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Não perca a entrevista 
com Manuel Lima, 
Administrador 
da Precision 

Por uma centralidade mundial 
a falar português,
Murade Murargy, Secretário Executivo da CPLP

9 de Maio - Dia da Europa:
Contributo de Portugal para uma Europa mais coesa
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Na última eNtrevista que coNcedeu ao 

País Positivo, elegia a livre circulação 

de Pessoas, beNs e serviços eNtre os esta-

dos-membros da cPlP como o PriNciPal 

desígNio do seu exercício. como se eN-

coNtra esse Processo?

A mobilidade, desde logo de todos os ci-

dadãos da CPLP, é a nossa grande ambi-

ção. Poderem circular no nosso espaço é a 

medida que vai dar o mais amplo sentido a 

esta comunidade. Enquanto nada se fizer 

nesse sentido, a comunidade continuará 

pecto. Depois, temos o entrave ditado por 

uma situação internacional que também 

não ajuda muito, face às ameaças terroris-

tas. Não obstante este contexto, existe 

uma vontade comum. E existe um consen-

so no sentido de potenciar uma abertura a 

empresários, a académicos, estudantes e 

investigadores. Neste momento, estamos a 

trabalhar nessa linha e, se conseguirmos 

essa abertura, será então mais fácil esten-

der a desejada mobilidade no espaço CPLP 

a outros grupos.

quem deveria, Na sua oPiNião, eNcabe-

çar esse Processo? Poderá a cPlP assu-

mir-se como eNtidade Promotora ou 

deverá ser algum estado-membro em 

Particular?

Somos nós, aqui, CPLP! Aliás, estive recen-

temente em Timor, onde reuni com o minis-

tro da Administração Interna e Interior, que é 

quem tem a tutela deste domínio e o incitei 

para que possamos ter um sinal de que este 

processo irá caminhar já no conselho de mi-

nistros que brevemente reunirá. Confesso 

desprovida de conteúdo. Entendo que essa 

medida corresponde aos anseios de todos 

os cidadãos da CPLP mas também não se 

pode atribuir o facto de a mesma não ser 

ainda uma realidade à ausência de traba-

lho nesse sentido. Na verdade, temos vin-

do a desenvolver esforços, os estados 

membros estão de acordo… o problema 

reside nos mecanismos de implementação, 

que não são fáceis. Seria mais simples se, 

aquando da implementação do acordo de 

Schengen, tivesse sido acautelado esse as-

murade murargy

secretário-executivo da cPlP

CPLP: a próxima centralidade mundial 
expressa-se em português
A AtrAvessAr Aquele que será certAmente o período mAis dinâmico dA suA históriA, A comunidAde dos pAíses de línguA portugue-
sA elege, pArA um futuro próximo, desígnios bem Ambiciosos. liderAdA, pelo último Ano, por umA personAlidAde mArcAnte, murAde 
murArgy, A cplp pretende despertAr definitivAmente os decisores políticos dos estAdos-membros pArA o potenciAl que repre-
sentA. murArgy não hesitA em considerAr possível A criAção de umA novA centrAlidAde económicA e culturAl no mundo chAmAdo 
cplp, ApontAndo como primeiro pAsso A celebrAção de um Acordo que possibilite A mobilidAde e livre circulAção de cidAdãos no 
espAço comum. de seguidA, gArAnte, viriA A livre circulAção de bens e serviços e A emergênciA de um mercAdo cApAz de promover 
A melhoriA dA quAlidAde de vidA em cAdA um dos estAdos-membros. em entrevistA, murAde murArgy projectA o futuro próximo 
dA cplp.

 O ideal seria que, aliado 
à nova visão estratégica, 
surgisse a circulação e 
mobilidade no espaço 

CPLP. Seria óptimo 
conseguirmos essa 

aprovação na próxima 
cimeira, no Brasil. 

Estamos a provocar este 
movimento.
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que solicitei que a presidência de Timor ces-

se com um acto concreto que fique simboli-

camente associado. O ideal seria que, alia-

do à nova visão estratégica, surgisse a circu-

lação e mobilidade no espaço CPLP. Seria 

óptimo conseguirmos essa aprovação na 

próxima cimeira, no Brasil. Estamos a provo-

car este movimento.

além da comPoNeNte da livre circu-

lação de Pessoas, existe uma outra 

igualmeNte imPortaNte relativameNte 

a beNs e serviços. quaNdo se fala em 

globalização ecoNómica No esPaço 

cPlP, Parece ser o rumo mais do que 

Provável…

Exactamente. Estamos a trabalhar com a 

Confederação Empresarial, a entidade mais 

indicada para exercer pressão nesse sentido, 

porque se encontra na primeira linha de ac-

ção. Insisto que, se conseguirmos assegurar 

a livre circulação de pessoas, os bens, servi-

ços, capitais, etc., virão certamente a seguir.

Presumo que seja a marca que gosta-

ria de deixar Na cPlP…

Sem dúvida! Podemos produzir discursos 

em torno da identidade comum, de aspectos 

culturais que nos unem, como a língua ou o 

passado histórico mas, se o cidadão a quem 

a CPLP deve servir não for convenientemen-

te servido… qual será o interesse de uma co-

munidade como esta? Temos que acabar de-

finitivamente com as complicações em tor-

no da obtenção de vistos!

em juNho, realizar-se-á a i coNferêN-

cia eNergia Para o deseNvolvimeNto 

da cPlP. quais são os graNdes objecti-

vos deste eveNto?

