocupam posições de des-

taque em rankings científicos internacionais e en-

contram-se na lista dos cientistas mais citados à 

escala global (por exemplo, Thomson Reuters). 

coMo se consegue entender a classifica-

ção atribuída ao ciMo?

Foi entregue no prazo legal uma reclamação jun-

to da FCT. Aguardamos uma resposta que tenha 

em consideração as evidências antes enunciadas.
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Qualidade de Vida

A freguesia Encosta do Sol nasceu com a 

reorganização administrativa, há cerca de 

dois anos. É a junção das antigas freguesias 

da Brandoa e Alfornelos, onde existem três 

bairros: Alfornelos, Brandoa e Casal da Mira. 

Ao contrário do que se possa pensar, o presi-

dente da junta é a favor desta reorganização. 

Sublinha ainda que “esta deveria ser mais 

profunda. Uma reorganização administrativa 

a sério implicaria uma mudança nos conce-

lhos. Se nos focarmos em Lisboa, e se preten-

demos ser uma grande capital europeia te-

mos que dar à cidade área e população. Não 

se admite, por exemplo, Lisboa não ter uma 

praia, quando esta está a um quilómetro”.

O grande problema desta reorganização é 

que numa primeira fase procedeu-se à unifi-

cação das freguesias e só à posteriori se dis-

cutiu o quadro legal de competências pró-

prias das mesmas. “Este processo deveria ter 

sido iniciado ao contrário. Isto criou alguns 

problemas com as câmaras. As juntas servem 

para descentralizar o poder: o governo cen-

tral delega nas autarquias e estas por sua vez 

delegam nas juntas. Na nossa escala os pro-

blemas tornam-se mais fáceis e mais barata a 

resolução.  

A freguesia tem uma extensão de aproxima-

damente três quilómetros quadrados e tem 

cerca de trinta mil habitantes de três extratos 

sociais: “classe média / baixa, classe média, 

classe média / alta”. O nosso interlocutor re-

fere que este número pode sofrer algumas 

variações visto que “o mercado de arrenda-

mento é muito aliciante, principalmente para 

imigrantes que estão aqui durante algum 

tempo e depois partem para outros locais”.

Para que seja possível gerir a freguesia Encosta 

do Sol é necessário estar perto das pessoas e 

dar-lhes todas as condições para que se sintam 

bem.  “Temos extensões da junta de freguesia 

localizadas, por exemplo, nos bairro, assim 

como outras estruturas que permitam realizar 

as mais diversas atividades. O nosso propósito 

é que os bairros não sejam apenas dormitórios, 

mas sim espaços com vida, aptos para toda a 

gente”.

O segredO para O sucessO

O dinheiro não abunda por terras de D. 

Afonso Henriques. Engana-se quem pensa 

que é com uma varinha de condão que se faz 

muito com poucos recursos. Armando Pauli-

no explica: “Gestão!” Aí está, é este o grande 

segredo. “A junta é gerida como uma empre-

sa, tendo em conta todos os gastos. Não para 

dar lucro, mas para ter equilíbrio financeiro. 

A perspetiva que temos é a do utilizador pa-

gador. Todos os que queiram usufruir do pa-

trimónio da junta pagam. No entanto, este 

valor tem em conta as possibilidades finan-

ceiras do utilizador e os custos inerentes à 

manutenção do património em causa. Este é 

o nosso conceito, e não foi fácil de imple-

mentar, como é óbvio. Hoje as pessoas per-

cebem e reveem a justiça nisso”.

Outrora as autarquias, as juntas eram espé-

cies de caixas multibanco onde as entidades 

e particulares exigiam, basicamente, verbas 

para tudo e mais alguma coisa. É esta visão 

das entidades locais que o nosso entrevista-

do pretende erradicar. “Esta filosofia simboli-

za o respeito por todos, visto que enquanto 

executivo estamos a gerir património e di-

nheiros públicos”. 

Armando Paulino renega o sentimento de 

posse que muitos colegas têm sob o patrimó-

nio / território que gerem. “Não ouvimos, 

nem escrevemos a junta do presidente, mas 

o presidente da junta. O presidente é que é 

da junta e não a junta do presidente. É esta 

noção que algumas pessoas que estão no co-

mando de bens públicos devem ter”. 

