
A
B

R
IL

 2
01

5 
| 

Ed
Iç

ã
o

 N
º7

9 
| 

PV
P.

2€

“Por um centro 
mais coeso”
Ana Abrunhosa, 
Presidente da CCDR Centro

“Uma sociedade mais justa, 
democrática e sustentável”
Luís Madureira Pires, 
Gestor do Programa Cidadania Ativa

Missão Cumprida!



UMA EQUIPA ALÉM-FRONTEIRAS.

TRANSITÁRIOS, LDA. 

Av. 4 de Fevereiro, 16 - 2º Andar, Sala 3 - Luanda - Angola
Tel: +244 222 311 123 / 222 311 176 / 222 310 843 / 222 311 234
Fax: +244 222 311 629   

R. Alfredo Cunha 193B, 1º Norte, 4450-023 Matosinhos
Telefone: 22 410 96 60/1/2 • Fax: 22 494 94 16



/Abril

Ambiente: energiAs renováveis

Disse recentemente que superaram to-

Dos os compromissos. É a expressão 

que Define melhor o balanço Destes 

Dez anos?

É de facto um balanço muito positivo. Mas  a 

expressão que porventura melhor define este 

balanço será: deixamos um legado que nos en-

che de orgulho. Quando assinámos o contrato 

para a concretização deste projecto, o Estado 

exigiu-nos contrapartidas. Foi a primeira vez 

que em Portugal se colocou um recurso ener-

gético ao serviço da criação de riqueza e da 

economia. Esses parâmetros incluíam a cria-

ção de emprego, investimento em novas uni-

dades industriais, renovação e melhoria da 

rede eléctrica nacional com novos centros de 

despacho e novas linhas, por dar um contribu-

to monetário para um fundo de inovação e um 

desconto à tarifa. Tudo isto estava estabelecido 

no caderno de encargos. Tirando o fundo de 

investimento, que realizámos no dia da assina-

tura do contrato, superámos todos os outros 

parâmetros. Por exemplo, em termos de em-

prego tínhamos o compromisso de criar 1750 

novos empregos qualificados directos e atingi-

mos 1953, em termos de investimento propu-

semos na proposta 161 milhões e chegámos 

aos 223 milhões de euros. O concurso era para 

a atribuição de 800 MW a que nos candidatá-

mos, mas o Júri do concurso considerou que a 

nossa proposta tinha mérito excepcional e atri-

buiu-nos um prémio de mais 200 MW poden-

do a partir daí instalar até mais 200 MW de 

sobreequipamento. Isto é, 1200 MW no total. 

Mas nós acabámos por instalar 1335 MW.

Esta superação positiva dos valores iniciais do 

contrato, é motivo de grande orgulho para toda 

a equipa que esteve associada a este projecto.

este foi o maior consórcio De energia 

criaDo em portugal…

Eu diria mesmo que em termos de projecto sin-

gular é um dos maiores da Europa. Não há me-

mória de se fazer em tão pouco tempo tantos 

megawatts. É preciso entender que para além 

das dificuldades inerentes ao nosso clima mui-

to rigoroso, com meses no inverno que não 

permitem trabalhar nas montanhas, tivemos de 

lidar com um penoso processo burocrático que 

cria obstáculos ao cumprimento dos prazos. 

Para licenciar um parque eólico é ainda hoje 

necessário a aprovação de 38 entidades dife-

rentes o que implica que não se consegue li-

cenciar um parque eólico em menos de dois 

anos.

Mas nós sabíamos o que iríamos enfrentar e 

por isso começámos a preparar a proposta dois 

anos antes. Foi cuidadosamente elaborada, 

com muitas e muitas horas de trabalho e um 

investimento muito avultado, porque nós que-

ríamos ganhar o concurso. Para que um projec-

to destes tenha sucesso, as pessoas têm que 

acreditar nele, estarem muito motivadas e fo-

cadas nos objectivos. Conseguimos construir 

uma equipa excelente com elementos das em-

presas que integraram o consórcio e, curiosa-

mente, quer nas unidades industriais quer nos 

parques conseguimos melhores indicadores 

que as empresas-mãe. Por exemplo, no caso da 

unidade industrial em Viana do Castelo, a 

Enercon tem das fábricas com melhor rentabi-

lidade e eficiência do grupo a nível mundial. 

Isso é motivo de orgulho até porque os portu-

gueses têm muitas vezes a triste ideia que é 

cantada no fado que somos uns coitados, mas 

quando somos bem enquadrados e sabemos 

apontar para um objetivo bem definido, cum-

primos e somos bem sucedidos.

o cluster inDustrial DeDicaDo à pro-

Dução De materiais para a energia eóli-

ca tambÉm foi uma noviDaDe e muitas 

pessoas pensavam que não era possível 

executá-lo. este processo permitiu 

abrir mentaliDaDes?

Na altura existiam pessoas que não acredita-

vam que isso fosse possível. É mais fácil com-

prar as máquinas do que associá-las à produ-

ção nacional. Esta ideia foi muito denegrida e 

diziam que não tinha significado, mas as fábri-

cas foram construídas de raiz e são hoje uma 

referência à escala europeia. 

Este foi um dos processos que estava no contra-

to preto no branco e que o levámos muito a 

sério. Queríamos que mais de 90 por cento dos 

componentes das torres eólicas fossem fabrica-

ENEOP superou todos 
os compromissos
Depois De ligar o último megawatt à reDe elétrica nacional, o consórcio energético 
eneop - eólicas De portugal está na sua recta final. aníbal fernanDes, presiDen-
te executivo Da empresa, faz o balanço Destes últimos Dez anos e fala sobre o sec-
tor energético em portugal.

aníbal fernanDes

presidente executivo da eneop
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dos em Portugal, já que antigamente só eram 

construídos a torre e as fundações. Como nos 

preparámos muito cedo conseguimos contac-

tar os diversos fabricantes mundiais  e tivemos 

a possibilidade de escolher. Seleccionámos a 

Enercon porque tinham um serviço integrado e 

é incontestavelmente o líder mundial da tecno-

logia.

existe a garantia De que o cluster vai 

ficar em viana Do castelo?

No discurso de encerramento deste projecto, o 

CEO da Enercon deu essa garantia e disse mesmo 

que este projecto estava ainda no início, que as 

energias renováveis têm um papel a cumprir, que 

a energia eólica está madura, é competitiva e que 

tem todas as condições para continuar a ser ins-

talada em Portugal. As fábricas portuguesas são 

das mais rentáveis do grupo, têm mão-de-obra 

qualificada e com alto rendimento e ainda po-

dem tirar partido da situação geográfica para ex-

portar. Segundo os dados mais recentes, o porto 

de Viana do Castelo dedica mais de 50 por cento 

da sua actividade para exportação dos produtos 

da Enercon. Por isso a Enercon vai continuar em 

Portugal. 

foram Dez anos De uma granDe aven-

tura?

Foi uma aventura no sentido de desafio. Con-

fesso que não foi fácil. Para além das dificulda-

des externas, internamente conseguimos juntar 

à mesma mesa empresas concorrentes, como a 

EDP, a Endesa que passou depois para a Enel, e 

a Generg, e empresas que eram compradoras e 

outras vendedoras de equipamentos, como a 

Enercon e os promotores eólicos. A partir do 

momento em que as idiossincrasias iniciais fo-

ram vencidas, tudo funcionou muito bem. 

A outra dificuldade foi superar todos os contra-

tempos que nos foram surgindo, sobretudo de 

âmbito financeiro. Quando nos preparávamos 

para entrar em velocidade de cruzeiro, tivemos 

de enfrentar a crise financeira internacional com 

a falência do Lehman Brothers a que se seguiu a 

turada, que incluía já os projectos de engenha-

ria das novas fábricas da Enercon a construir 

em Viana do Castelo. Por isso é que, dez meses 

depois de termos assinado o contrato, a pri-

meira fábrica já estava a funcionar. 

Com base nessa proposta o júri do concurso deu-

nos como já disse um prémio de mérito excep-

cional e permitiu a produção de mais 200 mega-

watts a que se somavam mais 200 MW de so-

breequipamento. Como as circunstâncias do 

contrato foram alteradas porque deixámos de 

conseguir financiamento, chegámos a um acor-

do com o Estado que se traduziu no seguinte: 

como as nossas máquinas têm uma curva de po-

tência que pode ser ajustada em alta, acordámos 

com a DGEG e com a REN que, sempre que a 

rede eléctrica o permita, as últimas máquinas 

que instalámos não são de 2 MW mas sim de 3. 

Daí que, as 600 máquinas que instalámos não 

totalizem 1200 mW mas sim 1335.

não serão parques eólicos a mais?

A vantagem da energia eólica é a sua dimen-

são adequada ao território nacional. Anterior-

mente, o paradigma era muito diferente do que 

é hoje. Tínhamos grandes centros produtores, 

que estavam localizados muito longe dos cen-

tros de consumo e foram criadas linhas de 

transporte unidirecionais quase dedicadas. 

Cada vez que existiam perturbações na rede, 

isso tinha efeitos muito gravosos no forneci-

mento de electricidade. Os parques eólicos 

têm uma lógica diferente. Um parque médio 

tem entre 20 a 50 megawatts e estão dispersos 

por todo o território, o que permitiu que se te-

nha modificado substancialmente a rede eléc-

trica nacional. Deixou de ser uma rede unidi-

recional para ser malhada e cada vez que exis-

te uma perturbação na rede, a malha do lado 

acolhe essa falha e não cria uma quebra na 

distribuição. Construímos várias centenas de 

quilómetros de rede de média e alta tensão, 

quer de distribuição quer de transporte e deze-

nas de subestações, que passaram a ser pro-

priedade da REN e da EDP Distribuição.

Não são por isso parques eólicos a mais no 

sentido da dimensão ajustada ao território na-

cional e à nova configuração de redes inteli-

gentes e mais racionais. Além de que ainda há 

espaço para instalação de, pelo menos, mais 

2000 megawatts onshore. 

não É rentável continuar com o con-

sórcio para ocupar este espaço?

Isso já não depende de nós. Manifestámos aos 

responsáveis do sector a nossa disponibilidade 

para continuar com esta experiência ganhado-

ra, mas para isso tem que existir uma definição 

do enquadramento em que podemos actuar. 

Não nos cabe a nós a definição da política 

energética. Até à data não tivemos nenhuma 

resposta e por isso estamos a celebrar a con-

clusão deste projecto. 

a política para as energias renováveis 

esteve paraDa Durante algum tempo. 

recentemente, foi manifestaDa a vonta-

De política De voltar a apostar neste 

sector. vai ser possível seguir o mesmo 

caminho?

O discurso do ministro do Ambiente, Ordena-

mento do Território e Energia, Jorge Moreira da 

Silva, na cerimónia de conclusão do projecto 

ENEOP foi brilhante e enquadrado numa política 

energética consistente com o que é o objetivo da 

Europa e da humanidade. A energia é um bem 

que tem que ser usado com parcimónia e que 

temos desbaratado de uma maneira incrível. To-

das as energias cumprem um papel num determi-

nado momento. Hoje em dia já não existem dú-

vidas quanto ao efeito das alterações climáticas 

que têm origem na acção do homem e a área 

energética é das mais gravosas. Quando falamos 

nas energias alternativas são as que estão madu-

ras, capazes de intervir no mercado com eficiên-

cia e eficácia, a custos controlados e que podem 

permitir reduzir os perigos para o ambiente e pre-

venir esta hecatombe das alterações climáticas.

crise das dívidas soberanas. Ainda conseguimos 

financiar o primeiro lote de parques mas logo a 

seguir os accionistas tiveram que se substituir aos 

bancos e colocar capital próprio, o que não esta-

va estipulado no contrato. Perceberam que não 

era possível continuar em “project finance” e in-

vestiram cinco vezes mais capital do que estava 

previsto inicialmente.

neste momento os promotores estão a 

aDquirir os seus lotes. está a ser um 

processo pacífico?

Inicialmente, a lógica seria cada um trazer os 

seus pertences para o lote. Na altura percebe-

mos que não seria a atitude mais racional por-

que os parques eólicos não são comparáveis, 

não têm todos a mesma produção nem o finan-

ciamento é igual. Este modelo foi muito com-

plexo e estipulámos antes da assinatura do 

contrato como é que iria ser feito no final.

Agora que o último megawatt foi ligado à rede, 

estamos no processo de divisão do lote pelos 

diversos intervenientes em função da sua parti-

cipação social tendo em conta o valor de cada 

parque.

não É usual ultrapassar os parâmetros 

que estão no contrato e construir 

mais Do que está DefiniDo. como con-

seguiram chegar aos 1335 megawatts 

De potência?

Quando os concursos foram lançados podía-

mos concorrer ao lote 1, para a construção de 

800 megawatts, e ao lote 2 que eram 400. De-

cidimos concorrer apenas ao lote 1 porque o 

segundo não tinha, na nossa opinião, dimen-

são suficiente para criar o cluster industrial que 

pretendíamos. A nossa proposta estava muito 

bem elaborada e entregámos na sede da Dire-

ção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na 

avenida 5 de Outubro, uma proposta com um 

volume aproximado de dois metros cúbicos e 

que por isso teve de ser descarregada por um 

camião com guindaste próprio dentro de um 

invólucro com rodízios. Estava tão bem estru-
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O discurso do ministro abre alguma esperan-

ça para que seja possível entrar de novo 

numa via de racionalidade. O que se passou 

durante alguns anos foi uma completa irra-

cionalidade em termos energéticos. As men-

tiras que se foram contando, mesmo que lá 

no fundo tivessem à mistura um pouco de 

verdade, tinham por trás uma agenda escon-

dida. E isso provocou estragos incomensurá-

veis na economia. O que algumas pessoas 

andaram a fazer foi dinamitar toda uma polí-

tica energética europeia que tinha demorado 

décadas a ser construída. 

e que agenDa É essa?

A da energia nuclear. Queriam construir a todo 

o custo uma central nuclear em Portugal, o que 

não faz sentido nenhum. Imagine que até pro-

metiam colocar a energia a 25 €/MWh !!! 

quando hoje é sabido que a EDF, que é o maior 

produtor mundial de nuclear, a vende ao Reino 

Unido a 118 Libras/MWh !!

Este projecto eólico tem quase a mesma potên-

cia que uma central nuclear, por isso tinham 

que o travar e lançaram uma campanha infame 

sobre o projecto associando-o ao défice tarifá-

rio. Quando hoje, nós somos um contribuinte 

líquido para fazer baixar as tarifas de electrici-

dade em Portugal.

os portugueses já não Deveriam estar a 

sentir o efeito Das energias renováveis 

na factura energÉtica?

É o tema mais complexo de abordar e onde é muito 

fácil fazer-se demagogia. Hoje em dia não existe 

nenhuma tecnologia que seja remunerada pelos 

seus custos reais. A energia está artificialmente ba-

rata. Os consumidores pagam muito quando com-

parado com o seu poder de compra, mas os valores 

estão artificialmente abaixo do custo real, porque 

tem existido sistematicamente um financiamento 

encapotado às diversas energias. A primeira e a 

mais subsidiada foi o carvão por protecção dos pos-

tos de trabalho ou pela protecção económica de 

determinada região. A segunda é o nuclear e em 

terceiro lugar está o petróleo. As energias renová-

veis estão muito longe destes níveis de subsidiação. 

Por exemplo, hoje em dia o custo médio de explo-

ração do barril de petróleo é de cerca de 80 dólares 

e no mercado está a 50.

No nosso caso concreto existe o chamado Mer-

cado Ibérico de Energia que é uma fantasia teóri-

ca. Funciona como uma bolsa onde os produto-

res, ofertam a energia a um custo marginal e não 

ao seu custo real o que obviamente distorce os 

valores. Mas quando houver um verdadeiro mer-

cado a funcionar, a energia eólica actual cumpri-

rá o seu papel competitivo na formação dos pre-

ços em baixa.

O que é a ENEOP - Eólicas de Portugal?

A ENEOP – Eólicas de Portugal, SA foi constituída para dar resposta na sequência do Concurso 

Público para Energia Eólica de 2005-2006, para instalar em Portugal o primeiro pólo industrial 

para produção de aerogeradores de última geração e desenvolver novos projectos de parques 

eólicos a partir da produção destas unidades industriais. A ENEOP ganhou a primeira e maior 

fase deste concurso, conseguindo os direitos para a instalação de 1200 MW de novos parques 

eólicos até 2013. Nasceu da vontade conjunta de empresas líderes no sector das energias reno-

váveis: a Enercon, a EDP, a Endesa que depois deu lugar à Enel e a Generg.

O cluster industrial eólico e os parques associados são um investimento puramente privado que 

já trouxe benefícios consideráveis para a economia nacional, as contas públicas, a factura ener-

gética externa e a balança comercial e permitiu: 

- Aproveitar a aposta estratégica nas energias renováveis para desenvolver um novo pólo indus-

trial para o País, virado para a produção de bens com elevado valor acrescentado e virado para 

a exportação.

- A transformação de um sector importador num motor de exportação e de criação de emprego 

qualificado – um exemplo do que pode ser alcançado com uma acção estratégica de política 

industrial associada a investimentos privados.

 - Foi, a nível nacional, um dos raros sectores que ajudou a combater o desemprego nos últimos 

anos, com uma criação líquida de mais de 1950 postos de trabalho nas empresas do cluster, e 

um efeito induzido estimado a mais de 5000 empregos/ano.

- A nível regional, o impacto é ainda mais sensível, com várias zonas desfavorecidas a beneficiar 

de novas unidades industriais, o porto de Viana do Castelo a servir de base para a exportação, 

regiões rurais a receber rendimentos associados aos parques e a região Minho-Lima a ver cerca 

de 4 por cento do seu PIB assegurado apenas pelo cluster.
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O cOnsórciO EnEOp Está a chEgar aO 

fim. cOmO caractEriza EstE prOjEtO quE 

cOmEçOu Em 2006?

A ENERCON é uma companhia de confiança 

que cumpre sempre as suas promessas. Assim 

sendo, este projeto esta em consonância com os 

restantes projectos que temos espalhados pelo 

mundo. Nem todos têm esta dimensão, nem 

obrigam a um investimento tão elevado da nossa 

parte, já que estamos a falar de cerca de 200 mi-

lhões de euros para a fatia principal, o projeto 

industrial, mas o facto de conseguirmos cumprir 

a nossa missão e as nossas obrigações é perfeita-

mente normal. Com a crise financeira, as cir-

cOmO fOi pOssívEl supErar Os ObjEtivOs 

quE Estavam dElinEadOs?

Todos os parceiros tiveram a determinação cer-

ta para cumprirmos a nossa missão dentro do 

consórcio. 

O quE lEvOu uma EmprEsa alEmã a criar 

um clustEr Em pOrtugal?

O nosso lema é levar energia para o mundo e o 

mercado português não era novo para nós. Co-

meçámos a instalar máquinas em Portugal em 

1995 e em 1998 criamos o nosso primeiro escri-

tório de serviço em Amarante. A ENERCOM 

acreditou desde cedo neste projecto devido ao 

seu conceito e à segurança transmitida pelo go-

verno. Já trabalho em Portugal há 15 anos e gosto 

de trabalhar com os portugueses. Se usarmos os 

mesmos princípios e processos que na Alema-

nha, onde os resultados são bons, em Portugal e 

com os portugueses são ainda melhores. Isto faz 

com que seja um bom país para produzir e inves-

tir. A nossa estrutura é grande e precisamos sem-

pre do mercado nacional para assegurar um vo-

lume base. Até agora conseguimos contrabalan-

çar a queda do investimento no mercado nacio-

nal com a exportação. 

cOm O fim dO cOnsórciO quE mudan-

ças vãO fazEr na EnErcOm?