Na discussão da nova visão estratégica, o 

tema energia está a ocupar um grande espa-

ço. E sabemos que o potencial económico 

da CPLP se centra invariavelmente na ques-

tão energética, algo que se acentua ainda 

mais com o alargamento da plataforma con-

tinental de Portugal e o potencial subjacente 

de se explorarem novos recursos energéti-

cos. É um argumento forte para que os nos-

sos países se concertem, criando mesmo 

consórcios de empresas para a exploração 

de recursos. Aliás, Timor já deu um exem-

plo, através da proposta de constituição de 

um consórcio entre os países de língua por-

tuguesa para exploração de um bloco de pe-

tróleo. Nós podemos articular nesse sentido. 

Há que despertar os nossos dirigentes para 

essa oportunidade de unirmos forças e assim 

explorar vantajosamente os recursos energé-

ticos.

em que medida Poderia essa juNção 

de siNergias e de voNtades Políticas 

um dos requisitos Para a afirmação 

de uma comuNidade é a coNquista de 

credibilidade e visibilidade iNterNa-

cioNal. recoNhece esses atributos 

aos estados-membros da cPlP?

Sem dúvida! Somos incontornáveis. Neste 

momento, posso afirmar que não há nada que 

se passe em que não sejamos ouvidos. Quer 

individualmente, como países, quer no âmbito 

da CPLP. Eu próprio recebo aqui muitos em-

baixadores de grandes países, como os EUA, 

Alemanha, França, entre outros.

Num PlaNo mais cultural e ideNtitá-

rio, também temos à Porta o dia da 

líNgua Portuguesa, No dia 5 de 

maio…

Sim, o que considero espectacular. Teremos 

dois eventos na nossa sede, em Lisboa, um 

organizado por deputados da Assembleia da 

República Portuguesa, com a realização de 

uma conferência alusiva ao Dia da Língua. A 

língua constitui um importantíssimo elo e 

um veículo para a união e já saiu mesmo das 

nossas fronteiras. Só na China, já existem 15 

escolas onde se lecciona português, actual-

mente a quarta língua mais falada no mun-

do. Então, temos um compromisso histórico 

com a língua portuguesa, que é de todos 

nós. É nosso dever promovê-la, difundi-la e 

internacionalizá-la.

é facilmeNte PercePtível, Para quem 

trabalha com o embaixador murade 

murargy, a ageNda suPer PreeNchida 

que o ocuPa diariameNte… aiNda lhe 

sobra temPo Para soNhar?

Sim… Eu sonho com uma CPLP da qual to-

dos nós nos possamos orgulhar. Gostaria de 

ver todos os estados-membros preocupados 

com a organização. E que a vejam como o 

nosso futuro, feito de coesão, de solidarie-

dade… uma instituição que nos projectará e 

em que todos eliminemos alguns obstáculos 

em prol do desenvolvimento comum, sobre-

tudo em áreas como a educação e a saúde. 

Sonho pertencer a uma organização que 

permita às pessoas dizer: “tenho orgulho em 

ser um cidadão da CPLP”. É preciso mexer 

um pouco, provocar debates, ir ao encontro 

dos cidadãos, às escolas, às universidades… 

Mas acredito que será possível!

eNtre os estados-membros da cPlP em 

torNo das PoteNcialidades eNergéti-

cas criar uma Nova ceNtralidade No 

muNdo?

Sim, estou em crer que, se houver vontade 

política, teremos todas as condições para 

criarmos essa nova centralidade. Entendo 

que devemos promover um debate político 

para percebermos o que pretende ser a CPLP 

no futuro, tendo em conta áreas estratégicas 

como a energia, agricultura, turismo, a eco-

nomia do mar, a educação, a saúde e todas 

as outras em que temos um enorme poten-

cial. Temos que esclarecer se estamos a pen-

sar todos no mesmo rumo ou se cada um 

tem a sua visão. Temos que definir, pelo me-

nos, uma agenda comum com três ou quatro 

pontos essenciais e, depois, elaborar um 

plano de acção. Precisamos que os nossos 

governos despertem para a exploração do 

potencial da Comunidade nestas áreas cru-

ciais. Eu costumo afirmar que o nosso pro-

blema é que os nossos dirigentes ainda não 

terão dado conta do desenvolvimento que a 

CPLP teve. A CPLP deu grandes pulos mas 

muitos dos nossos dirigentes ainda olham 

para a CPLP de 1996 e não vêem o potencial 

que temos. Enquanto isso, recebo pedidos 

de representações alemãs e inglesas, que se 

interessam por nós, pretendem saber o que 

estamos a fazer e que grandes projectos te-

mos em agenda. O Japão entrou como asso-

ciado…

será esta asPiração do deseNvolvimeN-

to da cPlP Pela via eNergética comPatí-

vel com um dos Pilares da Nova visão 

estratégica, a susteNtabilidade e Preser-

vação ambieNtal?

Sim, claro que tem que ser. Estou completa-

mente empenhado e focado nesse objectivo, a 

preservação do ambiente. Tudo tem que ser 

feito de uma forma responsável e sustentável, 

sem prejudicar os ecossistemas. Não podemos 

correr o risco de colocar em causa o futuro da 

humanidade. Sem incorrermos em exageros 

ou fundamentalismos como alguns a que já 

assistimos, qualquer projecto tem que ser su-

jeito a um aval ambiental e deverá ser muito 

bem estudado no sentido de percebermos cla-

ramente quais são as mais-valias geradas mas 

igualmente as ameaças.

em julho, teremos também uma reu-

Nião do coNselho de miNistros…

Sim, entre duas cimeiras, teremos uma reu-

nião do conselho de ministros, que fará o 

balanço das decisões tomadas na Cimeira de 

Díli. Levaremos a debate grandes temas 

como a nova visão estratégica, esta Confe-

rência da Energia, a questão da mobilidade 

e circulação dos cidadãos, a segurança ali-

mentar e a educação.