NO camiNhO da humaNizaçãO

O presidente da junta firma que é necessário 

“humanizar as aldeias, freguesias, cidades. É 

preciso trabalhar com e para as pessoas. A 

par disto deve-se rentabilizar todas as in-

fraestruturas que proliferam pelo país e que 

estão, praticamente, abandono, desde pavi-

lhões polidesportivos a cineteatros. Este é 

um desafio interessantíssimo. Um amigo 

meu uma vez disse: Não basta plantar uma 

oliveira. É preciso cuidar do olival.”

armaNdO pauliNO

presidente JF encosta do sol

Na Encosta do Sol o mais 
importante são as pessoas
 ArmAndo PAulino é Presidente dA JuntA dA encostA do sol, AmAdorA. A suA Ação 
enquAnto líder dos destinos dA JuntA de FreguesiA PAutAm-se Por um enorme senti-
do de JustiçA, de iguAlde e, sobretudo, de humAnidAde. em entrevistA à nossA revistA 
exPlicA o trAbAlho que vem desenvolvendo, JuntAmente com A suA equiPA, PArA dAr A 
melhor quAlidAde de vidA à suA comunidAde. 

“É preciso  

trabalhar com e  

para as pessoas.”

“A Junta não é do 

Presidente, mas antes 

o Presidente é que  

é da Junta. É esta noção 

que algumas pessoas que 

estão no comando de bens 

públicos devem ter”.
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A difícil fAse de implementAção

A experiência pedagógica do curso de Conser-

vação e Restauro da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, 

(FCT-UNL) teve início em 1998. Na altura o 

Governo Português pretendia acabar com a tu-

tela do Ministério da Cultura e passar a ESCR 

para o Ministério da Educação. O Reitor da 

Universidade Nova de Lisboa da época o Pro-

fessor Sousa Lobo, interessou-se pelo assunto e 

propôs integrar a ESCR na Universidade Nova. 

O facto de ser uma licenciatura em Conserva-

ção e Restauro, além das ciências exatas e na-

turais e das humanidades, com grande desta-

que para a História da Arte, era necessário que 

os alunos tivessem aulas praticas de diagnósti-

co e de conservação e restauro dos diversos 

materiais. Tratou-se de um desafio bem difícil, 

porque muitos não acreditaram que isso era 

possível de concretizar. Devo acrescentar que 

o mais complicado foi convencer os “Velhos 

do Restelo”, incluindo alguns (poucos) dos 

nossos colegas. São águas passadas, mas pode 

ser útil “mutatis mutandis” para aqueles que 

queiram seguir um caminho inovador, nesta 

como em qualquer outra área.

Uma vez que nesses primeiros anos a FCT

-UNL não tinha as oficinas e ateliers de conser-

vação e restauro foi estabelecido um acordo 

com o Instituto Português de Conservação e 

Restauro da altura, no sentido de que os nossos 

alunos tivessem as práticas nessa instituição. 

Cedo percebemos que era imperativo montar 

os laboratórios e ateliers das diversas áreas da 

C&R nas instalações da FCT pela necessidade 

de criar uma dinâmica universitária e de inves-

tigação no Campus, assente num real feedback 

entre pratica e teoria. 

Uma outra questão foi a discussão sobre a es-

pecialização dos alunos. Sendo Portugal um 

país pequeno cujos museus têm poucos recur-

sos, a questão a discutir era até que ponto de-

veríamos especializar os alunos, ou por outras 

palavras, qual o equilíbrio entre preparar con-

servadores restauradores de banda larga ou su-

per-especializados. 

Conforme o programa das disciplinas indica tra-

ta-se de uma licenciatura e dum mestrado que 

contempla uma forte componente científica e ao 

mesmo tempo prática, de “mãos na massa.” Sem-

pre se teve a consciência que o futuro da C&R 

passava por uma forte componente científica 

mas que a prática de conservação e restauro era 

igualmente essencial. Esse desiderato está paten-

te nas disciplinas ministradas.

Neste programa permitam que destaque a dis-

ciplina de Princípios de Química. Parte do su-

cesso joga-se aqui. Como aceitamos (numerus 

clausus 25) e desejamos alunos de proveniên-

cias variadas desde a História da Arte até aos 

das Ciências Exatas e Naturais, a homogenei-

zação dos alunos é feita nesta disciplina. A 

ideia base é fazer acreditar aos alunos que se 

aprende Química como outra disciplina qual-

quer e que esta não é mais fácil nem mais difí-

cil que outra matéria qualquer. Passado este 

impacto o resto costuma seguir sem problemas 

de maior e apesar da exigência do curso o ratio 

alunos entrados/alunos formados é atualmente 

o maior de toda a Faculdade.

progrAmA doutorAl

A FCT-UNL foi pioneira em Portugal nos doutora-

mentos em Conservação e Restauro e Ciências 

da Conservação. Até ao momento foram efectua-

dos 12 doutoramentos desde 2004, encontran-

do-se 29 em curso. O Governo Português lançou 

este ano um concurso de financiamento de pro-

gramas doutorais de excelência (em todas as 

áreas científicas), tendo sido financiados cerca 

de 50 programas e o único atribuído à área da 

C&R foi liderado pela nossa docente Prof. Maria 

João Melo (pelo DCR), e conta com a participa-

ção ITN/IST, FCSH/UNL e IICT/MNE, num total 

de 5 centros de investigação, classificados de 

muitos bons ou excelentes. 