Este ano e por falta de projetos nacionais, a maior 

parte dos nossos produtos serão dirigidos à ex-

portação. Para além da nossas obrigações contra-

tuais e preocupações sociais, a ENERCOM conta 

com a grande capacidade dos nossos colabora-

dores portugueses e não quer perder os conheci-

mentos transmitidos e adquiridos. Por isso a 

ENERCON procurará sempre soluções para ga-

rantir a continuação do nível de exigência das 

actividades a que se propõe e quer continuar a 

produzir e apostar em Portugal, pois acreditamos 

no mercado português a médio e longo prazo.

EstE gOvErnO já anunciOu uma maiOr 

apOsta nas EnErgias rEnOvávEis. Esta 

apOsta vai mExEr cOm O mErcadO?

A política energética em Portugal é um bom 

exemplo em toda a Europa. Cerca de 70 por cen-

to da energia consumida é de fonte renovável. A 

criação de uma política energética ibérica pode 

fazer parte de uma solução a nível europeu, 

criando um eixo mais forte para a exportação de 

energia para o resto da Europa. Assim sendo, po-

deremos elevar ainda mais o potencial dos nos-

sos recursos, quer naturais, quer industriais. A 

minha esperança é que o governo espanhol 

aprenda com o exemplo português, e tome cons-

ciência que a aposta nas energias renováveis 

pode ser parte da solução em tempos de crise fi-

nanceira e na questão das dívidas soberanas. Isto 

traduz-se na obtenção de uma maior indepen-

dência energética, uma redução nas importa-

ções, na criação de emprego e mais energia para 

o mundo.

cunstâncias à volta do projeto nem sempre foram 

fáceis, mas todos os parceiros envolvidos de-

monstraram vontade e o governo português, ao 

contrário de outros, assegurou a estabilidade ne-

cessária ao seu desenvolvimento. 

pOrtugal dEmOnstrOu quE O invEsti-

mEntO na EnErgia Eólica é pOssívEl Em 

tEmpOs dE crisE, pOdEndO mEsmO sEr 

partE da sOluçãO.

O reconhecimento do vento como um dos maiores 

recursos naturais à disposição em Portugal permitiu 

uma redução nas importações, um aumento da in-

dependência energética e a criação de emprego.

micha strauss

administrador da EnErcOn portugal

“O nosso lema é levar  
energia para o mundo”
Com o ConsórCio EnEop a dar os últimos passos, o ClustEr industrial lidErado pEla 
EnErCon afirmou-sE Como um dos prinCipais produtorEs dE ComponEntEs para Eóli-
Cas do mundo. Em EntrEvista, miCha strauss, administrador da EnErCon portu-
gal, faz o balanço dEstE projECto.
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Em quE mEdida traduz EstE tipo dE coo-

pEração um dEsígnio da idEntidadE 

cultural do povo noruEguês?

Temos sorte em sermos de um país que foi 

abençoado pela natureza. Temos recursos na-

turais, peixe… 

Está a rEfErir-sE à noruEga mas, até ao 

momEnto, o mEsmo sE aplicaria a por-

tugal…

(risos) …Sim, estes são apenas dois dos muitos 

aspectos que temos em comum… Mas temos 

montanhas enriquecidas por quedas de água que 

nos permitem termos electricidade barata e, mais 

recentemente, passámos a obter petróleo e gás a 

partir do mar. Tudo isto resulta num superavit que 

muito poucos países têm. E algo pelo que fize-

mos muito pouco para ter. Chamemos-lhe sorte. 

Mas entendo que tomámos boas decisões políti-

cas. Temos elegido como objectivo diversificar 

rendimentos e potenciar que os mesmos che-

guem efectivamente a toda a população. Temos 

muito poucos ricos e relativamente poucos po-

bres, temos uma enorme classe média e retira-

mos todo o proveito dos recursos naturais e da 

sua gestão. Isto permite-nos obter um saldo posi-

tivo e é precisamente esse superavit que partilha-

mos, em parte a fundo perdido. Mas também 

devo confessar que é mais fácil para nós darmos 

1 por cento do nosso PIB do que para outros da-

rem 0,2, uma vez que temos um superavit sólido 

no nosso orçamento.

nós termos essa tradição e vocês não a terem. 

Os modos como são expressas e materializa-

das é que são diferentes.

rElativamEntE aos EEa grants, quando 

dEfinEm árEas Estratégicas para finan-

ciarEm projEctos tal implica por partE 

das EntidadEs noruEguEsas um conhE-

cimEnto profundo dos paísEs quE 

apoiam…

Não necessariamente. Com Portugal, por 

exemplo, temos uma longa tradição de coope-

ração. Desde 1974 que temos vindo a coope-

rar de uma forma muito próxima. Temos exce-

lentes relações e conhecemo-nos muito bem, o 

que torna fácil trabalhar com e para Portugal. 

Com alguns dos parceiros mais recentes, no-

meadamente com aqueles que foram há pouco 

definidos como estados europeus de leste, te-

mos menos tradição e teremos que aprender 

mais rapidamente. Mas nós não impomos 

áreas a apoiar. A discussão define-se a dois ní-

veis: primeiro, no seio da UE, onde elencamos 

em conjunto um número de áreas que gostaría-

mos de apoiar financeiramente o desenvolvi-

mento. Normalmente, isso resulta num con-

junto de seis a oito áreas latas. Depois, nego-

ciamos com cada um dos países, que poderão 

ter diferentes prioridades entre eles, e acorda-

mos em cooperar em algumas, mas não em to-

das, as áreas decididas a nível da UE. Não po-

demos assegurar a cobertura de todas as áreas 

em todos os países. É uma questão de procura 

e de oferta e, como tal, fazemos escolhas jun-

tamente com representantes da UE. Constata-

mos que, em todos os países, existem bons 

projectos em todas as áreas e é bom para a efi-

cácia e eficiência, ao nível da gestão dos pro-

gramas e projectos, se alcançarmos uma priori-

zação relativamente restrita, concentrando o 

nosso dinheiro e esforço em menos áreas. É 

mais fácil administrar e tirar proveito de pou-

cos mas grandes projectos do que de muitos e 

pequenos.

prEsumE-sE quE quEm dá tanto também 

prEtEnda rEcEbEr algo Em troca…

Não a esse nível que parece constatar… O que 

pretendemos realmente é contribuir para um 

mundo melhor. Não esperamos que nos devol-

vam qualquer tipo de investimento que realiza-

mos no âmbito das cooperações bilaterais que 

fomentamos. No que concerne à cooperação 

com a UE, a questão é ligeiramente diferente. 

Aí, integramos uma cooperação económica 

com estados-membros da UE e retiramos enor-

mes vantagens do facto de estarmos numa po-

sição de membro. Aceitamos regras e regula-

mentações, não tomamos parte das decisões 

mas beneficiamos do livre acesso a esse mer-

cado interno. Assim, podemos vender os nos-

sos produtos industriais nas mesmas condições 

de outros países europeus. No entanto, não 

nos resumimos a ir propriamente à boleia… 

Contribuímos, tal como os estados-membros 

da UE por direito, para o bem comum. O di-

nheiro dos EEA Grants é parte dessa contribui-

ção. Assim, pagamos à comunidade em prol 

da coesão social e do desenvolvimento econó-

mico e, aí sim, podemos falar de uma espécie 

de devolução ou de um pagamento de volta 

por beneficiarmos das vantagens inerentes a 

uma cooperação próxima. Então, enquanto a 

nossa ajuda no âmbito da cooperação para o 

desenvolvimento é oferecida de forma gratuita 

porque entendemos que aqueles que têm de-

vem partilhar com os que têm menos, a nossa 

cooperação com a Europa realiza-se em parte 

porque temos uma economia muito forte e 

porque temos uma excelente relação, em que 

estamos a contribuir para o bem comum assim 

como todos os demais países europeus.

ExistE alguma forma coErEntE dE 

transmitir Em idadEs prEcocEs EssEs va-

lorEs dE partilha?

Esses valores são geralmente aceites. Vejo-os 

em Portugal… Vocês têm outros canais. A vos-

sa família é muito forte, têm uma tradição de 

ajuda materializada através de organizações 

não governamentais… Nós pagamos impostos 

altamente elevados e o governo norueguês tra-

ta de nós; vocês pagam menos impostos mas 

são melhor suportados pelas comunidades lo-

cais, por amigos e familiares, existe a tradição 

de aqueles que possuem recursos os partilha-

rem, nomeadamente através da Misericórdia e 

de outras organizações. Não se trata aqui de 

ovE thorshEim

Noruega e Portugal: 
uma parceria de excelência
Para a Noruega, Portugal é um Parceiro imPortaNte, como testemuNha, em eNtre-
vista ove thorsheim, o embaixador da Noruega em lisboa.

 

Para quem procura  
Incrementar o seu Negócio 

 

O Agrilogis e-Marketplace é uma plataforma que serve de base a comercialização 
do azeite biológico certificado e de montra aos produtores envolvidos neste 
 projeto.   
O AgriLogis e-Marketplace  está direcionada para o negócio entre empresas, B2B 
- Business to Business.  

www.agrilogis.pt/emarketplace 
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É este o mote do Programa Cidadania Ativa, ge-

rido pela Fundação Calouste Gulbenkian e fi-

nanciado pela Noruega, Islândia e Liechtens-

tein através do Mecanismo Financeiro do Espa-

ço Económico Europeu (EEA Grants): reforçar a 

capacidade de intervenção e direcionar a atua-

ção das Organizações não-Governamentais 

(ONG) para um contributo direto rumo a uma 

sociedade mais justa, democrata e sustentável.

Qual é a importância dos EEa Grants 

para as onG portuGuEsas?

Em matéria de apoio à Sociedade Civil portugue-

sa, os EEA Grants assumem grande importância 

dada a filosofia subjacente aos subsídios que os 

três países concedem aos 16 menos desenvolvi-

dos da União Europeia. Com efeito, os Estados 

financiadores decidiram que 10% da totalidade 

das dotações para cada país beneficiário têm que 

ser destinados às ONG e devem ser geridos por 

entidades não estatais. Nesse sentido, este pro-

grama é original mas é-o também por assumir 

como objetivo central o reforço da sociedade ci-

vil, através da capacitação das suas organizações 

ou da promoção de projetos concretos em prol 

da comunidade que se traduzam em melhorias 

para o seu funcionamento ou as suas competên-

representativas da sociedade civil portuguesa e 

na sequência dessas reuniões selecionou três do-

mínios de atuação. Dado que a sua candidatura 

foi a vencedora, ficaram então estabelecidas as 

seguintes áreas: a participação nas políticas pú-

blicas, a nível central e local, tanto na sua génese 

como na sua implementação; a promoção dos 

valores democráticos e a não discriminação; e a 

capacitação das ONG, tanto em termos de mo-

delos e mecanismos de gestão como de reforço 

das competências das lideranças e dos recursos 

humanos e para angariação de recursos financei-

ros. Em 2014 foi adicionada uma quarta área - 

empregabilidade e inclusão dos jovens -, porque 

os países financiadores entenderam que a reserva 

de cinco por cento do montante total dos EEA 

Grants para Portugal que não foi inicialmente 

afeta a nenhum programa deveria reforçar na ín-

tegra o “Cidadania Ativa”. É por isso que passá-

mos de 5,8 para 8,7 milhões de euros. Esta quar-

ta área constituiu um novo desafio e admito que 

inicial e pessoalmente tive algumas dúvidas 

quando ficou definido que a reserva seria toda 

atribuída ao Programa Cidadania Ativa mas tinha 

que ser destinada à empregabilidade e inclusão 

dos jovens. Tínhamos muito pouco tempo para 

atribuir financiamentos. Até abril de 2016 não 

iría ser fácil lançar concursos, contratualizá-los e 

executar todos os novos projetos até à sua con-

clusão. Para já correu muito bem e estamos mui-

to satisfeitos com a qualidade dos 23 projetos 

que foram aprovados. Provou-se que foi uma boa 

aposta. E temos boas expetativas de que venham 

a ser concretizados e de que os resultados previs-

tos sejam plenamente atingidos.

a EmprEGabilidadE não é uma árEa nor-

mal dE atuação das onG…

Na área da empregabilidade temos quatro subá-

reas. Uma é a aquisição de soft skills, ou seja, 

fornecer aos jovens uma série de competências 

quando saem da escola ou das universidades, 

que passam por preparar currículos, trabalhar em 

grupo ou conhecer a vida empresarial, designa-

damente através de estágios em empresas. Trata-

se de preparar melhor os jovens para a sua inte-

gração no mercado de trabalho e não de dar uma 

formação de base pois isso compete ao sistema 

de ensino. Esta e a segunda subárea, o empreen-

dedorismo, designadamente o empreendedoris-

mo social, em que se proporciona formação e se 

apoiam as primeiras fases da criação dos negó-

cios e das empresas, recolhem o essencial do fi-

nanciamento para a empregabilidade, o que 

constituía o objetivo central do reforço do Pro-

grama dadas as elevadíssimas taxas de desem-

prego jovem existentes em Portugal. A terceira 

área está relacionada com o voluntariado, ou 

seja, com a participação cívica dos jovens e a 

última abrange a integração social das crianças e 

jovens, principalmente os que estão em risco.

A área da empregabilidade tem outra particulari-

dade: como o trabalho das ONG em geral não 

incide habitualmente na empregabilidade nem 

no empreendedorismo, aceitamos financiar, ao 

contrário do que acontece nos outros três domí-

nios de atuação, não só a ONG promotora mas 

também os seus parceiros não ONG. Neste caso, 

decidimos financiar todos os parceiros porque 

sabemos que as escolas, as universidades e as 

empresas têm um papel decisivo nesta matéria e 

cias. A contribuição do Estado para o Terceiro Se-

tor, designadamente através dos Fundos Estrutu-

rais, supera em muito a deste Programa, mas no 

nosso caso não se apoia a construção ou a remo-

delação de equipamentos e o objetivo essencial 

não é especificamente prosseguir políticas so-

ciais através das ONG. É um programa com uma 

dotação global de 8,7 milhões de euros, dos 

quais 7,5 milhões para apoio direto a ONG, atra-

vés de concursos abertos a todos. A totalidade 

das verbas disponíveis já foi alocada a 109 proje-

tos que envolvem 152 ONG e mais 100 organi-

zações parceiras. Estes projetos foram seleciona-

dos a partir das 800 candidaturas recebidas, num 

valor total de 60 milhões de euros de financia-

mento solicitado, e com base num processo de 

seleção assente em peritos independentes exter-

nos à Fundação.

QuE projEtos Estão a sEr dEsEnvolvidos?

Tendo como temas principais a justiça social, a 

democracia e o desenvolvimento sustentável, os 

EEA Grants deixaram a cada candidato à gestão 

do Programa para as ONG a possibilidade de es-

colher as áreas de intervenção em que se con-

centrariam os recursos. A Fundação Calouste 

Gulbenkian em 2012 reuniu com diversas forças 

luís madurEira pirEs

Gestor do programa cidadania ativa

“Fortalecer a sociedade civil 
através das ONG é fundamental”
Para Luís Madureira Pires, gestor do PrograMa Cidadania ativa, as ong têM uM PaPeL 
essenCiaL na ConsCienCiaLização da soCiedade CiviL Para a intervenção CíviCa, na MeLhoria 
dos MeCanisMos de PartiCiPação deMoCrátiCa e no Contributo Para a ProMoção dos direi-
tos huManos, da justiça soCiaL e do desenvoLviMento sustentáveL.

O que são os EEA Grants?

Os EEA Grants são os recursos financeiros 

que a Noruega, a Islândia e o Liechtens-

tein se comprometeram a transferir, no 

quadro do Mecanismo Financeiro do Es-

paço Económico Europeu, para apoiarem 

os países menos prósperos da União Euro-

peia, como contrapartida para a sua parti-

cipação no Mercado Único. Os progra-

mas são geridos essencialmente por orga-

nismos públicos em cada país, com exce-

ção do programa para as Organizações 

não-Governamentais, que é gerido pela 

sociedade civil.
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seria necessário que participassem ativamente 

nos projetos para assegurar o seu sucesso.

Temos projetos extensivos que tentam abranger 

muitos jovens para lhes fornecer as soft skills, 

outros intensivos em que o jovem é acompa-

nhado em todo o ciclo de inserção profissional 

até encontrar emprego, incluindo um estágio 

numa empresa. Há igualmente projetos para 

grupos sociais vulneráveis e menos inseridos 

na comunidade.

um dos pontos do proGrama “cidada-

nia ativa” é a troca dE ExpEriências com 

os paísEs financiadorEs. sabEndo QuE 

as onG não têm GrandEs possibilidadEs 

dE fazEr EstE intErcâmbio dE ExpEriên-

cias como a Estão a promovEr?

Sendo esta a primeira vez que gerimos um Pro-

grama com estas características, e face à expe-

riência que adquirimos nestes dois anos, altera-

ríamos um pouco o modelo. O Programa está 

mocráticos é mais imediato na Europa de Les-

te; em Portugal assume outros contornos e 

situa-se em outros planos. O leste da Europa – 

e também alguns países da Europa Ocidental, 

como a França – correm sérios riscos nesta ma-

téria e neste momento o maior Programa de 

defesa de valores democráticos na União Euro-

peia acaba por ser apoiado pelos EEA Grants. 

Podemos questionar-nos porque é que isto 

acontece, a União tem que assumir as suas 

próprias responsabilidades neste domínio. A 

melhoria da democracia e a aproximação dos 

cidadãos à política é importante. Existem vá-

rias formas de participação e a nível local já se 

tem feito alguma coisa. Entendo que as ONG 

têm o seu papel nesta matéria e particularmen-

te nos países do Leste da Europa, em que estas 

organizações acabam por ter uma função de 

advocacy e de monitorização e controlo de-

mocrático das políticas públicas, tornando-se 

muitas vezes o principal contrapoder de Esta-

dos muito centralizados.

outro ponto da atuação do proGra-

ma ondE ExistE GrandE difErEnça EntrE 

a sociEdadE portuGuEsa E as dos paísEs 

nórdicos é a rElação EntrE a vida labo-

ral E a vida privada. é possívEl num fu-

turo próximo mudar a mEntalidadE 

para QuE Exista uma mElhor conjuGa-

ção EntrE trabalho E a vida privada?

Este é um ponto que levaria a uma discussão 

bastante longa. Tem a ver com a organização 

de vida em Portugal – designadamente a labo-

ral – que não facilita uma vida familiar intensa. 

Por exemplo, quem gostaria de ter apenas meia 

hora diária para almoço e sair às quatro e meia 

da tarde para conseguir estar com os filhos 

mais cedo? Há questões de mentalidade e tam-

bém de organização e de legislação que são 

muito importantes nesta matéria. Temos vários 

projetos apoiados que abordam a problemáti-

ca da conciliação de trabalho e família, mas 

incidem sobretudo sobre sensibilização.

Em outubro vão orGanizar a primEira 

fEira das onG. QuE EspEra dEstE EvEnto?

A primeira feira das ONG em Portugal vai rea-

lizar-se em outubro, no Estoril, e até 31 de mar-

ço recebemos mais de 120 candidaturas para 

as cerca de cem casetas disponíveis. Está já 

confirmada a presença de várias ONG interna-

cionais na sequência do convite que endereçá-

mos aos 16 países beneficiários dos EEA 

Grants.

estruturado com uma linha separada para a coo-

peração bilateral. Além dos 109 projetos, em que 

a maioria recebe apoios à volta dos cem mil eu-

ros, resolvemos, através da linha para a coopera-

ção bilateral, apoiar iniciativas de cooperação 

até um montante de cerca de seis mil euros. São 

iniciativas de procura de parceiros ou de reforço 

de contactos, que muitas vezes acabam por cor-

responder à componente externa de alguns dos 

109 projetos, visto que essa ligação aos parceiros 

da Noruega, Islândia e Liechtenstein acaba por 

enriquecer e dar mais qualidade a esses projetos.