Temos que definir, pelo menos, uma agenda comum 
com três ou quatro pontos essenciais e, depois, 

elaborar um plano de acção. Precisamos que os nossos 
governos despertem para a exploração do potencial 
da Comunidade nestas áreas cruciais. Eu costumo 

afirmar que o nosso problema é que os nossos 
dirigentes ainda não terão dado conta 
do desenvolvimento que a CPLP teve.
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Manuel Lapão começa por explicar que “o 

dossier para a energia entrou em debate na 

CPLP aquando uma entrevista por parte da jor-

nalista Lurdes Ferreira ao Secretário Executivo 

da CPLP, Murad Murargy. Foi também por su-

gestão da mesma pessoa que surgiu o livro 

“Realidade Atual do Mundo da Energia na 

CPLP”, que acabou por se tornar o mote para a 

I Conferência Energia para o Desenvolvimento 

da CPLP”. A escolha de Portugal como palco 

desta I Conferência deveu-se ao facto de ser a 

sede da CPLP e de ser um país central. 

A energiA nA CPLP

Os países da CPLP não são, de todo, homo-

géneos no que toca ao setor energético. Se 

Portugal e Brasil estão numa fase mais avan-

çada, a situação nos países africanos é bem 

diferente e urge de uma mudança. Porém, 

têm valências únicas, como é o caso do pe-

tróleo e outros recursos naturais, que devem 

reunião de Ministros

A Reunião de Ministros antecederá a conferên-

cia, tendo lugar no dia 23 de Junho e até à data 

da realização desta entrevista, “todos os minis-

tros estavam confirmados, não só para a reu-

nião mas também para a conferência. Espera-

se que nesta reunião ministirial sejam identifi-

cadas as áreas de consenso em que a CPLP vai 

trabalhar a nível político o sistema energético, 

que seja elaborada uma declaração política 

que de alguma forma valorize a dimensão 

energética da CPLP como ferramenta de de-

senvolvimento dos Estados membros e que 

esta declaração estabeleça algo como um mo-

delo, uma carta para um modelo energértico 

da CPLP focando a forma de irradiar energia 

para o interior dos países, que acaba por ser o 

grande desafio”.

i ConferênCiA 

Esta conferência juntará ministros e empresas 

do setor (bolsa de negócios)  discutindo a di-

mensão do setor na CPLP, a sua potencialidade 

e os aspetos a modificar, ao qual se junta uma 

mostra de inovações. É na interação das várias 

entidades que se concentra o grande trunfo 

deste evento, que irá abordar três temas cen-

trais: “hidrocarbonetos, as energias renováveis 

e a eletrificação rural”.

 É, no fundo, uma troca de conhecimento, de 

experiências, que fará com certeza crescer o 

setor energético na CPLP. “O que achamos ser 

importante num contexto mais global é, de al-

guma forma, verificar aquilo que são proble-

mas comuns, a maneira de como estes proble-

mas nos países mais avançados têm sido resol-

vidos e que boas experiências e boas práticas 

podem ser partilhadas para a ajuda de todos, 

perceber qual é o caminho a seguir. 

Esta conferência tem suscitado bastante inte-

resse também fora da CPLP. “A China irá estar 

presente com uma delegação, visto que têm 

uma aposta muito forte nas energias renová-

veis. O Japão já está confirmado junto da 

Agência de Cooperação Japonesa, juntamente 

com uma série de bancos e empresas japone-

sas que se estão a mobilizar. Temos também 

alguns ideais de confirmação da Indonésia e 

da Coreia do Sul. Do continente europeu te-

mos algumas entidades de referência e esta-

mos interessados em alguns países como a Di-

namarca e a Suécia para a componente das 

energias renováveis”, acrescenta o diretor de 

cooperação. 

De salientar o facto do Presidente da Repúbli-

ca receber os ministros da energia, numa au-

diência privada com cada um deles, após a 

conferência. 

Este é de certo um evento que irá alterar a di-

nâmica na CPLP, despertando as mais várias 

entidades para as potencialidades dos países 

membros no setor energético.  

ser maximizados. “É de fazer notar que os 

países membros são quase todos produtores 

de hidrocarbonetos e com uma capacidade 

de produção muito interessante. Assim sen-

do, seria possível ver o paradigma energético 

de outra forma: continuar a exportar hidro-

carbonetos, porque ao contrário das últimas 

estatísticas, estima-se que ainda haja petró-

leo para mais de cem anos, e utilizar essa 

fonte económica para investir na recoversão 

do sistema energético para energias limpas, 

utilizando as condições naturais favoráveis. 

Vejamos: os únicos países que não têm pe-

tróleo são Portugal e Cabo Verde. No entan-

to, todos os Estados são ribeirinhos, a maio-

ria deles insulares e no que toca às potencia-

lidades da energia eólica nem se fala. Estes 

são os recursos do século XXI, que devem ser 

aproveitados. A CPLP pode ser soberana no 

que toca ao setor energético, ou seja, não 

dependa de fontes externas”. 