ÁreAs de ensino e investigAção

No DCR a investigação para uma melhor prática 

da conservação e restauro desenvolve-se a partir 

de um núcleo que integra os métodos de exame 

e análise, a história e técnicas de produção artís-

tica (Laboratório Científico), e a história e filoso-

fia da conservação. As áreas de intervenção orga-

nizam-se no espaço físico dos Laboratórios/Ate-

liers de: Cerâmica e Vidro, Documentos Gráfi-

cos, Metais, Pedra e Biodeterioração, Pintura e 

Têxteis. Com este modelo pretende-se articular a 

componente prática da intervenção de conserva-

ção e restauro com a da investigação, potencian-

do a reflexão prévia e a consciência deontológi-

ca necessária à intervenção no património. 

Uma experiência pedagógica

CiênCias da Conservação na LiCenCiatura, Mestrado e doutoraMento eM Conser-
vação  e restauro, por Fernando pina 

AreAs e projetos bAndeirA.

A iluminura medieval portuguesa: Um dos pri-

meiros grupos de estudo a ser lançado pelo 

DCR, e aquele onde se construi o paradigma 

da interdisciplinaridade como instrumento 

para uma abordagem holística da obra de arte, 

seu conhecimento, conservação e usufruto. 

Uma parceria duradoura e estimulante com o 

Instituto de Estudos Medievais, o de História da 

Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Huma-

nas, e os Arquivos e Bibliotecas responsáveis 

pela salvaguarda dos preciosos códices do ro-

mânico português, Torre do Tombo, Biblioteca 

Nacional e Biblioteca Pública Municipal do 

Porto.

Arte moderna e contemporânea: Esta foi 

uma das primeiras áreas a ter projetos de in-

vestigação. A obra de alguns dos pintores 

portugueses mais relevantes foi analisada e a 

respectiva paleta molecular estudada em 

grande detalhe, como por exemplo Amadeu 

de Souza Cardoso, numa colaboração com o 

CAM e Museu do Chiado-Museu de Arte 

Contemporânea.

História da Arte e documentação de Arte 

contemporânea: O núcleo de História da Arte 

assegura o ensino desta área contando com a 

colaboração de mais dois docentes. As disci-

plinas de História da Arte estão estruturadas 

cronologicamente, desde a Antiguidade à His-

tória da Arte Contemporânea, terminando com 

a Teoria da Arte, esta última no âmbito do se-

gundo ciclo. Através de trabalhos de investiga-

ção têm-se desenvolvido a partir da História da 

Arte ligações com outras áreas das ciências so-

ciais e humanas, como a Antropologia, a So-

ciologia ou a Psicologia.

conservação e restauro de metais e arte pú-

blica: Ocupa-se da C&R de metais. Para além 

do apoio à docência presta imensos serviços 

na área dos materiais arqueológicos, arte pú-

blica e como exemplo paradigmático salienta-

mos o apoio ao museu do Benfica, um famoso 

clube de futebol da cidade de Lisboa, no res-

tauro dos imensos troféus conquistados em 

quase todas as modalidades desportivas.

conservação e restauro de pintura: As disci-

plinas de Conservação e Restauro de Pintura 

são delineadas para fornecer informações fun-

damentais que vão desde a criação de uma 

pintura, desde a escolha dos materiais pelos 

artistas e sua aplicação, até o ponto em que se 

torna um objecto de valor cultural requerendo 

cuidados e conservação. 

unidade de investigação vidro e cerâmica 

para as Artes (VICARTE): é um centro de inves-

tigação multidisciplinar do vidro e da cerâmi-

ca, único em Portugal, reunindo especialistas 

em artes plásticas, ciência exatas, tecnologia, 

história, arqueologia e conservação e restauro.

Documentos Gráficos: Tem por missão o ensi-

no e a investigação do estado de conservação 

e os principais métodos de conservação e res-

tauro de documentos gráficos. 

têxteis: No laboratório de têxteis é realizado o 

diagnóstico, tratamento e acondicionamento 

de peças têxteis, em que os alunos adquirem 

conceitos sobre as principais categorias de arte 

têxtil, propriedades físicas e químicas de fibras 

têxteis e respectiva identificação com micros-

copia óptica, corantes e tingimentos, princi-

pais patologias e estado de conservação, méto-

dos de exame e análise utilizados na conserva-

ção de têxteis, tratamentos (limpeza por via 

mecânica e por via húmida, consolidação por 

ponto de agulha) e conservação preventiva de 

têxteis.