Neste momento temos 16 iniciativas apoiadas e 

delas poderão resultar relações com proveito 

mútuo dado que procuramos apoiar projetos 

com parcerias potencialmente sustentáveis. Num 

próximo programa, haveria em nosso entender 

vantagem em interligar melhor os projetos dos 

quatro grandes domínios e a cooperação bilate-

ral. Só ONG com alguma dimensão é que têm 

capacidade para se lançar na cooperação além-

fronteiras. Por outro lado, as respostas das organi-

zações da sociedade civil dos países financiado-

res também nem sempre é a desejável para per-

mitir preparar iniciativas de cooperação. 

um tEma cEntral na sociEdadE é a pErda 

dE valorEs dEmocráticos. a tradição 

portuGuEsa não inclui a participação 

das onG na sustEntabilidadE da dEmo-

cracia. uma maior participação dEstas 

orGanizaçõEs na vida política podia 

QuEbrar Esta crEscEntE crisE da dEmo-

cracia?

Podemos dizer que as ONG podem ajudar a 

melhorar a democracia porque lhe integram 

uma componente participativa e têm a função 

de tentar melhorar as políticas públicas, espe-

cialmente as sociais, para as tornar mais próxi-

mas do cidadão e dos seus anseios e preocupa-

ções. O perigo da degradação dos valores de-

Primeira Feira das ONG

O Programa Cidadania Ativa vai realizar em 

Portugal, de 8 a 11 de outubro no Centro de 

Congressos do Estoril, a primeira Feira das 

ONG. Inserida na oitava edição do Greenfest, 

este evento é uma importante oportunidade 

para a divulgação das atividades e projetos das 

ONG junto de um vasto público.

Nesta feira poderão ser captados novos volun-

tários e colaboradores, estabelecidos contactos 

com potenciais financiadores e promovidos os 

serviços e produtos das ONG. Em paralelo com 

a Feira haverá, no Centro de Congressos do Es-

toril, um conjunto diversificado de iniciativas de 

reflexão e debate sobre temas relevantes para 

as organizações da sociedade civil, bem como 

a possibilidade de apresentação de projetos e 

de partilha de experiências entre os participan-

tes e com o público. 

O que é o Programa Cidadania Ativa?

O Programa Cidadania Ativa gere os fundos 

destinados às Organizações não-Governamen-

tais disponibilizados a Portugal pelos EEA 

Grants. Teve início em março de 2013 e prolon-

ga-se até 2016, visando promover o desenvolvi-

mento da sua sociedade civil e o aumento do 

seu contributo para a justiça social, a democra-

cia e o desenvolvimento sustentável.

Divide-se em quatro domínios essenciais: (i) 

a participação das ONG na conceção e apli-

cação de políticas públicas a nível nacional, 

regional e local; (ii) a promoção dos valores 

democráticos, incluindo a defesa dos direitos 

humanos, dos direitos das minorias e da luta 

contra as discriminações; (iii) o reforço da 

eficácia das ONG; e (iv) o apoio à emprega-

bilidade e inclusão dos jovens.

O orçamento total é de 8,7 milhões de euros e 

até ao momento já foi aprovado um total de 

109 projetos, que envolvem 152 ONG e 100 

outros parceiros, com um investimento apoia-

do de mais de 8,3 milhões de euros.
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China e Portugal  
juntos no espaço
É já em Setembro que o Centro de engenharia de miCroSatÉliteS de Xangai irá lançar têS SatÉliteS em 
órbita Com viSta ao deSenvolvimento daS áreaS daS teleComuniCaçõeS, vigilânCia marítima e obServação 
terreStre. maS eSteS SatÉliteS ChineSeS irão integrar teCnologia portugueSa, aSSinada pela tekever. 

O acordo entre a Tekever e o Centro de Engenharia de Microsatélites de Xangai foi assinado há certa de um ano e visava 

a integração da tecnologia Gamalink na missão espacial chinesa. Com esta tecnologia, é possível ter, numa plataforma 

física única, diversos tipos de ligações via rádio, ao invés de ter cada rádio uma ligação própria. A tecnologia portugue-

sa permite, assim, agilizar e simplificar processos. 

Esta é a primeira parceria entre uma empresa portuguesa com uma entidade espacial da China, mas não é a primeira vez 

que missões espaciais contam com tecnologia portuguesa e o futuro será ainda mais promissor neste campo, com a coo-

peração entre a Tekever e a Agência Espacial Europeia para a produção de tecnologia para o satélite Proba-3 que visa 

estudar a coroa solar e permitir testar a próxima geração de satélites.

Futuro com tecnologia 
portuguesa
Fez Furor na CeS e utiliza teCnologia portugueSa. o novo merCedeS F015 luXury in motion 
tem eCrãS CriadoS pela empreSa edigma. 

O protótipo conceptual apresentado pela Mercedes, o F015 Luxury in Montion, foi uma das grandes surpresas da 

CES, a maior feira de eletrónica do mundo. Está longe de chegar aos stands, mas mostra conceitos de futuro, com 

monitorização elétrica com alimentação hibrida, piloto automático e diversos ecrãs interativos. Destes diversos ec-

rãs, seis utilizam tecnologia da empresa portuguesa Edigma, uma tecnologia que permitiu atribuir ainda mais fun-

ções aos painéis laterais.

Incentivo à Investigação 
e Desenvolvimento
o governo aprovou em novembro um diploma que regula o enquadramento naCio-
nal doS inCentivoS àS empreSaS de inveStigação e deSenvolvimento empreSarial, no 
âmbito do novo quadro Comunitário. 

O diploma aprovado em novembro em Conselho de Ministros estabelece regras comuns de aplica-

ção de incentivos e assegura que não existem duplicação destes mesmos incentivos, criando princí-

pios comuns, focalizando os sistemas de incentivos ao investimento. 

Aquando a criação de regimes de incentivos, o Governo pretende garantir que a legislação nacional 

está em conformidade com as regras europeias da concorrência. 

Desta forma, será criada uma unidade técnica que irá dar o aval aos incentivos a serem atribuídos, 

com destaque para as seguintes áreas: Investigação e Desenvolvimento empresarial, requalificação 

de pequenas e médias empresas, empreendedorismo, património e áreas audiovisuais. 
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Com um investimento de cerca de cinco mi-

lhões de euros, 75 por cento financiados 

pela União Europeia (UE), o UBImedical é 

um espaço inovador na área da investigação 

médica, prestação de serviços à comunidade 

e incubação de empresas. O sonho da Uni-

versidade da Beira Interior (UBI) tornou-se 

realidade e esta estrutura pretende ser a liga-

ção privilegiada entre as instituições de ensi-

no superior, o Centro Hospitalar da Cova da 

Beira e o mundo empresarial, na partilha e 

transmissão de conhecimento. “A UBI deseja 

que este seja um centro de aceleração de 

transferência de conhecimento da Universi-

dade para o mundo exterior. O elo comum 

que tem é a saúde, ou seja, é um centro de 

transferência de conhecimento das ciências 

da saúde, com todas as suas vertentes. Temos 

uma área para laboratórios dos centros de in-

vestigação sediados na Universidade, com 

investigação de ponta aplicada à saúde, exis-

te uma área para incubação de empresas, 

onde vamos dar oportunidade para algumas 

spin-off da Universidade se instalarem, e um 

outro espaço para atrair algumas empresas”, 

explica Mário Raposo, vice-reitor para a área 

Financeira e Projetos da UBI.

O principal objetivo é fazer a ligação entre 

as diversas instituições do triângulo estratégi-

co, que são a Faculdade de Ciências da Saú-

de, a investigação desenvolvida na UBI e o 

Centro Hospitalar da Cova da Beira. “É o que 

se faz a nível internacional nos melhores 

campus universitários. A ligação entre estas 

três áreas é fundamental para promover um 

spillover de conhecimento e conseguir che-

gar rapidamente à sociedade. Queremos me-

lhorar a qualidade de vida dos cidadãos e 

estamos a trabalhar todos para isso. Temos 

esta estrutura elencada na investigação que 

se faz na Faculdade de Ciências da Saúde, 

que é de ponta, e no ensino diferenciado, 

que tem vindo a merecer acreditação a nível 

nacional e internacional e que foi uma apos-

ta conseguida e um objetivo atingido”, refe-

re.

O UBImedical ocupa um espaço total de três 

mil metros quadrados, dois mil de área cons-

truída. O espaço laboratorial vai estar assen-

te em duas vertentes, que são a qualidade de 

vida, envolvendo áreas do desenvolvimento 

humano como a fisiopatologia, a neurofisio-

logia, a neuropsicologia, as áreas cérebro e 

cardiovascular, a oftalmologia, a biomecâni-

ca e a sociologia, e a valência da caracteri-

zação de parâmetros de saúde pública que, 

por sua vez, vai estar dividida na caracteriza-

ção analítica e caracterização do ar e am-

biente. Assim, vai permitir aos investigadores 

o desenvolvimento de projetos em colabora-

ção com as empresas incubadas, entidades 

de saúde, educação e administração local, 

fomentando a transferência tecnológica. 

Já a área de incubação de empresas, com um 

espaço total de mil metros quadrados, vai 

permitir a instalação de start-ups de desen-

Mário raposo

Vice-reitor para a área Financeira e projetos da UBi

UBI cria estrutura de investigação
e empreendedorismo na saúde

O UBImedIcal já está a fUncIOnar e pretende ser Uma estrUtUra dInamIzadOra da 
InvestIgaçãO e empreendedOrIsmO da tecnOlOgIa na área da saúde na regIãO da BeIra 
InterIOr.

“Fazemos investigação em dermatologia, com um foco 

principal na ginecologia. Desenvolvemos produtos que 

tendem a ser soluções terapêuticas para infeções que não 

têm uma solução efetiva no mercado. O Labfit faz o 

desenvolvimento final do produto, a proteção intelectual 

da patente e o licenciamento à indústria farmacêutica”
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volvimento de novos produtos, serviços e so-

luções de alta tecnologia, aceleradoras de 

inovação e a instalação de empresas âncora 

da área da saúde. “A ideia foi dinamizar os 

grupos de investigação da UBI que traba-

lham nesta área e que agora têm um excelen-

te espaço para, de forma dinâmica, fazerem 

a ligação ao mundo exterior. Por outro lado, 

vai permitir que investigadores, professores e 

alunos que queiram criar uma empresa ou 

tenham uma ideia inovadora e empreende-

dora consigam ter um espaço inicial, com 

todas as condições para lançar de raiz essas 

empresas. Também queremos dinamizar a 

criação de empresas de base tecnológica li-

gadas à saúde», salienta Mário Raposo.

A criação desta estrutura, considerada inova-

dora a nível nacional, é mais um passo na 

estratégia da UBI em “acompanhar as ten-

dências internacionais na evolução da uni-

versidade numa nova missão, que é permitir 

e facilitar a transferência de conhecimento 

para o meio envolvente. Começámos a tra-

balhar nesta estratégia desde os anos 1990, 

com a criação de cursos de empreendedoris-

mo, e a introduzir na maior parte das forma-

ções unidades curriculares ligadas ao em-

preendedorismo, o que veio despertar dentro 

da comunidade académica a vontade e o de-

sejo de criar empresas. Depois de termos de-

senvolvido essa estratégia, e existindo estas 

valências na área da saúde, a fase seguinte 

foi disponibilizar um espaço para que, atra-

vés da fertilização cruzada, resultante dos 

laboratórios de investigação e da imaginação 

e do conhecimento dos nossos investigado-

res, eles consigam criar o seu negócio”, con-

clui Mário Raposo.

os priMeiros inqUilinos  

do UBiMedical

As primeiras instituições a mudarem-se de 

malas e bagagens para o parque da UBI fo-

ram o Labfit, uma spin-off, o Laboratório da 

Fármaco-Toxicologia/Avaliação de Resíduos 

Hospitalares e o Laboratório de Optometria.

O Labfit tem como objetivo a transferência 

de conhecimento resultante da investiga-

ção realizada no Centro de Investigação 

em Ciências da Saúde e é resultado da ex-

periência profissional de duas farmacêuti-

cas, Ana Palmeira de Oliveira e Rita Pal-

meira de Oliveira. “Fazemos investigação 

em dermatologia, com um foco principal 

na ginecologia. Desenvolvemos produtos 

que tendem a ser soluções terapêuticas 

para infeções que não têm uma solução 

efetiva no mercado. O Labfit faz o desen-

volvimento final do produto, a proteção in-

telectual da patente e o licenciamento à 

indústria farmacêutica”, explica Ana Pal-

meira de Oliveira.

ana palMeira de oliVeira e rita palMeira de oliVeira

“A UBI deseja que este seja um centro de aceleração de 

transferência de conhecimento da Universidade para o 

mundo exterior. O elo comum que tem é a saúde, ou seja, é 

um centro de transferência de conhecimento das ciências 

da saúde, com todas as suas vertentes. Temos uma área 

para laboratórios dos centros de investigação sediados na 

Universidade, com investigação de ponta aplicada à saúde, 

existe uma área para incubação de empresas, onde vamos 

dar oportunidade para algumas spin-off da Universidade 

se instalarem, e um outro espaço para atrair algumas 

empresas”
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Poderia fazer uma breve aPresentação 

do instituto Hidográfico e quais as 

PrinciPais linHas de atuação do iH?

O Instituto Hidrográfico (IH), órgão da Mari-

nha Portuguesa, foi criado em 1960, para re-

unir os organismos responsáveis pela hidro-

grafia, segurança da navegação e oceanogra-

fia, com o objetivo de uniformizar os proce-

dimentos e os métodos utilizados, agregando 

conhecimentos e competências que remon-

tam a meados do século XIX. O IH tem por 

objetivo assegurar atividades de investigação 

científica e desenvolvimento tecnológico 

(I&D) relacionadas com as ciências e técni-

cas do mar, tendo em vista a sua aplicação 

prioritária na área militar, e, como Laborató-

rio do Estado, contribuir para o desenvolvi-

mento do País nas ciências do mar e no co-

nhecimento do ambiente marinho. As princi-

pais linhas de atuação estão relacionadas 

com a produção da cartografia hidrográfica 

oficial e de informação para a segurança da 

navegação, decorrente da competência do 

IH como Serviço Hidrográfico Nacional, 

com o conhecimento do ambiente marinho, 

dividido em caracterização ambiental de 

base (onde se inclui a cartografia dos sedi-

mentos), em monitorização ambiental (atra-

vés da operação de redes de marégrafos, 

boias ondógrafo e multiparamétricas, esta-

ções meteorológicas costeiras e radares HF 

para medição de correntes superficiais), em 

previsão operacional (da agitação marítima, 

das marés e das correntes) e em investigação 

aplicada.

as atividades de cartografia e de caracterização 

e monitorização ambiental concentraram-se, 

geograficamente, nas zonas mais próximas ao 

Continente, por serem aquelas onde as solici-

tações ao IH se têm feito sentir com maior ên-

fase. Um exemplo deste tipo de investigação 

aplicada consiste no estudo da dinâmica sedi-

mentar e das correntes junto às estruturas por-

tuárias e na avaliação do impacto que a expan-

são de estruturas pesadas provoca no sistema 

costeiro.

mas além da investigação ProPriamen-

te dita, o instituto é cHamado a inte-

grar missões esPecíficas. como descre-

veria este serviço e o imPacto do mes-

mo na sociedade?

As competências do IH apresentam uma grande 

abrangência, em disciplinas tão diversas como os 

levantamentos hidrográficos, a cartografia hidro-

gráfica, os métodos e a segurança da navegação, 

as oceanografias operacional, física, geológica e 

química, a geologia marinha, os sistemas de in-

formação geográfica e de gestão de dados do 

ambiente marinho e a engenharia oceanográfica. 

Como Serviço Hidrográfico Nacional, o IH é par-

ticularmente reconhecido pela cartografia náuti-

ca, sendo responsável pela realização dos levan-

tamentos hidrográficos necessários à sua produ-

ção e atualização. Esta capacidade está a ser ex-

plorada na edificação de capacidade hidrográfica 

nos países africanos lusófonos. Além das cartas 

náuticas, em papel e digitais, o IH edita as publi-

cações náuticas oficiais (os roteiros, as listas de 

luzes, a lista de serviços e radioajudas e a tabela 

de marés) e exerce, complementarmente, a coor-

denação nacional dos avisos aos navegantes e à 

navegação, meios essenciais para a divulgação 

de informação de segurança marítima. As redes 

de observação da agitação marítima, das marés, 

das correntes e da meteorologia, disponíveis em 

tempo real, constituem outra capacidade rele-

vante do IH. Esses dados alimentam o sistema de 

previsão meteo-oceanográfica de apoio às ativi-

dades da Marinha, e os sistemas de previsão ope-

racional e das condições para prática do surf, 

disponíveis no portal do IH, constituindo-se, as-

sim, como um contributo para o desenvolvimen-

to das atividades marítimas e fomento da econo-

mia do mar.

qual a imPortância das ciências do 

mar Para o desenvolvimento e Preser-

vação do ambiente marinHo?

É uma longa tradição portuguesa olhar para o 

Mar. Há contudo que, valorizando o passado, 

olhá-lo numa perspetiva de futuro, apostando em 

áreas como as tecnologias e o conhecimento as-

sociado para as desenvolver. Isto para fazer a di-

ferença e ganhar lugar num espaço de grande 

futuro em termos de desenvolvimento sustentá-

vel das civilizações modernas: o Mar. O IH asse-

gura uma missão de serviço público, no âmbito 

científico e da defesa nacional, contribuindo, 

com o apoio sempre presente da Marinha, para a 

hidrografia, a cartografia hidrográfica, a oceano-

grafia operacional, o uso do mar em segurança e 

a proteção do meio marinho e para a defesa dos 

interesses nacionais, na prossecução do desen-

volvimento científico e sustentável do País. 

o instituto Hidrográfico cumPre 

uma imPortante vertente de aPoio à 

comunidade científica nas áreas das 

ciências e tecnologias do mar. Posto 

isto, qual a imPortância da investi-

gação científica aPlicada e quais as 

áreas que têm sido trabalHadas?

Toda a investigação realizada no IH tem por 

objetivo contribuir para o desenvolvimento 

científico e tecnológico nas ciências do mar, 

tendo em vista as suas aplicações na vertente 

militar e de proteção ambiental, nas áreas ma-

rinhas de interesse estratégico para o País. Nes-

se sentido, a vertente aplicada da investigação 

científica nunca é negligenciada pelos investi-

gadores deste Instituto. É importante que todo 

o conhecimento do meio marinho esteja as-

sente em sólidas bases científicas e possa ser 

utilizado nos mais diversos setores da atividade 

ligada ao mar (científicos, tecnológicos, eco-

nómicos ou, respeitando as origens do IH, de 

defesa nacional). Para este desiderato, há uma 

forte aposta na formação e qualificação dos 

técnicos, quer através dos cursos lecionados 

na Escola de Hidrografia e Oceanografia, com 

certificação internacional, quer através de 

mestrados e doutoramentos. Recentemente, o 

IH inaugurou o Centro de Instrumentação Ma-

rítima que, além de se constituir como uma ca-

pacidade essencial para a manutenção, repara-

ção e calibração dos equipamentos técnico-

científicos do Instituto, está também aberto a 

parcerias com a comunidade científica e com 

as empresas empenhadas no desenvolvimento 

de tecnologia marítima. Nesta última década, 

Navio hidro-ocenográfico equipado com tecnologia atual e que 

serve para estudar e investigar o Mar.