MAnueL LAPão

diretor de Cooperação da CPLP

I Conferência Energia para o 
Desenvolvimento da CPLP
Unidos pela mesma língUa e por cUltUras similares, a comUnidade de países de língUa portUgUesa – cplp -  é, sem dúvida, Uma 
potência a nível mUndial em várias áreas. no qUe toca ao desenvolvimento dos países membros da cplp, não faria sentido esqUe-
cer Um dos setores qUe faz mover o mUndo, a energia. em entrevista ao país positivo, manUel lapão, diretor de cooperação, 
explana a importância deste setor para a cplp e fala sobre a i conferência energia para o desenvolvimento da cplp, qUe se 
realizará nos próximos dias 24 e 25 de JUnho.
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A Partex gere, sobretudo, as participações 

que o ilustre engenheiro deixou no médio 

oriente, em Abu Dhabi e Omã. O nosso inter-

locutor acrescenta que “nos últimos anos te-

mos diversificado para o Cazaquistão, Brasil, 

Angola, Argélia e temos duas concessões em 

Portugal (Peniche e Algarve) ”.

O facto do único acionista ser uma institui-

ção sem fins lucrativos influencia a política 

da empresa. “Temos um grande orgulho em 

ter um acionista como a Fundação Gulben-

kian. No entanto, a Partex é gerida com uma 

lógica empresarial e o objetivo é criar valor 

para o acionista”, refere António Costa Silva. 

lução do shale gás e do shale oil nos EUA 

Aliás, basta olharmos para o que se tem 

passado ultimamente: a energia eólica já é 

bastante competitiva; a energia solar é uma 

surpresa absoluta, visto que os custos de 

produção dos painéis solares, nos últimos 

seis anos, reduziram cerca de 75 %; para 

além de tudo são recursos endógenos. Ou 

seja, temos que ter um mix no portfólio: 

juntar as energias convencionais e as reno-

váveis”.

O preço do petróleo tem vindo a diminuir, 

muito por culpa da revolução na produção 

por parte dos Estados Unidos da América. 

“Têm duas grandes bacias: Baken na Dakota 

do Norte e Eagle Ford no Texas. Cada uma 

delas é equivalente a um país do Golfo Pérsi-

co a produzir dentro do território americano. 

Isto muda toda a geopolítica da energia. O 

ano passado chegaram a produzir dez mi-

lhões de barris por dia, lutando com a Arábia 

Saudita pelo primeiro lugar nos maiores pro-

dutores de petróleo. Evidentemente, reduzi-

ram significativamente as importações. Hoje, 

importam apenas cerca de 23%, quando em 

2008 importavam 68%. 

A visão pArA A CpLp

Os países da CPLP constituem, sem dúvida, 

um núcleo poderoso nesta nova visão sobre o 

setor energético. Pode-se dizer que são privi-

legiados porque têm petróleo e gás, para 

além de possuírem condições únicas para as 

energias renováveis: estados ribeirinhos, ven-

tosos e com muito sol. 

António Costa Silva explana que “a CPLP é 

uma espécie de projeto que está à procura do 

seu desígnio, onde a área da energia assume 

um papel de destaque. Temos o exemplo da 

União Europeia que no início foi construída 

em torno das questões energéticas com a 

criação da Comunidade do carvão e do aço e 

o tratado Euratom para a energia nuclear. A 

energia pode funcionar como um elemento 

de união dos interesses de todos os países da 

CPLP. 

Se olharmos bem, o espaço da língua por-

tuguesa tem um papel crucial a desempe-

nhar no mundo da energia. Muitas das des-

cobertas recentes, sobretudo no deep 

offshores, são em países de língua portu-

guesa, como por exemplo, Brasil, Angola, 

Moçambique, já sem falar no caso de Timor

-Leste. 

As ilações que daqui podemos tirar é que o 

oceano Atlântico se está a reinventar. Esta é 

uma oportunidade única para Portugal, o 

país pode assumir no futuro a sua centralida-

de atlântica com a ampliação do canal do 

Panamá e abertura do canal da Nicarágua, 

com a expansão das rotas comerciais e ener-

géticas, com a extensão da plataforma conti-

nental e da ZEE e com a valorização dos re-

cursos nacionais através de uma rede de 

alianças e parcerias. Passamos de um país 

periférico, para um central. Valorizando os 

recursos e constituindo alianças e parcerias, 

temos todas as condições para atrair capital 

externo, fazer a capacitação tecnológica na-

cional”.

Para o presidente da Partex, “o Atlântico Sul 

tem sido marginalizado nos últimos tempos. 

No século XXI deve ser aproveitado. Portugal 

pode assumir um papel transversal e agluti-

nador construindo parcerias e alianças para 

melhorar a capacitação tecnológica, a segu-

rança dos fluxos comerciais e energéticos e a 

governação do espaço marítimo”. 

“Este é um século exponencial, basta olhar 

para as tecnologias de informação, para as 

redes, para os fluxos comerciais, energéticos. 

Tudo se está a multiplicar a uma escala sem 

precedentes. Isto abre um conjunto de opor-

tunidades muito grande para intervenção dos 

países, para a concertação e criar este espaço 

geoeconómico. Sem economia não há sobe-

rania, no sentido de cada país poder desen-

volver os seus recursos e criar janelas de de-

senvolvimento para o futuro”, reforça o nosso 

interlocutor. 

i ConferênCiA energiA  

pArA o DesenvoLvimento DA CpLp

António Costa Silva confessa que “esta será 

uma excelente oportunidade para partilhar 

conhecimento e refletir sobre as normas de 

segurança, a regulação do sector, a gestão 

dos riscos, a governação do espaço marítimo, 

a monitorização ambiental. Não nos pode-

mos esquecer que o oceano é um elemento 

fundamental na estabilização do clima na 

terra. Os ecossistemas são bastante sensíveis. 