Ler artigo na íntegra em 

http://paispositivo.comportugal.com/
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Município de Bragança

Prepare-se para se apaixonar por uma cidade 

que se assume como a Terra Natal e de Sonhos 

(de 1 de dezembro a 6 de janeiro), onde o faz-

de-conta e as histórias encantadas farão parte 

dos seus dias. 

Patine na Pista de Gelo e deixe-se levar pela 

criancice de outros tempos, visite a Casa do Pai 

Natal e tire uma fotografia na árvore de Natal 

gigante. 

Já que está em Bragança, assista a um dos mui-

tos espetáculos musicais e de dança que lhe 

propomos. Vai ver que não se arrepende!

Ainda neste mês de dezembro, entre na folia 

dos Caretos e deixe-se “perseguir” pelas ruas 

do Centro Histórico de Bragança. 

Municipalis e da linda Igreja de Santa Maria do 

Sardão. 

Não deixe de conhecer os muitos museus que 

fazem de Bragança uma das cidades com 

maior oferta cultural no País. 

Rica em património e tradições, Bragança pre-

serva e valoriza séculos de história, mas soube 

abrir os braços à modernidade. Sendo a cidade 

A Bienal da Máscara – Mascararte (que vai já 

na 7.ª edição) decorre de 3 a 5 de dezembro 

e atrai, a cada dois anos, milhares de pessoas 

de todo o País e de Espanha que chegam 

curiosos para conhecer de perto estes colori-

dos caretos, percorrendo, com eles, as ruelas 

de Bragança, numa verdadeira celebração da 

cultura e da identidade de um povo que 

sabe, mas que, acima de tudo, gosta de bem 

receber. 

Aproveite e desfrute de Bragança em pleno e 

visite alguns dos muitos monumentos e locais 

emblemáticos que a cidade lhe oferece.

Suba à Cidadela e deslumbre-se com a riqueza 

do mais belo Castelo de Portugal, da Domus 

portuguesa mais próxima do centro da Europa, 

há muito que tira partido da sua localização 

estratégica, bem como dos recursos humanos 

existentes no concelho e formados na região. 

Detentor de um enorme potencial económico, 

Bragança tem apostado na inovação e na sus-

tentabilidade, tendo-se assumido como uma 

verdadeira ecocidade e Smart City. 

Bragança desperta 
paixões
Bragança, terra de seculares tradições, de gentes hospitaleiras, de monumentos e 
património único, de paisagens estonteantes e de gastronomia de paladares sem 
igual, convida a uma visita pela cultura e pela magia de uma época tão especial como 
a do natal. 
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Sindicato independente de profeSSoreS e educadoreS

Mas afinal o que é a Graduação Profissional? 

Quando um docente termina o seu curso, via en-

sino sai profissionalizado em determinada área, 

com uma determinada nota. Tomemos como 

exemplo, 15. Por cada ano de serviço completo, 

365 dias, obtém mais um valor, passando de 15 

para 16 e assim sucessivamente. Ou seja, quanto 

melhor nota obtiver no curso e mais anos de ser-

viço tiver maior será a sua graduação profissional.

A grande questão que se coloca é: Podemos ga-

rantir que quem tiver maior graduação profissio-

nal é melhor professor? A resposta é Não, claro 

que não podemos garantir. Não é um critério per-

feito mas é sem dúvida o mais justo, célere e 

transparente. 

Vejamos então as diferentes posições. Enquanto 

Sindicato, o SIPE defende a equidade e justiça 

para todos os Educadores/Professores. As ultra-

passagens de professores menos graduados de-

vem-se sobretudo ao fator sorte e não ao fator 

competência.  Passo a explicar com um exemplo 

concreto: 

Professor 1 contratado: 16 nota de curso. 10 anos 

de serviço, avaliação Muito Bom. A escola não 

lhe pode renovar o contrato. (factor sorte)

Professor 2 contratado: 12 nota de curso 5 anos 

de serviço, avaliação de Bom. A escola pode re-

novar. (factor sorte) Este professor passa a fazer 

parte dos Quadros do Ministério da Educação.  

Portanto o SIPE defende: lista nacional única por 

graduação profissional. Uma escola precisa de 

um professor? Vai à lista. No dia seguinte tem o 

professor na sua escola.

Enquanto Professora fico revoltada por ver cole-

gas com muito menos tempo de serviço a serem 

colocados perto de casa, junto das suas famílias e 

outros com 20 e mais anos de serviço serem colo-

cados a 200Km! Fico triste quando vejo casais de 

professores separados, quando vejo colegas sujei-

tos às bolsas de recrutamento das escolas com 

critérios subjectivos e burocráticos

Por fim, enquanto mãe, não posso deixar de la-

mentar profundamente que um filho meu a 20 de 

novembro ainda não tenha professor de matemá-

tica. Com tantos professores a precisarem e  a 

quererem trabalhar, como é isto possível?