Rosette e CTD 2 - Caracterizar a coluna de água, perfis de tem-

peratura e condutividade associados à profundidade

O mar como vocação e o  

conhecimento na ação.

Pelas ciências do Mar 
InstItuto HIdrográfIco, pela voz do dIretor geral, contra-almIrante José luís Branco seaBra de melo.
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Aveiro tem-se vindo a afirmar no panorama na-

cional como um centro de conhecimento. Apro-

veitando toda esta massa crítica, e porque aqui se 

encontra a PT Inovação, um grupo de empresá-

rios decidiu, há 12 anos, criar uma associação 

que interligasse todos as empresas que trabalha-

vam, essencialmente, para este gigante da tecno-

logia. Conforme nos explica Carlos Alves, vogal 

da Direção da Inova-Ria, “existiram sempre, aqui 

em Aveiro, muitas empresas que trabalhavam di-

retamente para PT Inovação e, assim, surgiu a hi-

pótese de se criar algo que unisse estas empresas 

que, até então, trabalhavam somente as suas 

áreas sem cruzar experiências e negócios com 

todas as outras empresas”. Assim surge a Inova

-Ria, uma associação que promove o conheci-

mento entre as empresas, o sistema científico e a 

comunidade e, além disso, dinamiza negócios 

entre as empresas suas associadas, atraindo tam-

bém investimento tecnológico para a região de 

Aveiro. 

A Inova-Ria é uma associação empresarial sem 

fins lucrativos onde o conceito de rede de inova-

ção esteve sempre presente. Apesar de ser uma 

associação setorial, a Inova-Ria possui uma ativi-

dade muito diversificada, fruto deste contínuo 

trabalho em rede. E esta rede não surgiu do nada  

“Tínhamos, em Aveiro, um ecossistema, um clus-

económico, as empresas associadas da Inova-Ria 

têm vindo a conseguir ganhar terreno e registar 

dinâmicas de negócio interessantes. 

No fundo, a Inova-Ria é um facilitador de negó-

cios? Carlos Alves afirma que sim, apresentando 

a certificação de I&D das empresas da associa-

ção como um exemplo flagrante disso mesmo. 

“A Inova-Ria promove diversos projetos de certi-

ficação que juntam todas as empresas no mesmo 

processo, partilhando auditores e consultores, 

dotando as empresas de mais uma ferramenta es-

sencial para a conquista de novos negócios e 

mercados”. Marlos Silva vai ainda mais longe: 

“todos os nossos projetos têm em vista o trabalho 

em conjunto ou o atender das necessidades de 

um determinado conjunto de empresas, sempre 

na lógica de que juntos somos mais fortes”. Neste 

momento, e no âmbito da internacionalização, a 

Inova-Ria possui diversos projetos pensados para 

que também esta entrada noutros mercados se 

faça em rede, criando mini clusters de empresas, 

com competências específicas para responder a 

mercados singulares. 

Apesar de todo o trabalho que tem sido feito ao 

longo destes 12 anos de atividade, Carlos Alves 

afirma que “gostaria que houvesse mais negó-

cio entre as empresas associadas e para isso é 

necessário implementar, ainda mais, a noção 

de networking”. Para tal, a associação tem vin-

do a promover aquilo a que chamam «Encon-

tros na Ria», juntando as empresas da Inova- 

Ria com potenciais clientes, de outras áreas de 

negócio, mostrando que as TICE são transver-

sais à economia e que, portanto, é possível que 

várias empresas se juntem dando resposta a 

outros setores de atividade, como por exemplo 

a agricultura.  

A PT InovAção

Percebemos facilmente que a atividade da Ino-

va-Ria tem sido bastante positiva e que a asso-

ciação está sempre um passo à frente na iden-

tificação de novos mercados, projetos e desa-

fios. No entanto, os responsáveis da associa-

ção têm agora em mãos uma preocupação: 

“Ninguém sabe qual será o futuro da PT Inova-

ção e isso preocupa-nos bastante porque, além 

de toda a massa crítica que ali encontramos, 

estão em causa muitos postos de trabalho, uma 

ligação exemplar entre a empresa e a acade-

mia, a capacidade da indústria de telecomuni-

cações nacional e a sua internacionalização. 

Estamos envolvidos no futuro da PT Inovação 

mas é fundamental que toda a sociedade tam-

bém se envolva porque a PT Inovação é uma 

presença essencial em Aveiro”. No entanto, a 

Inova-Ria tem estado, mais uma vez, um passo 

à frente e tem vindo a fomentar a capacitação 

das empresas associadas com as ferramentas 

necessárias para fazer frente aos desafios que 

se estão a colocar. 

Apesar disso, e segundo nos confessa Marlos Sil-

va, o futuro apresenta-se promissor: “Temos em-

presas de sucesso dentro do nosso cluster e isso 

faz-nos acreditar no futuro”. 

ter informal, com mais de 50 anos. Existia uma 

massa crítica considerável e achámos que seria 

importante capitalizar esse conhecimento, afir-

ma Marlos Silva, Gestor Executivo. 

Mas foram ainda mais longe, adaptando a ativi-

dade da associação às necessidades das próprias 

empresas associadas, atuais ou futuras, focando-

se assim na formação, nos recursos humanos e 

em projetos específicos que possam fazer com 

que as empresas trabalhem em rede. Assim, o 

grande fito da atualidade é alavancar a interna-

cionalização, diversificação e qualificação das 

empresas, promovendo negócios e consórcios, 

criando valor acrescentado aos serviços e produ-

tos destas empresas.

Exemplos? Marlos Silva apresenta o Mar, um dos 

grandes desígnios da economia nacional, como 

um dos principais projetos da Inova-Ria: “Aveiro 

possui, no âmbito da economia do mar, compe-

tências muito relevantes e, portanto, temos vindo 

a fazer um trabalho extenso nesta área, apostan-

do naquilo que identificámos como SmartCoast, 

ou seja, as zonas costeiras inteligentes. Neste 

sentido, estamos a mobilizar empresas da região, 

e não só, para o desenvolvimento de tecnologias 

TICE para fomentar a economia do mar, em todas 

as suas vertentes”. 

Certo é que num tempo difícil do ponto de vista 

Equipa executiva da Inova-Ria

Juntos somos mais fortes

O País POsitivO fOi cOnhecer uma instituiçãO que trabalha em PrOl dO setOr tice – tecnOlOgias da infOrmaçãO, cOmunicaçãO 
e eletrónica, na regiãO de aveirO, elevandO cOmPetências e criandO uma rede de trabalhO essencial Para a regiãO e Para Os em-
PresáriOs, a inOva-ria.

Os recursos humanos

Numa altura em que o desemprego assola os 

jovens licenciados, Carlos Alves refere que é 

muito difícil recrutar recursos humanos para 

a área TICE. No entanto, “pensamos que o 

problema está relacionado com as cidades, 

seja Aveiro, seja outra cidade qualquer. Um 

jovem recém-licenciado escolherá Aveiro se 

aqui existir vida além do trabalho e, no caso 

de não se adaptar ao posto de trabalho, facil-

mente arranjará outro. É necessário que as 

cidades e o país apostem na qualidade de 

vida, que criem formas de fixar população e 

não apenas de a atrair. Temos que ser capa-

zes de proporcionar vida além do trabalho e, 

dessa forma, captar os jovens”. 
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Agrupando um grande número de empresas per-

tencentes aos mais diversos sectores de activida-

de, o NERGA assume-se como um verdadeiro 

agente de desenvolvimento socioeconómico e 

de valorização das potencialidades da região. 

Entre outros objectivos, o NERGA procura pro-

mover o desenvolvimento da actividade empre-

sarial do Distrito da Guarda, em especial dos 

seus associados, assegurar a prestação de infor-

mação aos seus associados nas áreas de maior 

relevância para a sua actividade, bem como a 

sua participação em programas e actividades que 

vão de encontro às suas necessidades e contri-

buir para o desenvolvimento socioeconómico da 

região.

Com vista à concretização desses objectivos, o 

NERGA disponibiliza serviços na área da forma-

ção, do apoio empresarial, organização de even-

tos, assessoria jurídica, além de alugar diversos 

espaços existentes nas suas instalações, para reu-

niões, ações de formação, jantares, mostras em-

presariais.

Esta associação encontra-se certificada no siste-

ma de gestão da Qualidade, sendo ainda uma 

entidade acreditada pela DGERT - Direcção-Ge-

ral do Emprego e das Relações de Trabalho.

Em entrevista, Pedro Tavares, Presidente do NER-

GA, traça-nos um quadro sobre o desenvolvi-

mento socioeconómico no distrito da Guarda.

O NERGA surgiu há 30 anos, fruto de uma deci-

são da AIP - Associação Industrial Portuguesa, 

que constituiu núcleos empresariais quase por 

todo o país. Nessa altura, verificou-se alguma so-

breposição, uma vez que já existiam associações 

empresariais e comerciais que são hoje centená-

rias. De todo modo, soubemos desde sempre 

qual era o nosso lugar, mantivemos a tipologia de 

associados e, ao longo dos últimos anos, alcan-

çámos uma cooperação mais directa com as ou-

tras associações no terreno.

Qual é a tipologia dos associados do 

NERga?

Os nossos associados são maioritariamente in-

dustriais. Embora tentemos ser predominante-

mente a voz das empresas industriais, também 

temos o sector dos serviços representado mas nos 

casos de maior dimensão. Ou seja, deixámos o 

comércio de retalho para a Associação Comer-

cial e para as demais associações que estão no 

terreno.

Quais são os sERviços pREstados pElo 

NERga?

Somos transversais no que concerne à prestação 

telo Branco, por exemplo. Assim, não criou di-

mensão suficiente para segurar os jovens, en-

quanto noutros distritos surgiram os politécnicos. 

Com a diminuição da população e com o finan-

ciamento das universidades elencado no número 

de alunos, aliados à inexistência de números 

clausus, as universidades do litoral secaram os 

politécnicos do interior.

o QuE dEvERia sER fEito, Na sua pERspEcti-

va, paRa iNvERtER EssE paNoRama?

Não é fácil… A primeira coisa que se deveria fa-

zer seria uma universidade nova: Talvez uma uni-

versidade da Beira Interior faça sentido mas nun-

ca nos moldes atuais. Se tivéssemos aqui uma 

separação de valências em faculdades diferentes 

espalhadas por distritos todos ganhariam.

mas sERá iNEgávEl QuE, apEsaR dE tudo, 

ExistE aQui QualidadE dE vida…

É óbvio que as pessoas que ficaram gostam de 

viver cá. Até os nossos filhos, quando cá vêm aos 

fins-de-semana, adoram a nossa qualidade de 

vida. A Guarda não é propriamente aquele inte-

rior profundo. Temos cultura, temos mobilidade, 

temos segurança, temos um ambiente de quali-

dade… Mas a verdade é que as oportunidades 

estão do outro lado. O tecido empresarial da re-

gião é diminuto. Está muito mau. Deixou-se mor-

rer a indústria e cometeram-se erros que estamos 

actualmente a pagar a um preço muito elevado.

QuE coNtRibutos tEm pREstado o NERga 

paRa o dEsENvolvimENto da atividadE 

EmpREsaRial Na REgião?

O nosso contributo foca-se sempre no apoio, na 

captação, na intermediação junto dos órgãos pú-

blicos, nomeadamente a AICEP - Agência para o 

Investimento e Comércio Externo de Portugal… 

Rumamos todos para o mesmo lado. Neste mo-

mento, beneficiamos de uma dinâmica diferente, 

temos uma autarquia diferente e, todos junto, va-

mos conseguindo que um barco, que estava en-

calhado, volte a rumar ainda que lentamente.

paRticulaRmENtE No sEtoR agRoalimEN-

taR, a guaRda tEm alguNs pRodutos EN-

dógENos cuja QualidadE dEixa aNtEvER 

potENcial paRa a pRodução dE mais-va-

lias…

Sim, como é o caso dos enchidos, do queijo, 

azeite ou do vinho. O NERGA considera o agri-

cultor um empresário, apesar de constatar uma 

evidente necessidade de evolução ao nível da 

mentalidade dos mesmo. Nessa vertente, creio 

que se evidencia uma grande lacuna ao nível da 

informação e formação do empresário agrícola. 

Neste momento, o NERGA tem um projeto pio-

neiro desenvolvido em rede, que consiste num 

portal que une todo o nosso azeite biológico en-

quanto produto diferenciado. Juntamos todos os 

parceiros e construímos uma plataforma digital, 

que esperamos venha a ser física, em que os pro-

dutores dispõem de um espaço de divulgação e 

comercialização dos seus produtos junto dos 

compradores. Trata-se de uma espécie de central 

digital, em que cada um mantém a sua identida-

de e o produto é certificado, o que gerará mais-

valias ao nível da comercialização. Posterior-

mente, pretendemos replicar esta plataforma a 

outros produtos endógenos certificados.

de serviços por parte de uma entidade como esta. 

O principal é sermos a voz, ou seja, a nossa mis-

são é representarmos os nossos associados. De-

pois, além de podermos resolver pontualmente 

os problemas dos associados que acorrem ao 

NERGA, representando-os junto das instâncias 

mais adequadas, como as autarquias ou o Gover-

no, fazemos aconselhamento e consultoria, 

como está a suceder actualmente relativamente 

às candidaturas aos fundos comunitários, e for-

mação específica aos empresários, um papel pre-

ponderante que temos vindo a assumir ao longo 

dos anos. Trata-se de uma formação vocacionada 

para os problemas reais, quer dos empresários, 

quer das suas equipas. A este nível, demos forma-

ção a mais de 300 empresas, através do progra-

ma Move Pme, um programa promovido pela 

AIP, na qualidade de organismo intermédio, e 

desenvolvido por nós.

Estamos Numa REgião QuE, EmboRa loca-

lizada No iNtERioR do país, sE ENcoNtRa 

pRóxima dE EspaNha E bEm sERvida poR Ei-

xos viáRios… sERão actualmENtE maio-

REs os dEsafios ou as amEaças?

Bastante mais ameaças… sempre! Temos um 

país com cerca de 150 quilómetros de largura, 

portanto, não me parece muito adequado falar 

em interior mas devemos perceber por que esta-

mos assim nesta região… Não será certamente 

por sermos diferentes das pessoas do litoral, até 

porque muitas das pessoas que migram daqui 

têm sucesso no litoral. Há uma situação que não 

está resolvida nem o será, até porque não se veri-

fica vontade política: esta situação de interiorida-

de deve-se, em grande parte, à não existência de 

universidades seculares. As pessoas, aqui, tinham 

os filhos, que continuam a nascer em maior 

abundância per capita do que em Lisboa, os que 

revelavam maior potencial iam estudar para fora. 

Em suma, exportamos conhecimento. Quando 

os nossos melhores vão embora e são captados 

pelas empresas, por aí ficam. Aliás, se recordar-

mos, os grandes ministros dos primeiros gover-

nos pós 25 de Abril eram do interior do país. Este 

êxodo de pessoas capacitadas ainda não pa-

rou…

mas, ENtREtaNto, o ENsiNo supERioR já 

chEgou ao iNtERioR…

Mas que ensino superior? O Norte resolveu o 

problema com a Universidade do Minho, pouco 

antes da UBI, que nunca chegou a ser verdadei-

ramente uma universidade da Beira Interior por-

que não soube criar pólos na Guarda ou em Cas-

pEdRo tavaREs

presidente do NERga

Na van(Guarda) pela diferenciação
Constituído em 1984, por iniCiativa Conjunta da assoCiação industrial portuguesa e um grupo de empresários da região da 
guarda, o nerga - núCleo empresarial da região da guarda - é uma assoCiação empresarial, sem fins luCrativos e de utili-
dade públiCa Cujo âmbito territorial é o distrito da guarda.
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Ensino na Lusofonia

O nosso interlocutor começa por explicar que 

“esta entidade é financiada pelas quotas dos 

seus associados. É com este recurso que defini-

mos as nossas prioridades de acordo com o pa-

norama que nos é dado pelas universidades.”

O mote para a criação desta associação e para 

a atividade da mesma é interligar estas univer-

sidades longínquas geograficamente.  Rui Mar-

tins esclarece que para que o objetivo seja 

cumprido, a associação tem que ser um espaço 

de diálogo e de congregação de esforços.  

Encontro AnuAl

Este é o grande evento organizado pela AULP, 

cuja localização muda de ano para ano, para 

assim percorrer os diversos países de língua 

portuguesa. O nosso entrevistado acrescenta 

que “para a realização do encontro é escolhi-

do um tema pertinente para o ensino superior, 

entre as mais diversificadas áreas. A partir do 

desenvolvimento das temáticas é emitida uma 

chamada para artigos (“call for papers”) que 

programa que reúne exclusivamente univer-

sidades do Brasil, dos Países Africanos de 

Língua Portuguesa e de Timor-Leste e que 

tem como objetivo a integração académica 

para promover e intensificar o intercâmbio 

científico e a mobilidade de docentes e pes-

quisadores das universidades que integram a 

AULP.

Rui Martins afirma que este programa “teve 

origem no Brasil e contribuiu para uma boa cir-

culação de pessoas, e de conhecimento entre o 

Brasil e os países de língua portuguesa em Áfri-

ca”. O PIAPEE,  “cuja reativação vamos incen-

tivar teve início em janeiro de 2012 e aprovou 

68 projetos”.

ProjEto  

PIMES-PPlPM

A AULP encontra-se neste momento a reunir 

esforços no sentido de dar início a um novo 

projeto - Programa Internacional de Mobili-

dade no Ensino Superior entre Portugal e os 

Países de Língua Portuguesa e Macau (PIMES

-PPLPM) - que estimule a vinda de estudan-

tes de excelência, professores e investigado-

res do espaço da língua portuguesa para ins-

tituições de ensino superior portuguesas. Rui 

Martins explica que “o objetivo é criar uma 

residência junto da sede, em Portugal, e abrir 

candidaturas para bolsas sob a forma de alo-

jamento gracioso”.

rElAção coM A cPlP

A CPLP tem nos seus quadros os denomina-

dos “observadores consultivos”. Rui Martins 

refere que “a AULP é um desses observado-

res consultivos e colaboramos na Comissão 

de Promoção e Difusão da Língua Portugue-

sa. É nossa intenção estreitar esta ligação. 

Um dos temas que tem obtido algum desta-

que é a validação e certificação das equiva-

lências de graus académicos. Em Portugal já 

existe uma entidade, a A3ES (Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior), 

assim como no Brasil. O que se pretende é 

alargar esta estrutura aos outros países. Esta é 

uma área em que a CPLP começa a apostar 

com o objetivo de incrementar a qualidade 

do ensino. Esta colaboração tem o objetivo 

de criar o espaço do ensino superior de lín-

gua portuguesa”.

AS unIvErSIdAdES  

coMo MotorES  

do dESEnvolvIMEnto

Ao longo do tempo, os países emergentes têm 

contado com as universidades como um fator 

de desenvolvimento local. “Em Angola, por 

exemplo, existia a Universidade Agostinho 

Neto, que se espalhava por todo o país. Hoje o 

panorama é diferente. Já proliferaram outras 

instituições de ensino superior.” 

No entanto, o melhor caso para ilustrar a im-

portância das universidades leva-nos até Mo-

çambique. Rui Martins explana que “por 

exemplo, a Universidade Lúrio, no norte do 

país, tem três polos distintos, criados especial-

mente para fomentar o desenvolvimento da re-

gião onde estão inseridos.”

Portugal e Brasil são duas potências no que 

toca ao ensino superior. Como tal, a sua coo-

peração no desenvolvimento de outras univer-

sidades no âmbito da comunidade de países de 

língua portuguesa é de extrema importância. 