É um ótimo evento para debater estes assun-

tos.”

As energiAs renováveis

A Partex é uma empresa dedicada ao petró-

leo e ao gás. No entanto, o setor energético 

tem vindo a sofrer constantes modificações. 

Assim sendo, numa visão estratégica, a Partex 

“alargou o seu portfólio às energias renová-

veis”.

O presidente executivo da Partex explica 

que “as empresas de petróleo e gás estão a 

transformar-se em companhias de multie-

nergias. As energias renováveis estão a as-

sumir um papel cada vez mais importante 

na matriz energética mundial, devido a um 

excesso de produção provocada pela revo-

António CostA siLvA

presidente executivo da partex

Partex

A FundAção CAlouste GulbenkiAn detém umA empresA de petróleo e Gás, A pArtex. Com setentA e seis Anos de existênCiA é dAs 
empresAs Com mAior lonGevidAde do setor. em ConversA Com o pAís positivo, António CostA silvA, presidente exeCutivo dA pAr-
tex, FAlA sobre A empresA e sobre o Futuro do setor enerGétiCo.
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 I ConferênCIa de energIa da CPLP

Qual é o papel da SoFId no deSenvolvI-

mento doS palop?

A SOFID é um banco de desenvolvimento cria-

do em 2007 pelo Estado português, mas que 

tem uma configuração muito interessante: é 

detido maioritariamente pelo Estado portu-

guês, através da Direção Geral de Tesouro e 

Finanças, que detém 59,9% do capital, e os 

restantes 40% são da banca comercial portu-

guesa mais importante – Millenium BCP, Novo 

Banco, Caixa Geral de Depósitos e BPI – e da 

ELO, com 0,01%. Esta conjugação é muito im-

portante, visto que em bancos europeus de de-

senvolvimento similares nem todos têm a parti-

cipação de privados e, como sabem, vai ser 

cada vez mais importante envolver o setor pri-

vado quer na ajuda ao desenvolvimento, quer 

no financiamento de projetos. Portanto, a nos-

sa mais-valia é conseguirmos aliar aquilo que é 

uma estratégia do Estado português em matéria 

de cooperação económica com aquilo que são 

as atividades comerciais dos bancos. A SOFID 

é um banco exclusivo para empresas, regulado 

cano para o investimento em todo o tipo de 

negócios, tirando o imobiliário especulativo. 

Serve para apoiar as empresas portuguesas, 

moçambicanas e luso-moçambicanas a terem 

na sua constituição do capital social a presen-

ça de um fundo de referência que os pode de 

facto ajudar e dar alguma segurança. É um fun-

do que dá, também, algum conforto político.

Como vê a potênCIa da Cplp agora Que 

Se vIrou para o Setor energétICo?

A CPLP é uma potência em si só. A CPLP está 

entrar num período que eu considero muito im-

portante, que é aquilo que eu chamo a maiorida-

de. Vejamos bem, a CPLP representa um merca-

do de 250 milhões de pessoas a falar a mesma 

língua e algumas das economias dos países que 

pertencem à CPLP são aquelas que estão a cres-

cer mais nos seus espaços geográficos. Por exem-

plo, Moçambique está a crescer 7%/8% ao ano, 

o Brasil é já uma potência emergente e Timor

-Leste descobriu recursos naturais muito interes-

santes e tem um fundo ligado ao petróleo bastan-

te capitalizado. Portanto, o mercado da CPLP é 

um mercado que por si funciona, tem interesse 

para os investidores internacionais e portanto 

deve assumir-se como uma potência em termos 

geopolíticos e estratégicos. A língua tem um valor 

económico próprio, depois há ainda todo um 

mercado de afinidades e de afetividades, onde 

toda a gente se conhece, há um “track-record” 

histórico e uma ligação cultural muito estreita. 