Todos sabemos quanto é importante ter bons pro-

fessores para a formação dos nossos filhos. Então 

apostem na formação inicial dos professores, in-

vistam em estágios remunerados, valorizem e dig-

nifiquem os docentes reforçando-lhes a autorida-

de retirando-lhes a burocracia e, permitindo-lhes 

estabilidade financeira, e familiar. Pelas nossa 

crianças e jovens!

Perante  o exposto o SIPE decidiu em reunião de 

Congresso aprovar a seguinte moção do Secreta-

riado de Viana do Castelo:

A graduação profissional como único critério de 

Júlia Azevedo

Colocação de Professores 
e Graduação Profissional
TanTo se fala de colocação de Professores. aTrasos no arranque do ano leTivo, 
excesso de docenTes, requalificação Profissional, desemPrego, Professores Por co-
locar, injusTiças, confusões... que Pensei, nesTe arTigo, dar a minha PersPecTiva não 
só enquanTo sindicalisTa mas Também enquanTo Professora e Também enquanTo mãe 
de Três filhos na escola Pública. 

seleção

A abertura urgente de lugares de Quadro de Agru-

pamento 

Após um estudo exaustivo relativo aos últimos 

concursos de docentes, efetuado por uma equipa 

de trabalho deste sindicato, verificamos o seguin-

te:

- Nos últimos anos (mais de dez anos), a coloca-

ção ininterrupta de docentes de QZP, em vagas 

de agrupamento, permitiu ao MEC evitar a aber-

tura de lugar de quadro de agrupamento, o que 

levaria à estabilidade do corpo docente, que o 

próprio MEC defende como imprescindível para 

o sucesso educativo.

- No estatuto da carreira docente, no artigo 27º, o 

que justifica a existência dos QZP, é a necessida-

de de  proporcionar flexibilidade à gestão dos re-

cursos humanos, no respetivo âmbito geográfico 

e assegurar a satisfação de necessidades não per-

manentes dos estabelecimentos de educação ou 

de ensino, a substituição dos quadros de agrupa-

mento ou de escola, as atividades de educação 

extra-escolar, o apoio a estabelecimentos de edu-

cação ou de ensino que ministrem áreas curricu-

lares específicas ou manifestem exigências edu-

cativas especiais, bem como a garantir a promo-

ção do sucesso educativo.

PELO QUE,

- os docentes do QZP apenas deveriam existir 

para circunstâncias especiais e não para permitir 

ao MEC a não abertura de lugar do quadro nos 

agrupamentos.

- e quando um quadro de agrupamento, liberta a 

sua vaga, nunca esta deverá ser ocupada ininter-

ruptamente por docentes de quadro de zona pe-

dagógica, deve sim dar lugar à abertura de um 

lugar de quadro de agrupamento.

OU SEJA, AS DECISÕES DO MEC RESULTARAM 

NESTES ÚLTIMOS ANOS EM: 

- Injustiças, pois as prioridades na mobilidade in-

terna ignoram a graduação dos candidatos, como 

único critério de colocação. Estão identificadas 

situações de ultrapassagens na ordem dos 900 lu-

gares!

- Penalização para os docentes, pela recusa em 

abrir 

- Desrespeito pela estabilidade do corpo docente.

Após um descontentamento generalizado dos 

docentes em várias escolas e em várias sedes 

do sindicato, o secretariado regional de Viana 

do Castelo, em conjunto com os seus dirigentes 

e delegados, elaborou uma moção, a qual foi 

apresentada no congresso e aprovada por una-

nimidade. Após a aprovação tornou-se premen-

te a recolha de assinaturas dos docentes, a qual 

foi efetuada de formas variadas e em momentos 

diversos. Primeiramente, na manifestação de 

professores, realizada em lisboa, no dia 20 de 

junho e posteriormente através da página do 

SIPE ou presencialmente nas escolas e em 

ações de formação realizadas por este sindica-

to. 

     

POSTO ISTO, PERANTE ESTAS INJUSTIÇAS:

O Sindicato Independente de Professores e Edu-

cadores (SIPE ), decidiu, solicitar em diploma pró-

prio, a alteração do Decreto -Lei n.º 132/2012, de 

27 de junho, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 83-A / 2014, de forma a plasmar a 

graduação profissional como único critério de se-

leção e colocação dos docentes em todos os mo-

mentos concursais (concurso para docentes dos 

quadros e concursos para docentes contratados) 

e a abertura de lugares de quadro de agrupamen-

to.