“Muitas das pessoas que agora estão a dinami-

zar as universidades africanas estudaram em 

outros países. Uma grande parte estudou em 

Portugal e/ou no Brasil. Assim sendo, mantêm 

este elo, este vínculo, permitindo assim a trans-

ferência do saber. Dou o exemplo do anterior 

presidente da AULP, o professor Jorge Ferrão 

que se doutorou na Universidade Federal do 

Rio de Janeiro e quando voltou a Moçambique 

foi reitor da Universidade Lúrio, que tinha e 

tem muitos programas de colaboração com o 

Brasil.

Acrescente-se ainda o facto destas figuras ilus-

tres do ensino assumirem cargos governativos. 

“Uma vez mais dou o professor Jorge Ferrão 

como exemplo: foi agora nomeado Ministro da 

Educação e Desenvolvimento Humano em 

Moçambique.”

A AULP tenta unir o saber de todos os países 

de língua portuguesa. O nosso entrevistado 

reforça que a associação “tem-se constituido 

como uma plataforma de união, de partilha 

de saber entre as instituições de ensino supe-

rior. No entanto, também os seus dirigentes 

se têm afirmado em funções governativas. A 

bagagem que aqui adquiriram catapultou-os 

para funções essenciais de desenvolvimento. 

Assim se vê a importância, a dinâmica, o im-

pacto da AULP. “ 

são posteriormente publicados num livro de 

actas. Com o enfoque no tema escolhido é re-

digida também a Revista Internacional em Lín-

gua Portuguesa - RILP.” O encontro deste ano 

realizar-se-á em Cabo Verde, de 15 a 17 de ju-

lho, e a revista terá o “Mar” como tema.

PréMIo FErnão MEndES PInto

Este é um prémio atribuído às melhores teses de 

mestrado e doutoramento e resulta de uma par-

ceria entre a AULP, a CPLP (Comunidade dos Paí-

ses de Língua Portuguesa) e o Instituto Camões. 

O presidente da AULP acrescenta que “esta dis-

tinção visa galardoar as dissertações que contri-

buam para a aproximação de dois ou mais países 

de língua portuguesa. O trabalho premiado rece-

be oito mil euros e a respetiva tese é publicada 

com o apoio do Instituto Camões.”

PIAPEE

O Programa de Internacionalização de Apoio 

à Pesquisa, Ensino e Extensão (PIAPEE) é um 

ruI MArtInS

Presidente da AulP

AULP: interligação das  
universidades de língua portuguesa

Fundada há vinte e oito anos, a vinte e seis de novembro de mil novecentos e oitenta e seis, a associação das universidades de língua Portuguesa (aulP) engloba algumas 
das maiores instituições de ensino suPerior dos Países de língua Portuguesa. em entrevista ao País Positivo, rui martins, Presidente da associação em rePresentação da 
universidade de macau, reForça o PaPel das universidades como Pólos de desenvolvimento e da imPortância da conjugação de esForços, da Partilha de conhecimento.
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Estamos em início de novo quadro comunitá-

rio, com muitos apoios financeiros disponí-

veis para aqueles que querem investir e tra-

zer desenvolvimento económico e social 

para o nosso país. Enganam-se aqueles que 

pensam que a crise afastou o investimento. 

Poderá ter atrasado, mas a vontade de inves-

tir é muita e os atores económicos estão se-

dentos de investimentos, com projetos arro-

jados à espera de aprovação.

Foi com este sentimento na mente que visita-

mos a Comissão de Coordenação e Desen-

volvimento Regional do Centro – CCDRC – e 

entramos à conversa com Ana Abrunhosa, 

presidente deste organismo, direcionando a 

nossa conversa para o Centro 2020, o novo 

programa operacional do Centro. 

Qual é, concretamente, o papel da 

ccdrc no programa operacional do 

centro?

A CCDR Centro é uma espécie de braço ar-

mado do Governo nas áreas do Ambiente, 

Desenvolvimento e Ordenamento do Territó-

rio e, para conseguir levar a cabo a sua mis-

são, possui um instrumento financeiro pode-

roso: Os fundos comunitários. Temos sido, 

efetivamente, um parceiro privilegiado por-

que acarinhamos e financiamos os mais di-

versos projetos que tragam valor para a re-

gião e se enquadrem nas regras dos fundos 

comunitários. No fundo, o nosso papel é 

também a criação de redes que dinamizem 

os atores locais porque percebemos que só 

havendo massa crítica conseguimos criar si-

nergias e fazer a diferença no território. 

como contextualizaria a região cen-

tro?

No que diz respeito à CCDR, a região Centro 

comporta cem municípios e abrange oito 

distritos. É um território bastante heterogé-

neo e extenso, com municípios do interior e 

municípios do litoral e é esta diferença que 

torna a região tão rica, mas ao mesmo tempo 

tão complexa a ação. 

como apresentaria o programa ope-

racional centro 2020?

O programa operacional Centro 2020 divi-

de-se em três aspetos: Apoio às empresas, 

Política de Cidades e Coesão territorial. A 

primeira vertente não deixa dúvidas. Quem 

cria emprego e gera riqueza sustentada para 

o país são as empresas e, portanto, a grande 

fatia dos projetos a serem aprovados perten-

cem às empresas. No entanto, a política de 

cidades é também muito importante e neste 

eixo visamos a reabilitação urbana. Sendo 

que dos cem municípios que fazem parte do 

território da CCDRC, 69 são considerados 

pequenos centros urbanos e 31 grandes cen-

tros urbanos e, portanto, estes apoios têm 

por base a recuperação dos centros históri-

cos, zonas ribeirinhas e zonas degradadas, 

criando novas centralidades nas cidades, es-

paços de trabalho partilhados, de incubado-

ras e zonas de apoio à atividade empresarial 

dos jovens. É sabido que cerca de 60% da 

população mundial vive e trabalha nas cida-

des e Portugal não é exceção. Assim, temos 

que ser capazes de dar qualidade de vida aos 

portugueses, dotando as cidades, do interior 

e do litoral, de estruturas capazes de propor-

cionar essa qualidade de vida. Além disso, 

vamos também ter uma nova intervenção: 

Apoio à reabilitação e construção de edifí-

cios para arrendamento, dinamizando assim 

as cidades. É essencial que os centros urba-

nos renasçam. No entanto, também não po-

demos esquecer algo fundamental, a coesão 

territorial. Esta é uma região muito heterogé-

nea e existem, assim, programas específicos 

para territórios de baixa densidade e que va-

ana abrunhosa

presidente da ccdr centro

Por um Centro coeso e desenvolvido
AnA AbrunhosA é A fAce visível dA comissão de coordenAção e desenvolvimento regionAl do centro, umA entidAde que se As-
sume como brAço ArmAdo do governos nAs áreAs do Ambiente, desenvolvimento regionAl e ordenAmento do território. 

Centro 2020 em números

Dotação financeira: 2.155 M€

FEDER: 1.751 M€

FSE: 404 M€

Competitividade Internacionalização: 50% 

Inclusão Social e Emprego: 16%

Capital Humano: 14%

Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Re-

cursos: 20%
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Centro 2020

lorizam os produtos endógenos como é o 

caso das rotas (por exemplo, Aldeias de Xis-

to, Judiarias, Termas, entre outras). Aqui, pro-

movemos a construção de baixo para cima, 

criando estratégias que promovam os produ-

tos e a cultura local. Mais uma vez, e à seme-

lhança do que acontece no global do Centro 

2020, este é um programa voltado para o 

imaterial. De ressalvar que os projetos de 

coesão nacional têm uma majoração na taxa 

de financiamento porque a verdade é que o 

risco de investimento é maior e, portanto, o 

tratamento tem que ser diferenciado. Ou 

seja, como o risco é maior sentimos que de-

vemos apoiar com taxas de apoio mais eleva-

das, compensado o risco e estimulando o in-

vestimento. 

a coesão territorial é um eixo com 

destaQue especial…

Sim. Também gostaria de destacar algo inte-

ressante. Estes PROVERE pretendem preser-

var a identidade destes territórios, procuran-

do estratégias de valorização dos territórios, 

as marcas, o marketing territorial e as estraté-

gias de comunicação dos próprios territórios, 

fomentando mais projetos empresariais de 

jovens empreendedores. Temos já excelentes 

exemplos de jovens que viram no interior 

uma oportunidade e ai se fixaram e criaram 

os seus próprios postos de trabalho. Agora é 

importante que estes exemplos se repliquem 

pelo território. 

os dados estão lançados. Quais são 

as expetativas? 

Diria que as expetativas são muito boas, mas 

a verdade é que o lançamento destes instru-

mentos financeiros colocam-nos sempre 

grande pressão. Temos um território muito 

extenso e apoios diferenciados e portanto a 

pressão para andar no territórios, acompa-

nhar e informar é elevada. Além disso, não 

nos podemos esquecer que a grande maioria 

dos nossos fundos são dirigidos às empresas 

e 99 por cento das nossas empresas são pe-

quenas empresas o que significa que necessi-

tam de muito apoio e formação. Para tal, 

contamos com o apoio das associações em-

presariais que estão no terreno e conhecem 

bem a realidade local. Volto a frisar que o 

papel da CCDR é também fomentar redes, 

cruzar os locais e aproveitar o que existe nos 

territórios, capacitando os atores locais. Não 

podemos trabalhar sozinhos e a CCDR tam-

bém não consegue fazer tudo portanto tem 

que trabalhar em rede e é isso que também 

estamos a fazer com o Centro 2020. 

A Burocracia: Mudança de mentalidade

“Na CCDRC tentamos sempre que os proces-

sos sejam simples e céleres, mas a partir do mo-

mento em que estamos a apoiar financeiramen-

te os projetos, necessitamos de garantias e isso 

leva sempre a troca de documentos. No entan-

to, penso que temos que mudar um pouco a 

nossa mentalidade. Confiar mais nos projetos 

que apoiamos é essencial, mas é também ne-

cessário que depois se faça um acompanha-

mento de perto e exista penalização severa em 

caso de incumprimento. Neste momento, ain-

da agimos de forma desconfiada mas as coisas 

estão a mudar, começamos já a agilizar proces-

sos e a partir com boa-fé para a negociação dos 

inventivos”. 





/Abril

Plástico: Material Para o século XXi

Podemos afirmar que nos dias de hoje “não con-

seguirmos viver sem plástico”, muito embora te-

nhamos assistido a muitos ataques de caracter de 

vária ordem, nomeadamente com questões am-

bientais, acabando por prejudicar a sua imagem. 

Desde vestuário, materiais de escritório, utensílios 

domésticos, aplicações farmacológicas e hospita-

lares, sector automóvel, aeronáutica, informática, 

eletrodomésticos, entre outros, todos incorporam 

matérias plasticos.   

O nosso interlocutor explica que “plásticos e po-

especialização ou seja a um certo tipo de produ-

tos. Hoje em dia a indústria do plástico vive da 

especialização, da globalização e da inovação”. 

“No Sector de Plásticos a especialização requer 

técnica e inovação”. Há uma aposta muito gran-

de no know-how, em novas técnicas de transfor-

mação do material, novos polímeros que permi-

tem o fabrico de produtos com cada vez maiores 

qualidades técnicas, muitos deles considerados 

hoje em dia “produtos de ponta. 

Não podemos esquecer os produtos que estão a 

ser desenvolvidos com recurso às nanotecnolo-

gias ”. 

Para uma maior especialização e inovação a In-

dustria deverá cada vez mais apoiar-se no saber 

das Universidades e Centros Tecnológicos para 

uma constante readaptação às novas tecnologias 

e a possibilidade de conseguir ultrapassar os pos-

síveis obstáculos.  

Devido aos entraves ambientais que têm sido co-

locados, a indústria começou a procurar formas 

de tornar os seus produtos mais amigos do am-

biente. “O plástico biodegradável é uma aposta 

recente de uma empresa portuguesa, que procura 

fabricar alguns produtos com base em polímeros 

biodegradáveis. 

A produção dos biodegradáveis começou à base 

do milho e agora até se pode basear em algas. 

Actualmente estão a desenvolver-se projetos para 

que os plásticos que se encontram à deriva nos 

oceanos venham a ser reutilizados, reduzindo as-

sim a poluição dos mares. Portanto, este é um 

campo infindável. Demonstra-se assim que, em 

poucos anos, a indústria dos plásticos deu um sal-

to gigantesco no que toca à responsabilidade am-

biental.”

Fiscalidade Verde

Esta é uma política que tem causado alguma con-

trovérsia. O Comendador Marcel de Botton refere 

que “a indústria deveria ter sido consultada sobre 

esta matéria, para conseguir-se encontrar platafor-

mas viáveis de condução desta problemática evi-

tando-se assim, legislações apressadas e sem ter 

em consideração a realidade e com melhores re-

sultados para todos. Ao contrário do que o que 

tem sido referido, os sacos tinham sempre outra 

utilidade, quanto mais não fosse para colocar os 

ténis no saco do ginásio.” O nosso entrevistado 

acredita que “as medidas tomadas servirão ape-

nas para a sociedade se dar conta da importância 

dos sacos plásticos e passar a ter outra atitude pe-

rante este material. Quem polui são as pessoas. 

É a atitude, a educação, a cultura das pessoas que 

leva a que um material seja fonte de poluição.”

A pertinência desta medida poderia pender para 

outro lado, fomentando a coleta e reciclagem dos 

resíduos e não a gramagem dos sacos plásticos. 

“É necessário partir do princípio que a maioria da 

população não tem casas com dimensões sufi-

cientes que permitam a separação do lixo. O mé-

todo de recolha deve ser repensado. A reciclagem 

só por si é um processo meramente industrial. 

Apesar disto, a percentagem de recolha e recicla-

gem de plásticos em Portugal, está acima das mé-

tas europeias. É pedido que se recicle cerca de 

22,5 porcento e atingimos cerca de 30 porcento. 

Agora, é sabido que será aplicada uma nova meta 

que rondará os 40 porcento. Mais uma vez, a As-

sociação irá expor a opinião conjunta dos seus 

associados a quem de direito nestas matérias em 

Bruxelas.” 

Este é um sector viável e com muitas potenciali-

dades, “mas só porque se especializou, inovou e 

globalizou. E é este o rumo que deve continuar a 

seguir.” 

A história revela que as apostas feitas têm sido o 

mote para o sucesso da Industria.

límeros” são a mesma coisa. Plásticos não são 

mais do que Polímeros aditivados. Será que a mu-

dança do termo iria alterar a ideia que temos do 

plástico? Será que a palavra Polímero lhe dá 

maior categoria? 

A Associação apesar de não congregar uma ele-

vada percentagem de Empresas, representa cerca 

de 60% deste mercado. 

“Se por um lado começamos por ser industriais 

que fabricavam um pouco de tudo, nos tempos 

que correm temos de nos dedicar a uma maior 

comendador marcel de Botton

Presidente da associação Portuguesa de indústria de Plásticos

APIP – Associação Portuguesa 
de Indústria de Plásticos
Hoje em dia, a palavra “plástico” tem uma conotação negativa e é, frequentemente, associada a problemas ambientais. no entan-
to, é um material com imensas potencialidades, usado nas mais diversas áreas. no ano que a apip celebra quatro décadas de 
existência, o país positivo esteve à conversa com o comendador marcel de botton, presidente da associação, para dar a co-
nHecer este sector que, até agora, tem tido a capacidade de se reinventar.

Comendador Marcel de Botton

No auge dos seus noventa anos, Marcel de 

Botton conta com mais de setenta no mundo 

dos plásticos. Foi socio fundador da Sotancro 

(1944) e da Fábrica de Plásticos Titan (1956). 

As voltas do tempo levaram-no a criar a Logo-

plaste, cujo sucesso é invejável. O seu histo-

rial como industrial catapultou-o para a presi-

dência da APIP, cargo que ainda mantém. 

Para além disto, foi um dos fundadores da 

EuPC – European Plastics Converter(1), da So-

ciedade Ponto Verde e do PIEP – Pólo de Ino-

vação em Engenharia de Polímeros que traba-

lha em estreita colaboração com a Universi-

dade do Minho mas é gerido pela Indústria.
(1) A EuPC representa 50.000 empresas com aprox.: 

1.600.000 empregados. 
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Esta empresa opta por uma estratégia de cria-

tividade, e Paulo Azevedo, diretor geral, afir-

ma que “há uma constante aposta em I&D – 

Inovação e Desenvolvimento- para que seja 

possível ter disponível uma maior diversida-

de de produtos, numa lógica de sustentabili-

dade ambiental, nomeadamente os biode-

gradáveis”.

Aproveitando o facto da cultura dos países nór-

dicos ser um pouco diferente da nossa, onde as 

questões ambientais são uma preocupação 

efetiva e a utilização de sacos biodegradáveis é 

uma realidade, a Silvex apostou neste tipo de 

artigos, exportando a maior parte da produção. 

O nosso interlocutor refere que “90 por cento 

dos artigos biodegradáveis são exportados, o 

que traz para o país muitas centenas de milha-

res de euros.”

AGROBIOFILM

O Agrobiofilm – Desenvolvimento de Filmes 

Biodegradáveis Melhorados para Atividades 

Agrícolas, foi um projeto de I&D (cerca de 1,5 

milhões de euros) coordenado pela Silvex, 

com o trabalho científico a ser realizado em 

queimar, enterrar, abandonar estes plásticos. 

Acresce ainda o facto de nem sempre ser viá-

vel a reciclagem destes resíduos, visto que se 

encontram sujos e uma pré-lavagem não resol-

veria o problema da contaminação com pesti-

cidas. Mesmo que estes fossem para um depó-

sito legal, um aterro, continuariam a ter conse-

quências nefastas para o ambiente”. 

No que toca à atitude da A.P.A. – Agência Por-

tuguesa do Ambiente perante a política de Fis-

calidade Verde, Paulo Azevedo mostra-se desi-

ludido porque “há uma inércia desta Agência 

no que diz respeito à colaboração com a eco-

nomia real. A portaria que regulamentou o 

Dec. Lei sobre a fiscalidade verde foi clara-

mente insuficiente, tendo persistido inúmeras 

dúvidas que só muito lentamente vieram a ser 

esclarecidas, o que provocou muita instabili-

dade no sector e custos desnecessários. Enten-

de-se que o legislador deveria ter ouvido pre-

viamente a indústria.”

Até então a Silvex tem-se mantido afastada 

da discussão pública da lei da Fiscalidade 

Verde e não subscrevem “o fado que se tem 

vindo a propagandear de que devido a esta 

política vai tudo falir. O sector tem capacida-

de para reagir com produtos alternativos, 

mais inovadores e sustentáveis.” No entanto, 

atenta para o facto de se ter perdido uma 

oportunidade de “discriminar positivamente 

os sacos biodegradáveis, isentando-os do pa-

gamento da taxa, como adotado em outros 

países da Europa. Esta perda é agravada pelo 

facto de na Europa se caminhar para a reco-

lha seletiva dos resíduos orgânicos. Em mui-

tas cidades Europeias, como por exemplo 

Milão (www.youtube.com/watch?v=qbq-

wYkcxbYc), já é obrigatório separar os resí-

duos orgânicos domésticos, por forma a se-

rem recolhidos seletivamente e, através da 

compostagem, serem transformados em ferti-

lizante orgânico e, assim, completarem o ci-

clo, com reutilização na agricultura. Isto é a 

chamada economia circular. Portugal e Espa-

nha são os países mais atrasados na recolha 

deste tipo de resíduos. Tivemos aqui a opor-

tunidade de implementar medidas semelhan-

tes e não o fizemos. Os nossos solos são po-

cooperação com o Instituto Superior de Agro-

nomia (ISA), a Universidade de Montpellier II, 

a Universidade de Aarhus e o Centro Tecnoló-

gico ADESVA. Foi, parcialmente, financiado 

pela União Europeia e contou, ainda, com a 

participação de PME’s da Noruega e de França.