Énecessário ter um pensamento estratégico sobre 

a CPLP. A CPLP foi durante estes anos todos uma 

organização política multilateral, algo que tinha 

que ser para aproximar os Estados, o que trouxe 

várias vantagens. Mas neste momento os estados 

comprometeram-se a ir mais além e a aprofunda-

rem o quarto pilar da CPLP, a economia. Agora, 

acho que temos de pensar numa nova etapa. E 

essa nova etapa passa por dar à CPLP uma com-

ponente económica e financeira. Só assim é que 

estes países e estas economias podem ter um 

maior desenvolvimento. Não chega estarem uni-

dos politicamente e terem todos estes países um 

embaixador em Lisboa que os representa na 

CPLP. É preciso mais! Não chega fazer as reu-

niões setoriais. É preciso querer e fazer mais pela 

CPLP e tomar como exemplo outras comunida-

des. Porquê que a Commonwealth tem uma 

série de facilidades que aproximam na realida-

de as economias desses países? Porque isto já é 

pensado há muitos anos. A Commonwealth 

tem um banco de desenvolvimento, tem liga-

ções específicas para os empresários se enten-

derem. No ano passado, realizou-se em Lisboa 

o primeiro encontro entre bancos, seguradoras 

e instituições financeiras da CPLP, onde foram 

trocadas experiências sobre os nossos sistemas 

bancários que são completamente diferentes, fa-

lamos sobre a regulação do setor, o investimento, 

o capital de risco, complaince, as análises de ris-

co, tudo isto. Chegamos à conclusão que falta 

um instrumento cimeiro para unir estas econo-

mias. Está a ser criada a União de Bancos, Segu-

radoras e Instituições Financeiras da CPLP. Pre-

tendemos conhecer as práticas económicas e fi-

nanceiras desses países, trocar experiências e, 

espero eu, começar a elaborar um estudo para a 

criação de um banco de desenvolvimento da 

CPLP. É o único espaço geopolítico que não tem 

um banco de desenvolvimento. Os Estados têm a 

obrigação de impulsionar esta criação. Só nos úl-

timos dois anos a China criou dois novos bancos 

de desenvolvimento. Um, com os BRIC (China, 

Rússia, Índia, Brasil e África do Sul), a que se cha-

mou Novo Banco de Desenvolvimento; outro vi-

rado para as infraestruturas e que terá acionistas 

de todo o mundo. Precisamos de fazer o mesmo 

na CPLP.

QuaIS oS próxImoS paSSoS da SoFId?

Há um que é extremamente ambicioso que é o 

aumento do capital social, que depois nos po-

derá acesso a novas linhas de crédito, nomea-

damente para zonas geográficas que têm gran-

de interesse para as empresas portuguesas. A 

nossa ideia é encontrar parceiros estratégicos, 

que já estão identificados, e que depois nos 

vão dar um novo “poder de fogo” para finan-

ciar as empresas na sua procura de novos mer-

cados.

pelo Banco de Portugal, que participa nos pro-

cessos de internacionalização das empresas 

portuguesas. Pode fazê-lo de várias maneiras: 

concessão de empréstimos bancários, emissão 

de garantias bancárias e pelo alavancar da liga-

ção aos fundos europeus e outros. O papel da 

SOFID é, justamente, atuar em mercados 

emergentes como são ou vão ser alguns dos 

países onde se fala português. Num primeiro 

círculo, nos mercados dos países da CPLP. No 

entanto, atua também nos mercados da vizi-

nhança da União Europeia e diáspora portu-

guesa.

o InveStImoZ é um Fundo de 94 mIlhõeS 

de euroS dIreCIonado para moçambI-

Que. aS empreSaS portugueSaS têm apro-

veItado eSta oportunIdade?

Há muitas empresas que estão a procurar a 

SOFID por causa do InvestimoZ. É um fundo 

de capital de risco, mas direcionado para a 

participação no capital social. É um fundo que 

foi criado pelos Estados português e moçambi-

FranCISCo almeIda leIteppS

administrador executivo da SoFId

“A SOFID é o parceiro ideal
para projetos na CPLP”
Em EntrEvista ao País Positivo, Francisco almEida lEitE, administrador ExEcutivo 
da soFid E Ex-sEcrEtário dE Estado dos nEgócios EstrangEiros E da cooPEração, 
Fala sobrE as PotEncialidadEs dos PaloP E ExPlica como o banco Português é uma 
alavanca PrEciosa no dEsEnvolvimEnto dEssEs PaísEs..

“A CPLP foi durante estes anos todos 
uma organização política multilateral, algo que tinha 

que ser para aproximar os Estados, o que trouxe 
várias vantagens”
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Em quE mEdida podErá constituir o 

próximo quadro comunitário dE 

apoio, portugal 2020, uma alavanca 

final para matErializar os Esforços 

EntrEtanto prEconizados pEla tutE-

la do mar do actual ExEcutivo por-

tuguês?

O sector do Mar em Portugal registou, nos 

últimos três anos a maior transformação 

das últimas décadas, desde logo pela visão 

institucional integrada que estabelecemos, 

e que sabíamos que seria difícil implemen-

tar, mas que hoje é uma realidade assumida 

portugueses e poderão viabilizar investi-

mentos na ordem dos 1.000 milhões de eu-

ros até 2020. Gostaria ainda de realçar os 

esforços entretanto desenvolvidos em di-

versos domínios, como na racionalização 

da gestão dos portos de pesca, no desen-

volvimento de uma pesca competitiva e 

sustentável, na promoção da aquacultura e 

na racionalização da gestão do PROMAR 

que, quando este governo tomou posse, ti-

nha uma taxa de execução da ordem dos 

20% e que está hoje nos 67% e deve estar 

integralmente executado no final de 2015.

apEsar dE o país bEnEficiar dE uma Ex-

tEnsa costa E dE condiçõEs quE favo-

rEcEm uma ligação sEgura EntrE tEr-

ra E mar, a vErdadE é quE os portos dE 

pEsca foram sEndo sucEssivamEntE ig-

norados no quE concErnE a invEsti-

mEntos, o quE originou a dEgrada-

ção dE algumas infra-Estruturas E o 

dEscontEntamEnto dE opEradorEs. 

EntrEtanto, o actual govErno optou 

por EntrEgar a sua gEstão à docapEs-

ca… quE rEsultados saliEntaria a par-

tir dEsta altEração Estratégica?

por todos. Essa visão esteve na origem da 

Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020, 

aprovada em Dezembro de 2013 e impli-

cou a criação da Lei de Bases do Ordena-

mento e Gestão do Espaço Marítimo, que 

define as regras de acesso e exploração do 

espaço marítimo português. E é precisa-

mente nessa visão que assenta o futuro Mar 

2020, o Quadro Comunitário de Apoio que 

inclui o maior pacote financeiro de apoio 

ao investimento no Mar desde que integra-

mos a União Europeia: cerca de 400 mi-

lhões de euros que estarão à disposição dos 

manuEl pinto dE abrEu

secretário de Estado do mar

“Até 2020, teremos mil 
milhões de euros de 
investimentos no mar”
EntrEvista com manuEl Pinto dE abrEu, sEcrEtário dE Estado do mar.