O esforço desenvolvido por este sindicato, surtiu 

efeito e a primeira vitória foi conseguida, uma vez 

que o Senhor Presidente da Comissão Parlamen-

tar de Educação e Ciência, Deputado Alexandre 

Quintanilha, mandou comunicar que a Petição 

n.º 546/XII/4.ª foi admitida por esta Comissão Par-

lamentar na sua reunião de 17 de novembro de 

2015, podendo consultar na mesma o desenvol-

vimento do respetivo processo.

Paulo Lima e Nelson Lima
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A Plataforma de Demonstração Solar foi desen-

volvido a partir de um conceito de cluster físico 

direcionado para o setor solar e outras tecnologias 

sustentáveis integradas”. Com a entrada da troika 

em Portugal, a implementação do conceito na in-

tegra foi de difícil execução, e foi decidido de 

“em vez de congelarem o projecto por completo, 

avançar com uma das componentes do conceito 

original”. Assim nasceu, no ano de dois mil onze, 

a Enercoutim – Associação Empresarial de Ener-

gia Solar de Alcoutim, com objectivo de gerir a 

Plataforma de Demonstração de Solar em Martim 

Longo, Alcoutim”.  A escolha de Martim Longo 

para a implementação do projeto não foi casual. 

Para a implementação de sistemas de concentra-

veis, tendo em conta a componente tecnológica e 

modelo operacional, direcionados para a utiliza-

ção económica e sustentável dos recursos. “Em 

suma, a Enercoutim, através de várias projectos de 

inovação, e modelos operacionais tem por objectivo 

minimizar o custo da energia limpa e integrar a 

energia sustentável nas outras actividades económi-

cas como componente de valor acrescentado”, ex-

plica Natalie Samovich. A Associação apoia proje-

tos com aplicação em outros sectores, como por 

exemplo a agricultura, com objectivo de possibilitar 

o acréscimo da componente de transformação local 

tendo em conta a utilização de energia limpa e de 

baixo custo. A responsável de I&I explica que “as 

linhas de ação da Enercoutim nos vários projetos se 

dividem em dois vetores: uma de desenvolvimento, 

demonstração, teste, e comercialização e outro de-

dicado à investigação científica e inovação na área 

de energia sustentável. Por forma a dar corpo a 

estratégia de sustentabilidade da plataforma, es-

tão a ser plantados em torno desta três variedades 

de figos de índia, que servirá como segurança, 

corta-fogo e que permitirá um estudo sobre as 

suas características, o seu desenvolvimento, num 

ambiente totalmente controlado. 

Solar lab 

O SolarLab é mais recente criação que possibilita-

rá a monitorização, teste e divulgação de novas 

soluções ao nível da energia renovável. Marc 

Rechter explica que “um dos projetos do SolarLab 

se centrará em testar e demonstrar as várias tecno-

logias de armazenamento de energia, como uma 

forma de apoio à sua introdução no mercado. 

Este último passo é o mais difícil, especialmente 

para as empresas start-up. Acabamos por criar 

uma plataforma a partir do qual se torna mais efi-

ciente o lançamento comercial dessas soluções 

de energia. Ao atingirmos estes objetivos iremos 

criar mais massa crítica, ganhando mais visibili-

dade no mercado, e tornando o projecto cada vez 

mais  autossustentável”. De forma mais concisa, 

“o Solar Lab é uma área dentro da plataforma so-

lar, onde estamos a lançar novas atividades ao ní-

ção solar é preciso encontrar terrenos com as 

condições ideais. “Primeiro é preciso que o local 

tenha uma irradiação solar direta boa e que o ter-

reno a utilizar seja árido (baldios) para evitar que 

sejam expulsas as culturas locais”. Para além dis-

so, tiveram em atenção o potencial do impacto 

económico e social que a plataforma iria ter na 

região. “Procuramos um local que oferecesse as 

melhores condições para a implementação do 

sistema, acrescido de um sentido cívico: gerar 

emprego e fomentar a economia em locais mais 

desfavorecidos, como é o caso do interior de Por-

tugal”. O objetivo da Enercoutim não é a produ-

ção de energia pura e dura. Ou seja, centra-se no 

suporte de projetos ligados às energias renová-

vel da monitorização, teste e comercialização de 

sistemas integrados de energia renovável”, remata 

o nosso interlocutor. 