Paulo Azevedo sublinha que “para ser cofinan-

ciado pelo 7.º Programa Quadro da União Eu-

ropeia este projeto tem de ser também inova-

dor na Europa. Do projeto Agrobiofilm resul-

tou um produto que veio revolucionar o mer-

cado.”

Apesar de ser mais caro quando se considera o 

preço de venda por quilo, o mulch biodegra-

dável Agrobiofilm® acaba por representar um 

custo, por hectare, semelhante ao dos plásticos 

fósseis. A aplicação deste tipo de plástico tem 

algum apoio, ainda que limitado, aos agricul-

tores associados em Organizações de Produto-

res, contrariamente a outros países (como Itá-

lia) onde também faz parte das medidas 

agroambientais, nomeadamente com apoio 

aos agricultores em produção integrada.

FIscALIdAde VeRde

A lei da Fiscalidade Verde centrou-se na apli-

cação de uma taxa aos sacos leves, tendo por 

objetivo a redução da utilização desses sa-

cos. Para o diretor geral da Silvex, houve as-

petos mais relevantes ao qual não foi dada a 

devida importância. “Consideramos que o 

legislador omitiu, supostamente por ignorân-

cia, a problemática dos impactos ambientais 

que tem o plástico de origem fóssil na agri-

cultura. O plástico de polietileno que é usa-

do na linha de plantação para cobertura do 

solo (especialmente em horticultura intensi-

va) acaba por o contaminar. Apesar dos agri-

cultores responsáveis o tentarem remover do 

solo, é virtualmente impossível que não fi-

quem resíduos no solo. O impacto negativo 

no ambiente é muito maior que o dos sacos 

leves, visto que estes, em grande parte, ainda 

eram utilizados para o lixo. Ou seja, com os 

sacos leves ainda havia a possibilidade da 

sua reutilização e reciclagem limpa (deposi-

ção em ecoponto), enquanto o plástico de 

origem fóssil utilizado na agricultura (como 

cobertura de solo), muito dificilmente pode, 

sequer, ser reciclado.” 

Num documento elaborado pelo responsável 

do projeto AGROBIOFILM, Carlos Rodrigues, 

agrónomo da Silvex, é explicado que “apesar 

de serem práticas proibidas, ainda é costume 

HeRNÂNI MAGALHÃes e PAULO AZeVedO

Administrador e diretor geral

Silvex produz plásticos amigos do ambiente
Fundada em Lisboa (1968), a siLvex tem seguido um rumo de constante inovação e adaptação às necessidades da sociedade. assim 
sendo, desenvoLveram um pLástico biodegradáveL e amigo do ambiente, Fazendo jus ao caminho que até então têm vindo a triLhar, 
num projeto pioneiro, apoiado peLa união europeia.

“É preciso restringir a utilização de plástico 

de polietileno na agricultura, visto que há 

soluções viáveis, económica e ambiental-

mente sustentáveis, como comprovado no 

projeto AGROBIOFILM.”

Prof. Dra. ElizabEth DuartE, DocEntE 

Do i.S.a. E coorDEnaDora ciEntífica 

Do ProjEto aGrobiofilM, afirMa:

“Este é um projeto que pretende mudar as 

práticas dos agricultores, tornando-as mais 

sustentáveis. Os plásticos de cobertura con-

vencionais (polietileno) se permanecerem 

no solo provocam a sua contaminação, 

uma vez que são dificilmente degradados. 

Para além disto esta prática provoca gran-

des impactes ambientais, atendendo que 

na maior parte dos casos este é gerido de 

uma forma inadequada, nomeadamente 

através da sua queima. os plásticos biode-

gradáveis não comprometem a produção 

das culturas e a qualidade dos frutos e, no 

final do ciclo da cultura, são incorporados 

no solo sofrendo uma biodegradação natu-

ral pelos microrganismos ai existentes. 

Como o desempenho dos filmes biodegra-

dáveis depende muito do tipo de solo e cli-

ma, para a realização deste estudo foram 

realizados ensaios em diferentes culturas 

(melão, pimento, morango e vinha) em di-

ferentes países: Portugal, Espanha e França.

Para que haja uma mudança de paradigma é 

necessário que os agricultores estejam infor-

mados dos benefícios da utilização desta 

nova geração de filmes de cobertura. Uma 

vez que para os agricultores o primeiro fator a 

ter em conta é o custo do filme, é importante 

enfatizar que já existem apoios para a aplica-

ção de plásticos biodegradáveis na agricultu-

ra, sendo, no entanto, necessário criar outras 

políticas de incentivos ou adequar as já exis-

tentes de modo a abrangerem mais produto-

res agrícolas. Fazendo o balanço final e tendo 

em conta os custos de utilização entre um 

plástico e outro pode concluir-se que são da 

mesma ordem de grandeza. Convém alertar 

que se mantivermos as mesmas práticas, a 

médio e longo prazo iremos ser confrontados 

com graves problemas de poluição de solo.

É importante referir que os resultados obti-

dos são tão satisfatórios que já há transfe-

rência de know-how. O Brasil é um dos paí-

ses que está a aplicar o Agrobiofilm® e estão 

muito entusiasmados com os resultados ob-

tidos em diferentes tipos de culturas.”

bres em matéria orgânica, temos centrais de 

compostagem de elevado valor a não serem 

completamente aproveitadas, todos produzi-

mos resíduos orgânicos e, no entanto, conti-

nuamos a desaproveitar este resíduo/recurso, 

enviando-o como lixo indiferenciado para 

aterro. É necessário que o legislador esteja 

mais atento ao setor, às inovações que vão 

surgindo.”
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anos mais tarde levou à compra da totalidade do 

seu capital social pela IPG. Ainda hoje o Grupo 

Nelson Quintas continua sendo acionista da IPG.  

Presumo que Para Pertencer a este gruPo 

é necessário cumPrir uma série de crité-

rios. que requisitos são necessários?

Produtividade com rentabilidade são duas pa-

lavras-chave para se ponderar qualquer investi-

mento. Para além disso, a eventual não presen-

ça no mercado em análise e incapacidade de 

qualquer das fábricas existentes poder suprir 

esses pedidos são critérios necessários para 

que qualquer investimento em aquisições seja 

ponderado pelo comité de acionistas.

a FiboPe é uma emPresa única em Portu-

gal, Pela esPeciFicidade do seu Produ-

to. Fale-nos um Pouco dos Filmes, do 

Processo de Fabrico e das suas variadís-

simas aPlicações.

A FIBOPE é uma empresa produtora de filmes 

biorientados, co-extrudidos, em poliolefinas, a 

várias camadas.O processo de extrusão imple-

mentado na FIBOPE é um processo único no 

país, designado por processo – doublebouble. 

Com o processo tecnológico utilizado na Fibope, 

é possível obter um produto final com proprieda-

des adequadas às diferentes aplicações alvo, no-

meadamente um compromisso entre Caracterís-

ticas superficiais e Características mecânicas. Al-

gumas das aplicações dos filmes Fibope desti-

nam-se à embalagem manual, semi-automática 

ou automática de produtos alimentares, cosméti-

cos, artes gráficas e display market em geral.

exPorta cerca de 95% da Produção. 

quais são os PrinciPais mercados? 

quais aqueles que gostaria de entrar?

De fato a Fibope exporta mais de 95% da sua 

produção, tendo como principais mercados a 

Alemanha, Benelux, Itália, Espanha, Inglaterra 

etc..Pretendemos ter uma presença mais signi-

ficativa nos mercados do leste europeu. 

atingir a meta dos 100 % de exPortação 

está nos vossos Planos?

A Fibope não irá apostar nos 100% de exporta-

ção pois queremos continuar com a nossa pre-

sença no mercado nacional e se possível refor-

çá-la.

o Plástico é um material indisPensável 

no quotidiano da sociedade. Porém, é 

constantemente Fustigado com Pro-

blemas ambientais. qual  a sua oPinião 

Para estas ações que acabam Por ser um 

tanto ou quanto contraditórias?

Olhando à nossa volta estamos rodeados de 

“plásticos” ... É um facto que não vivemos sem 

“eles “e  quanto mais desenvolvida for a socie-

dade maior é a utilização destes nas suas dife-

rentes aplicações. Desta forma é urgente que a 

sociedade crie regras muito restritas essa for-

ma de enviar todos o plásticos para reciclar, 

pois tal é hoje possível, e com custos muito 

baixos. Dando como exemplo o caso da Fi-

bope, e sabendo que os seus  produtos desti-

nam-se à embalagem de produtos alimenta-

res ou não, variando a aplicação entre a em-

balagem de caixas de bombons ou mesmo 

de jantes de automóveis, facilmente se cons-

tata que se  pretende cada vez mais uma hi-

gienização dos produtos a comercializar 

quer os mesmos sejam alimentares ou não. 

No entanto, pretende-se em simultâneo  man-

ter a possibilidade de observar o produto a co-

mercializar. Este binómio  (higienização vs vi-

sualização do produto) apenas se consegue 

com a embalagem plástica.Hoje em dia,  é im-

possível ir ás compras e comprar o que quer 

que seja sem que possamos ver o produto  pre-

tendido. Como é que isto é possível? Utilizan-

do a embalagem plástica.

a FiboPe é, sem dúvida, um caso de su-

cesso. como PersPetiva o Futuro?

Penso que a Fibope deverá cada vez mais in-

vestir na investigação de novos filmes de plás-

tico que permitam as pessoas terem a certeza 

de que quando compram alguma coisa emba-

lada em plástico estejam protegidas, e da nossa 

parte tem a garantia de que todos os produtos 

que saem da fábrica, em Barqueiros, os mes-

mos estão aprovados para contacto alimentar, 

quer sejam aí utilizados ou não.

Por Forma a comPreender a dinâmica 

da FiboPe, Faça-nos uma Pequena ca-

racterização da emPresa.

A Fibope iniciou a sua atividade no dia 25 de 

Fevereiro de 1990, completou, por esse fato, 

este ano, as suas bodas de prata. Labora atual-

mente com 69 trabalhadores em Portugal es-

tando a sua força comercial na Europa ( diretor 

comercial e um vendedor na Holanda e outro 

comercial em Itália). É uma empresa que teve 

no passado ano de 2014 um faturação de M€, 

16 sendo que mais de 95% da mesma é reali-

zada fora de Portugal, onde contamos com 

uma rede de distribuição de excelente qualida-

de e que nos permite ter partes de mercado 

com algum relevo no setor onde estamos im-

plantados. É uma empresa que de há 3 anos a 

esta parte está com a sua capacidade totalmen-

te tomada, estando por isso a equacionar a am-

pliação da sua capacidade produtiva.

esta emPresa está integrada num gruPo 

canadiano “intertaPePolymer, inc”. 

como surgiu esta ligação?

Esta casa foi construída para fazer outro tipo de 

produtos que não os que atualmente são produ-

zidos na Fibope. Chamava-se esse produto 

BOPP, mas nos anos de 1993 uma uma significa-

tiva baixa do seu preço e os lucros que a empresa 

gerava não satisfaziam os acionistas. Na mesma 

empresa que havia construído e fornecido a má-

quina para a Fibope estava em construção uma 

outra máquina que seria entregue nos EUA. Era 

para o Grupo “ IntertapePolymerGroup”  (IPG) e 

por coincidência este grupo procurava instalar-se 

na Europa para começar a comercializar os seus 

produtos na área dos filmes retrateis. Daí nasce 

uma compra de parte do capital da Fibope que 

eduardo sousa

administrador delegado da Fibope

FIBOPE

Em EntrEvista ao País Positivo, Eduardo sousa, administrador dElEgado da FiboPE, 
Fala sobrE a EmPrEsa E a Produção dE FilmEs biorEntados, um Produto cuja a utilida-
dE é inquEstionávEl.
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Por mais que o edil de Barrancos reivin-

dique um País mais solidário, a verdade é 

que, mesmo a comunicação social, que 

Poderia conferir mais visiBilidade ao ter-

ritório, testemunha significativas Bar-

reiras físicas Para visitar o municíPio…

Pois… continua a existir o travão de sempre, tra-

duzido na falta de acessibilidades condignas que 

permitam a todos os que querem deslocar-se a 

Barrancos chegarem confortavelmente e, no sen-

tido inverso, exportarmos os nossos produtos. Te-

mos aqui um produto de qualidade ímpar, o pre-

sunto DOP de Barrancos, que é conhecido em 

todo o mundo e exportado, gerando receitas para 

o nosso país, não se verificando essa atenção por 

parte do Governo e das Estradas de Portugal no 

sentido de, pelo menos, arranjarem condigna-

mente as nossas estradas. Não pedimos sequer 

um IP mas apenas estradas que possibilitem cir-

cular com segurança e o escoamento dos nossos 

produtos. Temos um óptimo parque empresarial, 

novo, obra do município, temos algumas fábricas 

instaladas que se dedicam à transformação da 

carne de porco preto alentejano, nomeadamente 

à cura de presuntos e enchidos de Barrancos e 

dói-nos constatar que não temos condições para 

escoarmos os produtos. Aliás, muito dele é es-

coado pela vizinha Espanha, o que é um contra-

senso, tendo em conta que deveria ser o nosso 

país a gerar as mais-valias.

será legítimo falar-se em mioPia Política?

Não… Não é apenas e só miopia mas antes uma 

cegueira total, tendo em conta que estes nossos 

alertas já acontecem desde há muitos anos. São 

décadas à espera. Tendo nós um município inse-

rido num território de baixa densidade no interior 

mais profundo do país e tendo em conta que se 

e como Pode um autarca minimizar os 

efeitos negativos desta crise e do fenó-

meno de interioridade e, em simultâneo, 

Potenciar o incremento da qualidade 

de vida dos seus muníciPes?

Um autarca nunca pode nem deve baixar os bra-

ços. É para isso que aceitou o desafio e responsa-

bilidade que o povo lhe deu. A partir daí, tem por 

obrigação procurar todas as saídas necessárias. 

Dentro dos enormes condicionalismos que esta-

mos a viver, estamos a tentar tudo por tudo. O 

problema é a excessiva burocracia inerente a to-

dos os projectos que apoiamos ou a que nos can-

didatamos… Desengane-se quem pensa que 

deslocalizar as pessoas para o litoral traduz uma 

vantagem. O interior do país também tem poten-

cialidades e uma coisa que se chama qualidade 

de vida. Temos um ambiente precioso que deve-

mos defender, a água, o presunto, a tranquilida-

de… Nós, povos do Sul, temos ainda o saber an-

cestral de, em roda de um copo, conseguirmos 

coisas enormes: conviver, fazer negócio, trazer 

investidores… Nós gostamos do território, ama-

mos o que temos e somos alegres. Mas também 

que temos que ser autónomos e não ficar depen-

dentes do dinheiro que nos enviam do exterior, 

condicionando todo o nosso futuro. E os barran-

quenhos são dotados de uma autonomia moral 

que os torna diferentes. E sempre nos afirmamos 

portugueses, não porque nos impuseram mas 

porque quisemos.

que Prioridades define até ao final do 

actual mandato?

A grande prioridade seria dotar Barrancos de 

mais empresas e postos de trabalho que possibi-

litassem o retorno dos barranquenhos que estão 

fora e que são muitos.

não oBstante as Barreiras que identifi-

cou tem algum Programa Para tentar 

viaBilizar esse desígnio?

Sabe que os programas e projectos são sempre 

falíveis. Diria que a nossa força de vontade é que 

pode determinar isso. E nós estamos a tratar dis-

so, falando com potenciais investidores que quei-

ram vir para Barrancos. Mas isso depende muito 

da conjuntura e da força de vontade desses inves-

tidores. Da nossa parte, damos tudo. Temos 

apoios à natalidade, à terceira idade, a institui-

ções de cariz social, temos um empreendimento 

com as valências de lar da terceira idade, creche 

e apoio domiciliário criado por nós, como o 

apoio do PARES, temos um novo quartel de bom-

beiros, com o apoio do Comando, aumentou-se 

o efectivo da GNR e conceder-lhes-emos novas 

instalações, tendo em conta que somos um mu-

nicípio de fronteira… o município é omnipresen-

te em tudo e, ainda assim, temos uma situação 

económica estável.

fala tanto no combate à desertificação, tendência 

que estamos a contrariar através de um trabalho 

hercúleo, o poder central não nos dá a mão nesta 

questão. E não é só a questão das estradas… Para 

se conseguir implantar um projecto em Barran-

cos, é uma carga de trabalhos. Há tanta direcção, 

tanto parecer a pedir, tanta burocracia que des-

motiva quem pretende investir na nossa região.

e no âmBito das comunidades intermu-

niciPais, não conseguirão os municí-

Pios adquirir essa desejada escala?

O problema é que as CIM não foram dotadas da-

quelas responsabilidades que deveriam assumir. 

A regionalização poderia ter sido uma arma que 

não foi aproveitada porque houve alguma insen-

sibilidade e falta de informação. Agora, nós ve-

mos aqui ao lado a Extremadura e a Andaluzia, 

que trabalham de outra forma porque têm gover-

nos regionais autónomos e podem investir em 

cada localidade nas acessibilidades, nos apoios à 

agricultura e ao investimento… Isso está a ser fei-

to do lado espanhol, enquanto aqui tudo espera 

por uma espécie de Messias, traduzido no Portu-

gal 2020… Mas chegámos à conclusão que esta 

foi uma ilusão que se esfumou no tempo porque 

muitos dos fundos que eram para ser aplicados 

na região não o foram… Fruto dessas realidades 

cantadas aos quatro ventos e depois perdidas é 

que estamos como estamos. Se alguém resiste 

nos territórios são exactamente os municípios. 

Estes é que continuam a assumir um papel acti-

vo, seja na fixação das populações, seja na con-

cessão de apoios sociais, económicos e outros. 

Mas há um grande divórcio do Governo Central 

neste assunto.

ainda assim, ainda existe quem continue 

a investir no municíPio… chamar-lhes

-ia heróis ou mártires?