Portugal mobiliza uE Para o invEstimEnto no mar

Portugal tem um papel central na Política Europeia para o Mar e esteve na base do Plano para o 

Atlântico da União Europeia que dá prioridade, no âmbito dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento, a um investimento de 3,8 mil milhões de euros até 2020, no mar. O Plano do 

Atlântico destina-se aos cinco países costeiros da área do Atlântico, Portugal, Espanha, França, 

Reino Unido e Irlanda de acordo com a dimensão marítima de cada um.

A aprovação do Plano do Atlântico é, assim, o primeiro sinal de reconhecimento por parte da 

União Europeia da importância de uma política para o Mar e das potencialidades que esta pode 

ter para o desenvolvimento económico do espaço europeu.

Atualmente, na economia europeia, os sectores de atividade ligados à economia azul têm uma 

contribuição anual para o valor acrescentado bruto de, pelo menos, 500.000 milhões de euros, 

e garantem a manutenção de cerca de 5.6 milhões de postos de trabalho.

Portugal tem sido o grande dinamizador de um projeto europeu para o Mar, desde logo porque 

tem a maior zona económica exclusiva de toda a EU mas, também, porque o nosso processo de 

extensão da plataforma continental vem alterar substancialmente o perfil continental, a partir do 

qual a União Europeia nasceu e se desenvolveu.

É nesse contexto que apresentámos, e aprovámos a Estratégia Nacional para o Mar 2013 – 

2020, que enquadra todas as acções que Portugal desenvolve neste sector.

A extensão da plataforma continental de Portugal representa um alargamento do território euro-

peu maior do que todos os que tiveram lugar no continente europeu até agora. Pela primeira 

vez, a Europa assume o seu novo estatuto de potência marítima – a única capital europeia vira-

da ao Atlântico é Lisboa – o que significa uma alteração geopolítica sem precedentes.

A Europa, habituada a pensar em função de um eixo geográfico que tinha como ponto de refe-

rência Paris e Milão, ou Paris/Berlim como é mais conhecido na linguagem dos poderes políti-

cos, poderá ter o seu centro de gravidade em Lisboa e Dublin e uma fronteira a 2.500 quilóme-

tros do continente.

É toda uma nova realidade que significa uma mudança estrutural das políticas comuns, desde a 

visão do desenvolvimento económico até a uma nova visão de defesa que terá de ter em conta 

esta dimensão marítima e os seus interfaces com África e as Américas, os nossos vizinhos próxi-

mos.

Portugal assume, nesta nova realidade, um papel central de “última fronteira terrestre” e repre-

senta uma mais-valia essencial nas relações com novos espaços geográficos com os quais man-

temos relações de proximidade há muitos séculos.

Foi, por isso, natural, o empenho português no plano do atlântico da União Europeia, e o valor 

que podemos acrescentar com a nossa experiência, passada e recente. O mundo sabe que Por-

tugal está entre os países mais desenvolvidos do mundo quando se fala de trabalho feito no mar 

profundo.

O trabalho desenvolvido pela Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental 

que vai do maior levantamento topográfico alguma vez feito no mar em qualquer parte do mun-

do, até ao conhecimento dos recursos, sejam eles geológicos ou do domínio da biotecnologia.

Provavelmente, dentro de poucos anos, alguns de nós teremos filhos a trabalhar a 2.500 quiló-

metros de casa, em Portugal. O desafio é, agora, trabalhar no conhecimento necessário para 

criar a(s) tecnologia(s) com que iremos fazer o aproveitamento dos recursos que temos.

É um processo longo e caro que pode ser potenciado com a adesão e o apoio da União Euro-

peia. Também por isso o nosso empenhamento no Plano do Atlântico da UE e a mobilização 

que fazemos, todos os dias, das nossas universidades e investigadores para que não percam esta 

oportunidade única de viabilizar a epopeia marítima dos nossos dias.
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O primeiro exemplo dos resultados que po-

deria atribuir ao que estamos a fazer com os 

portos de pesca obriga-nos a recuar há mais 

de 20 anos atrás, para percebermos que estas 

infra-estruturas, durante esse período de tem-

po, não beneficiaram de quaisquer obras de 

manutenção. Neste momento, desde que 

passaram para a posse da Docapesca, todos 

já tiveram, estão a ter ou terão, a curto prazo, 

operações de manutenção e restauro. São de-

zenas de infra-estruturas ao longo da costa, 

para as quais existe um plano de investimen-

tos de cerca de 28 milhões até 2017 – 12 mi-

lhões entre 2014 e 2015 - que vão melhorar 

substancialmente a qualidade dos portos e, 

por inerência, das cidades em que estão inte-

grados.

a Economia do mar, Em portugal, 

tEm traduzido novas oportunida-

dEs para além das tradicionais, afi-

gurando um potEncial quE podErá 

gErar EmprEgo difErEnciado E divi-

dEndos a vários nívEis mas sEctorEs 

tradicionais, como a pEsca, num país 

com significativas taxas dE consu-

mo dE pEixE aliadas à possibilidadE 

dE transformação E Exportação, 

não podEm sEr ignorados. o quE 

tEm sido fEito a EssE nívEl pElo ac-

outro domínio, mEnos tradicional, 

mas quE bEnEficiou dE um fortE in-

cEntivo por partE da actual tutEla, é 

a aquacultura, quE tEm bEnEficiado 

dE apoios EspEcíficos. Em quE mEdida 

tEm Essa aposta rEsultado na criação 

dE mais-valias para o país?