a energia Solar em Portugal

Portugal tem todas a possibilidades para aprovei-

tar as oportunidades da energia fotovoltaica, visto 

que é um país com imensas horas de sol, mas 

ainda com uma capacidade instalada de pouca 

expressão. “Em Portugal temos um setor de ener-

gia eólica bastante desenvolvido, que em conjun-

to com as centrais hidro-elétricas produzindo em 

certos períodos,  cem porcento da necessidade 

elétrica do país. A energia solar não tem tido até 

agora um peso significativo no mix energético do 

país, mas com o decréscimo do seu custo de certeza 

o terá para o futuro.” A lei do autoconsumo poderá 

ser a alavanca necessária para que a energia fotovol-

taica comece a ter mais expressão no mix das ener-

gias renováveis. Marc Rechter explica que “para já, 

existe liberdade de auto-consumo de energia lim-

pa, sem haver subsídios nem impostos sobre o sol 

(conforme se verifica em Espanha, que esperamos 

nunca haverão). Existe para já uma base que per-

mite instalar até 180 Megawatts, após o qual vere-

mos se o setor é permitida a expansão do setor 

sem que sejam levantadas barreiras ao seu cresci-

mento natural, não subsidiado”. 

o futuro: liberalização de mercado

Para os nossos entrevistados é necessário que “o 

mercado continue a sua liberalização”. Nesta 

fase, onde os subsídios às renováveis já acaba-

ram, faria sentido pensar na introdução de benefí-

cios fiscais, visto que as renováveis estão a acele-

rar a descarbonização do nosso ecosistema. Mais 

importante, será permitir o mercado evoluir, sem 

barreiras e restrições à utilização da energia solar, 

nem restringir os modelos integrados em que o 

solar e outras energias renováveis podem produ-

zir as suas vantagens ecológicas e económicas. 

Muito em linha de conta com os objectivos da 

estratégia Europeia de energia, refletido na políti-

ca integral da União Energética.

marc rechter e natalie Samovich

membro da direção e responsável de i&i

“A revolução da energia”
Nos tempos que correm, o setor eNergético vem sofreNdo alterações sigNificativas, 
como por exemplo, o iNício da utilização das eNergias verdes em substituição do uso 
das eNergias fósseis, polueNtes. ou seja, a sociedade começou a gaNhar coNsciêNcia 
da urgêNcia em proteger o meio ambieNte, e mitigar as já óbvias coNsequêNcias das 
mudaNças climáticas. começou assim, o que marc rechter e Natalie samovich, 
membro da direção e respoNsável de i&i respetivameNte, apelidam de revolução 
eNergética.
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Viagem no tempo

InIcIalmente, a restauração de carros 

clássIcos era um hobbIe. como é que 

evoluIu para uma empresa, a ssr classIc?

O meu pai sempre foi um apaixonado por car-

ros e esse sentimento acabou por passar para 

mim e para a minha irmã, Susana Rodrigues. 

Depois de uma viagem aos Estados Unidos da 

América, percebemos, eu e o meu pai (Ramiro 

Rodrigues) decidimos juntar essa paixão a uma 

ideia de negócio. 

restaurar um carro clássIco não uma 

tarefa fácIl. o que é necessárIo saber, 

conhecer, para se poder restaurar um 

carro clássIco?

Antes de começar a restaurar um clássico con-

vém ponderar o motivo pelo qual se vai restau-

rar, porque se for como investimento têm que 

se ter bastante atenção na escolha do clássico 

para restauro, pois no final pode constatar que 

ficava mais em conta ter adquirido um já total-

mente restaurado ( e ás vezes até melhor) do 

que restaurar.  

Caso tenha valor sentimental, aí aconselhamos 

a procurar uma empresa de restauros especia-

lizada e de confiança.

Mais importante ainda, mesmo antes de come-

çar o restauro, é obter a informação de como a 

viatura era na altura (cor original, os extras que 

a viatura tinha, etc) assim como se a mecânica 

é a mesma de origem na viatura (o chamado 

matching number).  

O mercado no sector dos clássicos está em 

constante evolução, mas a estabilizar, pois por 

exemplo agora, os clássicos que estão num es-

tado médio, começam a não ter tanta procura, 

pois o mercado apercebendo-se dos custos de 

restauro, valoriza um clássico por restaurar 

(project car) ou um clássico restaurado em es-

tado de concurso, que neste momento começa 

a ser o mais procurado.

quanto é que pode custar a restaura-

ção de um veículo deste género?

É quase impossível responder a essa questão, 

no nosso caso só depois de uma decapagem é 

que se pode dar uma estimativa da parte da 

estrutura, assim como a parte da mecânica só 

depois de abrir os componentes mecânicos é 

que se pode dar uma estimativa. 

 

que tIpo de carros clássIcos é maIs co-

mum a sua restauração?