Creio que o mundo também vive um pouco de 

utopias… Há gente sonhadora que pensa que 

pode ganhar o futuro e tem toda a razão. Se 

não sonharmos um pouco, não iremos a sítio 

nenhum. Claro que temos que estar ligados à 

realidade e esta que vivemos não é boa. A títu-

lo de exemplo, em 2005, tivemos três grandes 

projectos espanhóis ligados à transformação 

de presuntos, que nos ocupariam grande parte 

do Parque Empresarial de Barrancos. Face à 

malfadada crise, houve hesitações, falta de 

apoios dos bancos e esfumou-se todo aquele 

potencial…

antónio Pica tereno

Presidente da cm Barrancos

Barrancos: O paraíso aqui… tão longe
Visitar Barrancos resulta numa sinestesia ímpar. as percepções de natureza sensorial distinta iniciam-se no sorriso amargo forçado 
por acessiBilidades muito pouco condizentes com a natureza circundante. nesta altura primaVeril em que a natureza se reVeste de tons 
festiVos, a Viagem, apesar de agradáVel à Vista, relemBra décadas Vindouras em que um périplo entre porto e lisBoa, por exemplo, se 
fazia de incertezas quanto à segurança e longeVidade. apaixonado como os demais, o edil local, antónio pica tereno, acolheu o país 
positiVo neste périplo…

Expo Barrancos

“A Expo Barrancos ou Feira dos Presuntos e Enchidos 

de Barrancos é uma oportunidade única para degus-

tar o melhor presunto do mundo, o presunto DOP 

de Barrancos, uma peça nobre premiada em Espa-

nha, Macau, Angola, etc. e que faz exportação para 

esses e outros territórios. Nos dias 24, 25 e 26 de 

Abril, poderão ainda deliciar-se com uma série de 

produtos típicos barranquenhos, desde o mel aos 

queijos, passando pelos melhores cogumelos do 

mundo, que nessa altura estarão aqui em pleno. Te-

remos igualmente uma animação muito diversifica-

da, com óptimos espectáculos nocturnos e diurnos, 

com bandas e grupos corais de Barrancos. Se preten-

derem passar aqui mais algum tempo, temos aqui o 

excelente parque da natureza de Noudar, próximo 

do castelo do mesmo nome, temos fantásticos rios e 

a fronteira a 500 metros, com vilas e cidades muito 

características. Somos o centro de uma fronteira tri-

pla, com o Alto Alentejo, a Extremadura e a Andalu-

zia. Ainda é o paraíso e temos toda a qualidade de 

vida e animação para oferecer a quem nos visite”.
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Em entrevista ao País Positivo, Gil Nadais, Pre-

sidente da Câmara, confessa, com orgulho, 

que “já há muitos anos que Águeda é um con-

celho empreendedor. Temos um parque em-

presarial de relevo e, nos últimos anos, as em-

presas que existem têm vindo a ganhar mais 

massa crítica e tornarem-se cada vez mais 

competitivas”. Assim, Águeda assume-se como 

concelho com capacidades de atração de in-

vestimento, tendo para isso criado condições 

únicas, dentro da própria autarquia, para que 

ta forma, as empresas conseguem testar as suas 

ideias e ter os seus produtos expostos de forma 

funcional, sendo muito mais fácil a sua comer-

cialização”. Ou seja, as empresas podem di-

vulgar os seus produtos e serviços com a possi-

bilidade de mostrarem, in loco, o seu funcio-

namento. “Adotamos esse procedimento na 

área da mobilidade sustentável, em concreto 

das bicicletas, e também na área da ilumina-

ção pública, onde temos alguns pilotos de ges-

tão da iluminação pública através de wi-fi em 

que controlamos todas as lâmpadas que colo-

camos no espaço público”.

É verdade que hoje em dia muito se fala sobre as 

empresas de base tecnológica e a necessidade de 

as mesmas serem atraídas para os territórios. No 

entanto, Águeda pretende ser diferente. “Não 

digo que não queiramos empresas de base tecno-

lógica em Águeda, porque as queremos, mas 

precisamos muito de indústria, de empresas ca-

pazes de criar emprego em escala… Ou seja, 

precisamos do melhor dos dois mundos e esta-

mos a tentar dinamizar estas duas componen-

tes”. A título de exemplo, Gil Nadais refere um 

dos projetos mais aguardados para o concelho, 

onde a indústria utiliza a tecnologia para fazer 

um produto único no país, diminuindo em gran-

de escala as importações. “Essa unidade irá utili-

zar uma tecnologia pouco conhecida e está já 

em fase de testes, criando no nosso concelho a 

primeira empresa do género”. Trata-se de um in-

vestimento relacionado com a área das bicicle-

tas, pelo que o Presidente considera que, tendo 

em conta o historial do concelho no que diz res-

peito a este meio de transporte, este será um in-

vestimento fulcral e poderá lançar o concelho e o 

país para o futuro. 

Mas este é apenas um dos muitos exemplos de 

investimento no concelho, já que a autarquia e 

o seu Executivo tem uma atitude bastante proa-

tiva no que toca à atração de investimento, 

“convencendo-os a investir em Águeda a partir 

das nossas mais-valias, mas também lançando 

desafios para que possam crescer”.

Essencial é, na opinião do nosso interlocutor, 

que se criem sinergias entre autarquias vizi-

nhas para que as estruturas existentes sejam 

maximizadas, criando condições únicas para 

empresas e cidadãos. No fundo, “temos que ter 

massa crítica suficiente para sermos competiti-

vos. Hoje, o Mercado é global e se olharmos 

apenas para as nossas «quintinhas» acabamos 

por não conseguir levar a bom porto os nossos 

esforços”.

Um local a visitar

Apesar de ser um concelho industrializado e 

apostado na atração de investimento, Águeda é 

bem mais do que isso. Hoje, e fruto dos inves-

timentos feitos nos últimos anos, Águeda tem 

marcado presença na agenda turística nacio-

nal, e até mesmo internacional. O concelho 

tem pistas únicas de BTT e caminhos pedestre 

de uma beleza ímpar. Mas não só. Existe tam-

bém no concelho uma aposta na qualidade, 

estando a gastronomia apostada em dar um 

serviço cada vez melhor a todos os visitantes 

do concelho, com as casas de turismo de habi-

tação a serem mais e mais procuradas. Para 

este fenómeno muito contribui o Umbrella Sky 

Projet, uma instalação artística que transforma 

as ruas do concelho em autênticos arco-íris de 

cor. E, “hoje temos já agências de viagens na-

cionais e estrangeiras a solicitarem informa-

ções sobre o concelho e as suas ofertas porque 

existem centenas de turistas interessados em 

vir a Águeda. É de facto uma situação que mui-

to nos satisfaz e, como tal, temos que conti-

nuar a trabalhar para conseguir captar e fixar 

esses turistas”.

Para tal, um novo produto está a ser pensado e 

estruturado: o Turismo Industrial. “Penso que 

temos muito património e história ligada à in-

dústria que temos que saber aproveitar e o Tu-

rismo Industrial pode ser uma vertente muito 

interessante”, refere Gil Nadais. 

as pessoas são o centro

O fenómeno do desemprego em Águeda, e 

graças às empresas que aqui existem, pouco 

se sente. No entanto, “continua a ser algo 

muito sensível com que temos que lidar”. O 

concelho possui uma forte rede de Institui-

ções Particulares de Solidariedade Social 

(IPSS) que fizeram, nos últimos anos, um for-

te investimento em estruturas e que dão uma 

resposta eficaz às necessidades de crianças e 

idosos e, “nós, autarquia, decidimos apostar 

naquilo que ainda não existia: apoio às famí-

os projetos e processos sejam analisados e va-

lidades de forma célere. Sem entrar em porme-

nores, o nosso entrevistado acrescenta que “há 

investimentos que já estão acertados, para 

construir novas unidades e fazer produtos úni-

cos em Portugal e na Europa”.  

Mas além de conseguir atrair investimento físi-

co, a autarquia de Águeda consegue ainda 

captar outro tipo de projetos: “Damos a possi-

bilidade das empresas utilizarem o concelho 

como uma espécie de experiência piloto. Des-

Gil nadais

presidente da cm Águeda

Invista em Águeda

LocaLizado na Região centRo de PoRtugaL, Águeda assume-se como um conceLho 
com um enoRme PotenciaL no desenvoLvimento emPResaRiaL. seRvido PeLas meLhoRes 
acessibiLidades, o atuaL executivo cRiou ainda outRas condições PaRa que os emPRe-
sÁRios invistam no municiPio. 
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lias e aos desempregados. Assim, e na senda 

das medidas de emprego CEI e CEI+, criamos 

o programa 100(DES)Empregados e coloca-

mos os desempregados do concelhos na au-

tarquia, nas associações, nas Juntas de Fre-

guesia, entre outros, acabando por fomentar 

a capacidade de trabalho das instituições e 

colmatando uma necessidade premente de 

trabalho”. Mas este é apenas um dos exem-

plos daquilo que se faz pelas pessoas em 

Águeda, porque, aqui, trabalha-se todos os 

dias para os cidadãos e para a qualidade de 

vida dos habitantes.

Uma terra de oportUnidades

Águeda é uma terra pequena onde se tem mui-

ta qualidade de vida, mas onde tudo se faz 

para que essa qualidade seja ainda maior. “Es-

pero concluir o Parque Urbano de Águeda e 

fazer a construção de um novo espaço para es-

petáculos, já que o que possuímos está com-

pletamente obsoleto. Desta forma, e tendo em 

conta o que já existe, penso que temos reuni-

das as condições para que as pessoas tenham 

uma vida tranquila, mas com qualidade”, ad-

voga Gil Nadais. 

Parque Empresarial do Casarão

Com cerca de 75 hectares, o Parque Empre-

sarial do Casarão é um espaço de acolhi-

mento empresarial com diretrizes de desen-

volvimento e inovação. Um local escolhido 

a dedo para que as empresas tenham as 

melhores condições possíveis. Com acesso 

direto aos principais eixos rodoviários e in-

fraestruturas com capacidade de resposta 

para os mais variados setores. 

Apesar de ser um concelho industrializado, 

Águeda não tinha uma zona industrial idea-

lizada e construída de raiz, ou seja, as em-

presas estavam espalhadas um pouco por 

todo o território. “Este novo espaço vai per-

mitir uma melhor organização urbana e, 

claro, atrair novos investimentos. Se há dez 

anos, com um ciclo económico diferente, 

fui obrigado a declinar ofertas porque não 

tínhamos capacidade de resposta, hoje já 

temos. É, também, mais um instrumento de 

capacitação territorial para um melhora-

mento da qualidade de vida”.
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Aliado a um extenso património cultural e pai-

sagístico, o concelho de Mértola possui uma 

riqueza ambiental, cinegética, cultural e des-

portiva que constituirá a médio prazo um mo-

tor de revitalização da economia local, através 

da aposta num turismo sustentado em que as 

entidades locais participem activamente, como 

testemunha, em entrevista, Jorge Rosa, presi-

dente da Câmara Municipal de Mértola.

Em quE mEdida podErá considErar-sE 

mértola um tErritório atractivo?

Mértola é um território bastante atractivo. É 

essa a opinião das pessoas que cá estão e das 

empresas que aqui se fixam. Temos procurado 

aproveitar essas mais-valias, desde logo a posi-

ção geográfica privilegiada. A própria existên-

cia de Mértola deve-se ao rio Guadiana, factor 

que continua a ser muito importante para nós, 

bem como a paisagem natural que o Vale do 

Guadiana nos proporciona e tem sido aprovei-

tado para a prática de vários desportos, activi-

dades e percursos pedestres. Também aqui é 

possível desfrutar a existência de várias espé-

cies de aves, insectos e peixes, o que também 

tem contribuído para potenciarmos a valoriza-

ção do território, nomeadamente através do 

bird watching, uma aposta recente que tem re-

velado bastante sucesso. Este território oferece 

também uma facilidade natural para a criação 

em regime selvagem de várias espécies cinegé-

ticas, particularmente aquelas de maior dimen-

são, como a perdiz vermelha, o que nos permi-

te projectar o concelho junto de nichos de 

mercado muito rentáveis do ponto de vista tu-

rístico. Depois, a ocupação de Mértola por vá-

rios povos ao longo da história deixou vestígios 

que a autarquia, no campo arqueológico, tem 

vindo a colocar a descoberto, musealizando

-os, o que nos permite criar valor e atrair visi-

tantes através do turismo cultural, que é mais 

uma das facetas que temos mantido para o de-

senvolvimento deste território. Trata-se de uma 

aposta que permite a criação de emprego, a 

fixação de pessoas e uma constante movimen-

tação cultural em torno da investigação. Mér-

tola é conhecida como Vila Museu, precisa-

mente devido a essas questões que se prendem 

com a ocupação desses povos, que deixaram 

extraordinários vestígios, alguns dos quais úni-

cos no país, como são os casos da nossa mes-

quita ou do centro histórico. Neste momento, 

temos 11 museus, com várias temáticas, que 

constituem uma grande atracção para os visi-

tantes. Daí que consigamos ir em contra-ciclo 

relativamente ao turismo na região e ao pró-

prio país, aumentando a cada ano o número de 

visitantes.

a gastronomia é igualmEntE rEfErEn-

ciada como um cartão dE visita…

Sim, existe uma forte ligação ao Mediterrâneo 

e parte da nossa tradição gastronómica advém 

dessas experiências e desse período de interac-

ção com este mundo. Continuamos a ser um 

dos mais fortes concelhos no domínio da gas-

tronomia e não será por acaso que, com cerca 

de 1400 habitantes, temos nove restaurantes… 

Essa componente gastronómica também é 

sempre realçada nos eventos que promove-

mos. Pela pesca tradicional, que aqui ainda se 

mantém, conseguimos ter peixe do rio ao lon-

go de praticamente todo o ano, algo mais evi-

dente nesta altura face à pesca da lampreia, da 

enguia, do muge ou da saboga. Tivemos recen-

temente um importante evento relacionado 

com essa vertente, o Festival do Peixe do Rio.

quE tipo dE EvEntos promovE habitual-

mEntE a autarquia no sEntido dE con-

tornar a habitual sazonalidadE asso-

ciada ao turismo?

O turismo de eventos é uma área estratégica 

em que investimos significativamente. Todos os 

meses temos um grande evento, o que se reve-

la de extrema utilidade para o comércio local, 

para a restauração e hotelaria desde a prepara-

ção ao evento em si. A par, estes eventos pro-

porcionam-nos uma excelente oportunidade 

para a divulgação de Mértola. Ao longo do mês 

de Abril, temos a Feira do Mel, Queijo e Pão, 

um evento temático de produtos tradicionais, 

com cerca de 50 expositores quase exclusiva-

mente locais. Nos anos ímpares, no mês de 

Maio, temos o Festival Islâmico, o maior even-

to que organizamos e ainda, no sul do país, 

aquele com maior expressão e projecção cul-

tural. Nessa altura, montamos um souk, tal 

Mértola: a vila museu 
está mais activa do que nunca!
A exemplo do que sucede nA mAioriA dos municípios portugueses do interior, o concelho de mértolA enfrentA ActuAlmente pro-
blemAs relAcionAdos com A fixAção dA populAção. umA elevAdA tAxA de AnAlfAbetismo, populAção envelhecidA e reduzidA dinâmi-
cA económicA são fActores que A câmArA municipAl de mértolA está empenhAdA em inverter, nomeAdAmente AtrAvés dA criAção 
de estruturAs de Apoio Aos mAis idosos e incentivos económicos A todos que pretendAm fixAr-se no concelho.

JorgE rosa

presidente da cm de mértola
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como existe nos países islâmicos, trazemos os 

comerciantes e os produtos locais, ou seja, 

transportamos um mercado islâmico para Mér-

tola. A música por estes dias celebra o encon-

tro de culturas e por entre vozes de cante alen-

tejano ouvem-se acordes de alaúdes e o batu-

que de uma darbuka. As noites do festival são 

um claro convite à descoberta de novos sons: 

no cais, no castelo, na praça ou recantos da 

vila, as noites são feitas de mais música, de 

música nova, cheia de ritmos ora fulgurantes 

ora mais intimistas de artistas de todo o mundo 

árabe. Pela música se enaltece, aqui, uma co-

munidade receptiva à diferença, à descoberta, 

à experimentação, ao diálogo e ao salutar con-

vívio entre pessoas. Temos um conjunto de ac-

ções e uma oferta relacionadas com a cultura, 

o ensino, o comércio, a gastronomia… Trata-se 

de um evento que capta cerca de 50 mil visi-

tantes oriundos de praticamente toda a Europa. 

Em suma, fruto da nossa história e dos atributos 

naturais, somos uma vila riquíssima, temos 

muito para dar a conhecer e, como tal, o turis-

mo de eventos é um dos pilares do nosso de-

senvolvimento. Em Julho, temos outro momen-

to importante, as Festas do Município, um 

evento dedicado aos milhares de mertolenses 

espalhados pelo mundo. Ao longo de Julho e 

Agosto, temos as festas populares das fregue-

sias, umas mais religiosas, outras temáticas. Em 

Setembro, temos a Feira Transfronteiriça de 

Vale do Poço, realizada em conjunto com o 

município vizinho de Serpa e outros municí-

pios do lado espanhol, um evento ligado aos 

factores da terra, com a presença da agricultu-

ra, da pecuária e outros produtos tradicionais, 

que recupera igualmente uma parte dos anti-

gos jogos tradicionais. Em Outubro, surge um 

evento relacionado com uma das apostas fun-

damentais desde que estou a presidir o municí-

pio, a Feira da Caça. Realizámos um significa-

tivo trabalho em torno desta área, uma das que 

mais riqueza produz no concelho e criámos 

este evento, que vai já para a sexta edição. Em 

cinco anos, conseguimos transformá-la na 

maior feira de caça do país. Conseguimos ter 

turismo ao longo de todo o ano, fruto desta 

agenda.

parEcEndo EvidEntE o cruzamEnto dE 

duas prioridadEs, o turismo E o dEsEn-

volvimEnto Económico, pErgunto-lhE 

o quE faltará fazEr Em mértola…

Esta Câmara tem conseguido equipar o conce-

lho de Mértola com infra-estruturas, oferecen-

do condições de vida muito boas. Basicamen-

te, temos tudo… faltam-nos as pessoas. Não há 

pessoas, não há empresas… é um ciclo vicioso 

que assola este concelho enorme, o quinto do 

país em área…

Em quE mEdida podErá o novo quadro 

comunitário potEnciar a invErsão dEs-

sE ciclo?

O novo quadro cria algumas oportunidades 

mas teria que ser acompanhado por uma maior 

evidência de políticas nacionais direccionadas 

para o interior. Este novo quadro, nomeada-

mente o Portugal 2020, direcciona uma parte 

importante para o interior mas deveria existir 

uma estratégia nacional, com uma forte com-

ponente de sensibilização essencialmente para 

as empresas que se fixam no interior. Como é 

sabido, atrás das empresas vêm as pessoas que, 

sentindo estabilidade, também se fixam. Mér-

tola tem a grande oportunidade relacionada 

com a sua posição geográfica: somos um con-

celho de ligação imediata com o Algarve, te-

mos aqui ao lado Espanha e, para estas duas 

regiões, somos uma porta de entrada no Alen-

tejo. Além disso, temos uma ligação rápida 

para Lisboa, o que se reveste de especial im-

portância para uma empresa que se pretenda 

fixar aqui. Tudo isto confere-nos uma centrali-

dade fantástica.

O turismo de eventos é 

uma área estratégica 

em que investimos 

significativamente. 

Todos os meses temos 

um grande evento, 

o que se revela de 

extrema utilidade para 

o comércio local, para 

a restauração e 

hotelaria desde a 

preparação ao evento 

em si.

Mértola tem a grande 

oportunidade 

relacionada com a sua 

posição geográfica
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Diretor Geral do PCTA

Ana Costa Freitas
Reitora da Universidade de Évora

1. Qual a importância do empreendedorismo para a 
Universidade de Évora e de que forma a instituição promove 
a criação de empresas por parte de alunos e profissionais da UE?  

A UE considera o empreendedorismo como uma área altamente 
relevante. A Universidade tem como missão preparar os seus 
estudantes para o futuro e isso passa pela transmissão de 
competências e por infraestruturas que lhes permitam não só 
garantir a sua empregabilidade como também contribuir para a 
Competitividade da região e do país, de que é exemplo a forte 
aposta da UE no PCTA. Além disso, foi ainda recentemente 
criado o regulamento de Spin-o�s da UE, em que nos propomos 
a acompanhar o processo desde o nascimento da ideia até à 
criação propriamente dita. No final do mês passado entregámos 
já os primeiros galardões Start up UE, aquando da vista do 
ministro Poiares Maduro ao PCTA. 

2. De que forma a Universidade tem apostado na Investigação 
Aplicada às necessidades reais do mercado e das empresas? 

A estratégia da UE está perfeitamente alinhada com as necessidades 
da região e consequentemente do mercado e do tecido 
empresarial. Existe uma forte articulação entre os principais atores 
da região na definição da sua estratégia de especialização 
inteligente, em que, no que diz respeito às IES, e nos termos 
do Horizonte 2020, o foco se encontra na transferência de 
Conhecimento e Tecnologia e promoção da Inovação que, permitirá, 
no futuro, a região e o país serem competitivos na economia global.

3. Quais os principais projetos e desafios da Universidade de 
Évora na atualidade?

Está para aprovação o Plano Estratégico da UE, em que são 
definidas 3 áreas prioritárias de atuação, que denominamos 
áreas-âncora. São elas a Agricultura, o Ambiente e o Ordenamento 
do Território, o Património (material, imaterial e humano) e as 
Tecnologias de Informação e da Comunicação. Estas áreas-âncora 
pretendem definir as áreas em que a UE quer ser uma referência, 
não só no país mas também em termos internacionais. 

4. Como encara o futuro no que diz respeito ao Ensino, 
Investigação e Transferência de conhecimento? 

O futuro só pode ser promissor. E em momentos como este, em 
que nos encontramos a sair de uma crise económica, percebemos 
que o futuro de um país só se assegura com instituições de ensino 
superior de qualidade que garantam, por um lado, uma formação 
de elevada qualidade e adequada às reais necessidades do tecido 
produtivo e empresarial e, por outro, uma articulação com as forças 
vivas, promovendo relações de continuidade em termos da 
transferência de Conhecimento e Tecnologia.

1. Poderia fazer-nos uma breve apresentação do Parque 
de Ciência e Tecnologia do Alentejo? 

O PCTA é uma infraestrutura de interface, recente, que 
tem vários objetivos dos quais destaco: apoiar a 
cooperação entre empresas e os Centros de Saber 
promovendo a transferência de tecnologia, incentivar 
o empreendedorismo e a atração de investimento para 
o Alentejo e apoiar na internacionalização das nossas 
empresas e parceiros. Pretende assim incentivar a 
competitividade do Alentejo, contribuindo para que as 
empresas sejam inovadoras, competitivas e sustentáveis.

2. Porquê a aposta no Alentejo? 

O Alentejo é a maior região do País, com um enorme 
potencial e com condições únicas. Realço apenas 3 condições 
que fazem a diferença: 1) A boa localização geográfica 
originada pela proximidade a Lisboa (cerca de 1 hora) e 
a Espanha; 2) A existência de recursos humanos de elevada 
qualidade, formados por excelentes instituições de Ensino 
e de I&D, que em conjunto com o excelente clima, 
gastronomia e cultura permitem ter uma qualidade de vida 
ímpar e uma fácil fixação neste território; 3) A existência 
de fundos comunitários que apoiam, entre outras coisas, 
na criação e no desenvolvimento de negócios inovadores, 
na formação e contratação de recursos humanos e 
na internacionalização. Estes apoios podem representar 
incentivos de cerca de 50% do investimento elegível.

3. Qual a importância do PCTA no que diz respeito 
à interligação entre o mundo do saber/conhecimento 
e as necessidades reais das empresas?

O PCTA tem como parte da sua missão juntar o mundo 
empresarial, académico e de I&D. Assim é uma infraestrutura 
de ligação entre estes mundos. Têm de estar 
obrigatoriamente juntos! O conhecimento tem de ser 
aprofundado de acordo com as necessidades do mercado 
e transformado em receitas. Estas receitas devem ser 
reinvestidas novamente com o objetivo constante de subida 
na cadeia de valor.

4. Quais os grandes desafios do PCTA?

O PCTA tem muitos desafios! Por exemplo passa pela 
mudança cultural de incentivo à cooperação entre 
instituições e na ajuda constante com o objetivo das 
empresas que estão connosco consigam ter os produtos 
e serviços mais competitivos do mundo e chegar ao 
mercado global!

AF PCTA PAGINA PAIS POSITIVO.pdf   1   06/04/15   11:09
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Um cliente, um sorriso. É esta a missão da Delta 

Cafés, que todos os dias, a qualquer momento, 

continua a servir o melhor dos cafés aos Portu-

gueses.

Há mais de 50 anos que a Delta Cafés tem vin-

do a desenvolver o seu negócio, com base no 

compromisso que assenta na performance eco-

nómica, ambiental e social dos países produto-

res de café, através da compra de café a dife-

rentes origens e na aquisição de cafés sustentá-

veis.

O café é actualmente a segunda matéria-prima 

mais importante para as economias em desenvol-

vimento. A exportação de café para os países de-

senvolvidos contribui para o crescimento econó-

mico de cerca de 60 países produtores e o seu 

cultivo garante a subsistência de cerca de 100 

milhões de pessoas.

A Delta Cafés é responsável pela importação de 

50 por cento do café importado para Portugal e 

nesse sentido a marca tem procurado influenciar 

positivamente a forma como o café é cultivado 

nas origens, garantindo, por exemplo, boas con-

dições sociais aos trabalhadores das plantações 

de café.

O café chega a Campo Maior proveniente das 

mais diferentes origens, desde Angola, Timor, 

Brasil, Colômbia, onde se privilegiam todas as 

características que melhor se adaptam às exigên-

cias de qualidade do consumidor e à tradição 

“do saber fazer” da Delta. A garantia de qualida-

de da matéria-prima é fundamental para assegu-

rar a continuidade dos padrões de qualidade de-

finidos para cada lote comercial.

Essa qualidade é determinada através de parâme-

tros como o café, o grão, a peneira, o aspecto, a 

cor, a secagem, o preparo, a torra e até a análise 

sensorial, uma das mais importantes de todo o 

processo. A Delta Cafés possui uma equipa qua-

lificada e treinada de provadores, que através do 

olfacto e gosto deverão possuir um bom conheci-

mento das demais formas de classificação.

Com a chegada do café, a Delta Cafés dá início à 

“magia” da transformação do café nos diferentes 

lotes. Esta contempla quatro etapas fundamentais 

(recepção da matéria prima, armazenagem, torra 

e moagem), nas quais todos os parâmetros de 

controlo de qualidade e segurança alimentar são 

controlados e monitorizados, de forma a garantir 

a elevada qualidade dos seus produtos. Na Delta, 

a formação do lote é muito importante, pois é 

aqui que se conjugam as características próprias 

A Escola Grão Maior tem apostado na formação 

e divulgação do conceito de barista, promoven-

do a realização de campeonatos de barista na 

Península ibérica. O barista é o profissional tecni-

camente habilitado para preparar e servir café e 

bebidas à base de cafés, sendo o expresso perfei-

to o seu principal objectivo.

A principal contribuição da Escola Grão Maior 

tem sido capacitar continuamente os clientes 

Delta Cafés, dotando-os de ferramentas, para 

gerir o seu negócio de forma original e inova-

dora, de modo a desenvolver um serviço dife-

renciador de qualidade, com base na divulga-

ção da cultura de café.

do café, acidez, corpo e aroma. 

É após a sua transformação que chegam os 

“sorrisos”. Os sorrisos dos clientes da Delta 

Cafés, assim que sentem o aroma quente e 

cheiro do café da marca de confiança dos por-

tugueses, que hoje também já faz sorrir outros 

países, desde o Brasil, Europa e até na Ásia.

Inovação – Um mUndo de confIança 

A Delta Cafés tem vindo a adoptar uma estratégia 

de inovação incremental, de carácter activo, o 

que exige um considerável esforço e envolvi-

mento transversal por parte do Grupo.

Assim, para a prossecução desta estratégia, a 

Delta apostou na capacidade de design, na qua-

lidade dos seus recursos e no investimento contí-

nuo em novos métodos de produção, de modo a 

poder garantir melhorias nos produtos e nos pro-

cessos existentes, e consequentemente elevando 

a qualidade do produto e produtividade.

A maioria das inovações geradas na empresa são, 

muitas das vezes, fruto de uma assimilação de 

conhecimentos resultantes da aprendizagem ao 

longo do processo produtivo (learning- by-

doing), da utilização dos produtos (learning-by

-using) e também pela interacção entre a empre-

sa e os consumidores (learning-by-interacting). 

No entanto, ao longo dos últimos dois anos tem-

se verificado um aumento do investimento em 

I&D.

O NI&C da Delta é constituído por uma equipa 

permanente, dedicada unicamente a actividades 

de endogeneização e desenvolvimento de com-

petências tecnológicas no interior da empresa.

Grão maIor – escola BarIsta delta

No seguimento da constante preocupação em 

formar os seus clientes e aumentar o nível de 

qualidade dos produtos e serviços fornecidos, o 

Grupo Nabeiro/Delta Cafés, investiu numa Esco-

la Profissional na área da Cafetaria: a Grão Maior 

- Escola Barista Delta.

Inserida no Centro Internacional de Pós-Gradua-

ção Comendador Rui Nabeiro, foi uma clara 

aposta na formação, profissionalismo da restau-

ração e aumento da rentabilidade dos negócios 

dos clientes Delta Cafés.

A missão da Equipa de Cafetaria da Escola Grão 

Maior é informar, sugerir, acompanhar e desen-

volver o que de melhor o Mundo do Café pode 

oferecer, transformando conhecimentos em van-

tagens para o negócio.

Delta, o Café das nossas Vidas 
desde a sua origem até à chávena
A DeltA CAfés, empresA líDer no merCADo De CAfés em portugAl, ContinuA A mereCer A ConfiAnçA CresCente Dos portugueses, 
Como ComprovA A eleição, em mAis um Ano ConseCutivo, pArA mArCA De ConfiAnçA e esColhA Do ConsumiDor.
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O anO de 2015 será marcadO pela cOme-

mOraçãO dOs 55 anOs da Kaffa cafés. 

cOmO tem sidO O percursO da empresa?

O percurso da Kaffa Cafés é marcado por uma 

evolução constante do negócio e para mim, que 

estou há 28 anos à frente da empresa, é um mo-

tivo de grande orgulho assistir a esta evolução. A 

empresa ganhou maior notoriedade a partir do 

momento em que lançou em Portugal, em 2010, 

as primeiras cápsulas compatíveis com o sistema 

Nespresso. A partir dessa data o negócio do café 

encapsulado foi ganhando maior relevância, tan-

to em Portugal como no estrangeiro e em 2012 a 

KAFFA Cafés assume a liderança em Portugal na 

produção de cápsulas compatíveis. Em 2014 a 

empresa realizou um forte investimento para re-

forço da oferta em Portugal e consolidação da 

internacionalização. Mais de cinco milhões de 

euros foram aplicados na primeira unidade fabril 

KAFFA Cafés fora de Portugal (no Brasil) e no re-

forço da capacidade produtiva na fábrica de Tra-

jouce. Atualmente temos uma capacidade pro-

dutiva de 350 milhões de cápsulas por ano (em 

Portugal) e 65 milhões de capsulas/ano (no Bra-

sil). O ano de 2015 também tem início com dois 

grandes desafios: em Fevereiro, a KAFFA Cafés 

lançou o único café encapsulado compatível 

com todas as máquinas do sistema Delta Q e tor-

nou-se fornecedor da rede ALDI no Reino Unido. 

Estou muito satisfeito com os resultados que te-

mos vindo a alcançar e confiante no futuro.

num mercadO cada vez mais cOmpetiti-

vO, cOmO cOnsegue a Kaffa cafés man-

ter-se na liderança?

Como já referi anteriormente, a liderança de mer-

cado foi conquistada em 2012 e, desde então tra-

balhamos diariamente no sentido de manter essa 

posição. Para isso, temos uma estratégia de negó-

cio muito bem definida e focada na inovação. 

O mercadO das cápsulas é um mercadO 

atrativO? Ou, diga-se, essencial? 

O consumo de café encapsulado foi democrati-

zado desde que foi disponibilizado no canal Ho-

reca, tornando este mercado muito apetecível e 

em constante ascensão, não só em Portugal. 

Atualmente, a oferta é cada vez maior, o consu-

midor está mais exigente e atento ao que existe 

no mercado. A tendência é que, ao especializar-

se, o consumidor dê preferência às marcas que 

lhes dão mais garantias e qualidade. 

apesar de Os pOrtugueses serem gran-

des cOnsumidOres de café, a empresa 

apOsta bastante na expOrtaçãO. Quais 

Os mercadOs Onde pOdemOs encOn-

trar prOdutOs Kaffa cafés e Quais sãO 

Os ObjetivOs da empresa nO âmbitO da 

expOrtaçãO/internaciOnalizaçãO?

As empresas portuguesas têm de se voltar para o 

mercado externo porque com dez milhões de 

pessoas em Portugal, o mercado interno torna-se 

limitado. Para podermos alargar o leque de opor-

tunidades e crescer temos de, forçosamente, 

olhar para os mercados externos. A nossa marca 

está presente em nove países para os quais expor-

tamos e que actualmente representam 25% da 

nossa faturação. Este ano, estamos muito empe-

nhados em reforçar a nossa presença internacio-

nal e assistimos já em 2015 à confirmação de um 

projecto internacional de grande relevo e impor-

tância para a nossa empresa. Estamos certos que, 

ao longo do ano, vamos conquistar muitos mais 

projectos internacionais. 

a estratégia da Kaffa cafés está mOntada 

e bem definida. neste sentidO, Quais sãO 

Os grandes desafiOs da empresa e cOmO 

encara O futurO? 

O ano passado foi um ano de viragem para a 

KAFFA Cafés. A internacionalização foi consoli-

dada com a abertura da primeira unidade fabril 

KAFFA Cafés fora de Portugal e o reforço da ca-

pacidade de produção em Portugal permitiu-nos 

chegar a vendas superiores a 150 milhões de 

cápsulas. Para 2015 as expectativas são as me-

lhores: iniciámos o ano com a confirmação de 

mais um projecto internacional e o lançamento 

de um novo produto no mercado português. Em 

Fevereiro, a KAFFA Cafés lançou o único café en-

capsulado compatível com todas as máquinas do 

sistema Delta Q e tornou-se fornecedor da rede 

ALDI no Reino Unido. Com o lançamento das 

cápsulas compatíveis com máquinas do sistema 

Delta Q, estamos certos que vamos cimentar a 

nossa posição no mercado porque oferecemos 

um produto de elevada qualidade, com matéria

-prima de excelência que será disponibilizado na 

distribuição moderna. Outro grande desafio para 

um futuro próximo passa pela consolidação na 

nossa posição nas capsulas compatíveis com má-

quinas do sistema Nespresso, alargando o seg-

mento, nomeadamente em projetos internacio-

nais. 

Por último, mas não menos importante, quere-

mos estabilizar a posição no nosso sistema fecha-

do, o sistema da marca Kaffa.

dia internaciOnal dO café

a 14 abril celebra-se O dia internaciOnal 

dO café. HOje, cOnHecem-se já Os benefí-

ciOs dO café e estãO dissipadOs Os mitOs 

relativamente a este prOdutO?

O consumidor é cada vez mais esclarecido em 

relação a esse tema e actualmente, a oferta é tão 

vasta e variada que estes mitos e preocupações 

deixam de ter grande relevância. No entanto, e 

exactamente devido a esta variedade de oferta, o 

consumidor é cada vez mais exigente, valorizan-

do a qualidade e optando pelas marcas que lhe 

dão maiores garantias de qualidade.

fOram muitas as cOnversas brindadas a 

café, aO lOngO dOs tempOs. HOje em dia O 

café cOntinua a ser um prOdutO sOcial? 

Ou, pelO cOntráriO, deixOu-se de apre-

ciar um bOm café? 

O café foi e continua a ser um produto social… não 

são raras as vezes que convidamos um amigo, um 

familiar ou um colega de trabalho para “um cafezi-

nho”. No entanto, entendo que a disponibilização 

de café encapsulado nos grandes agentes de distri-

buição veio democratizar este produto contribuin-

do fortemente para o incremento do consumo do-

méstico. Na minha opinião, assistimos a um alarga-

mento do consumo (para o cenário doméstico) 

mantendo o consumo social.

já agOra, cOmO pOdemOs ter um café de 

Qualidade?

Um café de qualidade só se obtém com um pro-

cesso produtivo de extrema qualidade: desde a 

matéria-prima até ao produto final. A matéria-pri-

ma que utilizamos, proveniente dos melhores ca-

fezais de todo o mundo, e a unidade fabril de 

Trajouce, que dispõe de um sistema totalmente 

controlado e automatizado em todo o processo 

(receção do café verde, torra, moagem, encapsu-

lamento, embalamento e transporte) permite-nos 

disponibilizar produtos de altíssima qualidade.

Estamos constantemente atentos ao mercado (na-

cional e estrangeiro) para disponibilizar produtos 

inovadores e de altíssima qualidade que respon-

dam às necessidades e anseios dos nossos clien-

tes. Os nossos produtos estão em constante evo-

lução por isso temos oportunidade de responder 

atempadamente às principais e grandes necessi-

dades dos nossos clientes. 

a Qualidade e inOvaçãO sãO uma cOns-

tante nO seiO da empresa? 

A disponibilização de produtos de elevada quali-

dade é a nossa grande preocupação, razão pela 

qual investimos, anualmente, cerca de 500 mil 

Euros em Investigação & Desenvolvimento. O 

nosso laboratório tem uma equipa de 6 investiga-

dores que diariamente investiga, testa e aperfei-

çoa as referências já existentes e desenvolve no-

vos produtos. Só desta forma conseguimos opti-

mizar os nossos produtos e ir de encontro às soli-

citações dos clientes e às tendências de mercado. 

Temos também desenvolvido um grande esforço 

ao nível da certificação pois, em termos organi-

zacionais, torna a empresa mais forte e competi-

tiva. Em Portugal, somos a única empresa de ca-

fés certificada pela segurança alimentar pela IFS 

Food – International Food Standard, detemos a 

certificação Sativa para produção de café bioló-

gico e, no ano passado obtivemos a certificação 

do sistema de gestão de qualidade, com a atribui-

ção pela APCER da ISSO 9001. Além destas, te-

mos em processo de certificação a BRC e a UTZ.

Óscar galvãO

Passado com futuro
EntrEvista a Óscar Galvão, PrEsidEntE da Galvão & noronha, EmPrEsa ProPriEtá-
ria da KaFFa caFés.
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O Café é um produto social. Sempre que fala-

mos com um amigo e queremos marcar um en-

contro, convidamo-lo para um café. Ao longo 

dos anos, o café foi-se instalando no dia-a-dia 

das pessoas e tornando-se um forte aliada no 

combate aos, cada vez mais, atarefados dias.

No entanto, muito foi dito sobre o café e co-

nhecemos alguns problemas inerentes ao con-

sumo excessivo do café, nomeadamente ao 

nível de problemas cardiovasculares. Ainda as-

sim, o café tem propriedades positivas e é disso 

que vamos falar agora.

Sabia que o café pode prevenir o desenvolvi-

mento de cancro no fígado? Quem o dia é o 

relatório da World Cancer Research Fund.

De acordo com os investigadores deste fundo, 

as pessoas que consomem habitualmente café 

têm menos probabilidade de desenvolver esta 

doença e os números rondam os 14%.

O Estudo foi feito com base em 34 investiga-

ções sobre as relações existentes entre dietas/

nutrição, atividade física e peso como fatores 

de risco para o desenvolvimento de cancro.  

O estudo contou com o testemunho de 8,2 mi-

lhões de pessoas e cerca de 25 mil casos de 

cancro no fígado.

O que ainda não se sabe é a razão que leva 

o café a prevenir o aparecimento de cancro 

no fígado, mas é possível que se deva ao fato 

de existem propriedades que combatem as 

toxinas. De acordo com os investigadores: 

“O café e os seus extratos reduzem o impac-

to dos genes desenvolvidos em inflamações e 

os efeitos parecem ser mais significativos no 

fígado”.

E agora, vai um cafezinho?

Um café, por favor!
O café é uma das mais cOmercializadas matérias-primas dO mundO, perdendO apenas 
para O petróleO. nO entantO, aO lOngO dOs anOs, fOram-se disseminandO alguns 
mitOs relativOs a esta iguaria. mas serãO apenas mitOs?