A SSR Classic é especializada em Mercedes 

Benz e Rolls Royce, mas não implica que não 

restauremos outras marcas. Temos restaurado 

clássicos da marca Porsche e Jaguar e iremos 

brevemente restaurar clássicos da Ferrari e da 

Aston Martin. Por outras palavras estamos vo-

cacionados e especializados para as marcas 

premium.

em portugal temos mercado para este 

setor, ou é além fronteIras que empre-

sas como a ssr classIc prosperam? 

Sou da opinião que temos algum mercado. Mas 

infelizmente a carga fiscal impede que apareçam 

novos clientes que possam investir em Automó-

sérgIo rodrIgues

administrador

Uma volta de requinte…
Os carrOs clássicOs transpOrtam-nOs para um passadO parcO em tecnOlOgia. nO 
entantO, Os veículOs eram feitOs para durar, e cada um acabava pOr ter O seu cunhO 
pessOal devidO a manufatura. É istO que Os tOrnam ícOnes, clássicOs. em entrevista 
aO pais pOsitivO, sÉrgiO rOdrigues, administradOr da ssr clássicOs, explica O 
pOrquê desta aventura nO mundO dOs carrOs clássicOs e quais as cOndições que se 
devem reunir para um restaurO. 

veis Clássicos. Vejamos exemplos dentro da 

União Europeia, em Inglaterra, Alemanha e Ho-

landa o registo de um clássico têm um valor a 

rondar os 1000,00 – 1500,00  Euros, a Espanha 

está a poderar isentar os Automóveis clássicos, 

enquanto que em Portugal existem Clássicos que 

podem ultrapassar os 75.000,00 Euros para regis-

tar (ter matricula Portuguesa), mais o IUC. Esta 

situação têm ainda o agravante de que certos vei-

culos clássicos, que por estarem isentos de IUC 

são vendidos ou postos á venda por valores ir-

reais em Portugal (normalmente a precisar de res-

tauro, mas a um preço de um já bem restaurado-

que se encontra fora de Portugal) , o que torna o 

mercado nacional fechado,  pouco receptivo a 

novas empresasO mercado Internacional é bas-

tante exigente, e ser reconhecido internacional-

mente é bastante demorado, mas perder a credi-

bilidade é num ápice. Mas derivado ao que foi 

descrito anteriormente, sou da opinião que se 

deve ir para além fronteiras apesar que derivado 

á carga fiscal partimos já em desvantagem com 

os principais concorrentes. 

o vosso servIço é exclusIvo só para vIa-

tura clássIcas?

Não, desde o início (já antevendo o que está 

a acontecer agora) apostamos também nos 

Supercarros, que são viaturas de altas presta-

ções mas com uma produção bastante limi-

tada (diria quase exclusiva), ícones dos anos 

oitenta, noventa e 2000, (ou seja que marca-

ram uma era) mas com muito baixa kilome-

tragem. Alguns desses Supercarros não têm 

eletrónica outros já a incorporam.  É uma 

área bastante interessante, completamente 

diferente mas igualmente fantástica no meu 

ponto de vista.

a ssr classIc é uma empresa de renome 

no âmbIto InternacIonal. quando e 

como atIngIram este patamar?

Ainda não é uma empresa de renome internacio-

nal, longe disso, mas já não passamos desperce-

bidos. Mas acho que após a nossa presença na 

Retromobile em Paris, e a nossa presença em nos 

EUA  tirou-nos do anonimato. Outro factor bas-

tante importante é o excelente reconhecimento 

por parte da comunidade Portuguesa emigrante, 

(Retromobile 2015 foi o maior exemplo disso, e 

iremos participar novamente em 2016).

como vê o futuro do mercado dos 

clássIcos?

Tudo indica que o mercado vai continuar estável, 

não com alguns dos valores excessivos como se 

presenciou até há bem pouco tempo, mas vai es-

tabilizar. Mas os exemplares únicos irão conti-

nuar a bater recordes. De salutar que as marcas 

premium estão e irão continuar  a apostar no seg-

mento dos Clássicos, marcando uma presença 

cada vez mais forte.   Antevendo o que acontece 

nos EUA ( na Europa acontece mais tarde) o mer-

cado dos clássicos continua em bom plano. Ou-

tro factor importante é o facto de os veiculos clás-

sicos passarem a ser vistos cada vez mais  como 

um investimento tanto a curto como a longo pra-

zo, e aí é bastante importante obter de um espe-

cialista a sua opinião assim como a sua avalia-

ção. É pena que o Estado português não olhe 

para esta área como os outros países já mencio-

nados. O país está a deixar escapar uma oportu-

nidade de criar mais postos de trabalho, mais 

empresas, mais riqueza para o país, de se afirmar 

internacionalmente. Enquanto isso, alguns dos 

melhores clássicos continuam a sair, e grande 

parte desses, já não regressam mais. É pena
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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