A Aquacultura está a conhecer uma transfor-

mação sem precedentes, fruto da nova Lei do 

Ordenamento e Gestão e Espaço Marítimo 

que permite aos investidores o acesso a áreas 

de produção pré-licenciadas. Neste momen-

to, os investimentos dentro da água (cerca de 

50 milhões de euros) fazem-nos esperar que 

a produção quadruplique nos próximos anos 

e se situe nas 40.000 toneladas, contra as ac-

tuais 10.000. Lançámos nos últimos meses 

duas novas áreas de exploração com 72 lo-

tes, 40 em Aveiro e 32 em Monte Gordo, e 

acabámos de saber que chegaram candidatu-

ras para todas as áreas do Algarve. Para Avei-

ro é que não tivemos candidatos, talvez pelas 

características de mar e falta de experiência 

dos empresários portugueses em mar mais 

aberto. Estamos a fazer um grande esforço de 

captação de investimento que já nos levou ao 

Japão, à Coreia, à Alemanha, ao Canadá e 

aos Estados Unidos e acreditamos que vamos 

ter os grandes players internacionais do sec-

tor a investir em Portugal.

tual govErno?

O sector da pesca, incluindo o comércio e 

a indústria transformadora, representa um 

volume de negócios superior a 1.200 mi-

lhões de euros e garante cerca de 25.000 

empregos directos. Os pescadores portu-

gueses pescam cerca de 200.000 toneladas 

por ano, cerca de 20%, em águas de outros 

países, o que significa que pescamos, em 

média, o mesmo que os nossos congéneres 

europeus: cerca de 23 Kgs por habitante/

ano. A diferença é que consumimos mais 

do dobro de peixe que a média dos euro-

peus (cerca de 57 Kgs/pessoa/ano). A maior 

parte das importações são de bacalhau 

num montante que ultrapassa os 407 mi-

lhões de euros por ano, sendo o restante 

peixe destinado às indústrias de conservas 

e de congelação. Apesar disso, Portugal ex-

porta mais de 800 milhões de euros em 

produtos da pesca, mais do que sucede 

com o vinho, convém frisar… Isto faz com 

que a taxa de cobertura das importações te-

nha evoluído de 35% em 2005 para mais 

de 56% em 2014. Desde 2011, as quotas 

de pesca registaram um crescimento de 

46% e, pela primeira vez desde que Portu-

gal está integrado na UE, as quotas cresce-

ram por três anos consecutivos. Creio que 

estes indicadores falam por si…

O sector do Mar em 

Portugal registou, nos 

últimos três anos a 

maior transformação das 

últimas décadas, desde 

logo pela visão 

institucional integrada 

que estabelecemos, e 

que sabíamos que seria 

difícil implementar, mas 

que hoje é uma 

realidade assumida por 

todos. 

Ana Rita Marques, vencedora 
do passatempo Fish Gourmet
Teve lugar, no passado dia 17 de Abril, no Peixe em Lisboa, a final do pas-

satempo “Fish Gourmet”, desenvolvido pela Docapesca e dirigido a alunos 

de cursos de cozinha e restauração, tendo por objetivo a criação de um 

hambúrguer de Cavala. Esta iniciativa da Docapesca, consolidou uma das 

Campanhas de Valorização do Pescado Português, neste caso a Campanha 

da Cavala. Como pressupostos da participação, as receitas apresentadas 

deveriam ser passíveis de serem produzidas industrialmente como ready-

to-eat e acessíveis, quer do ponto de vista da relação qualidade/preço, quer 

do ponto de vista da preparação e confeção em casa. Foram rececionadas 

49 receitas, que foram avaliadas pelos membros do júri, composto pela 

Chef Marlene Vieira, Mónica Ventosa (APED), Luís Silvério (ACOPE), Ânge-

la Pé Curto (ALIF) e Gonçalo Moreira (APN).

A vencedora do passatempo “Fish Gourmet” foi a aluna Ana Rita Marques, 

com a formadora Patrícia Borges da Escola Superior de Turismo e Tecnologia 

do Mar de Peniche e a receita “Hambúrguer de Cavala Italiano”. Foram tam-

bém atribuídas duas Menções Honrosas: “Aplicação à Indústria”: receita de 

“Hambúrguer de Cavala Mediterrânico” de Adriana Ramos e formador Ri-

cardo Bernardo do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas de S.Brás 

de Alportel; “Aplicação ao Mercado”: receita de “Hambúrguer de Cavala 

Natura” de André Martins e formador Ricardo Bernardo do Agrupamento de 

Escolas José Belchior Viegas de S.Brás de Alportel. A entrega de prémios do 

Fish Gourmet contou com a presença do Júri do passatempo, Duarte Calvão 

do Turismo de Lisboa, José Apolinário Presidente da Docapesca e o Sr. Secre-

tário de Estado do Mar, Professor Manuel Pinto de Abreu. Pretende-se com 

este resultado, dar continuidade ao projeto do hambúrguer de cavala, en-

contrando parceiros dispostos a introduzir este novo produto no mercado, 

quer na indústria alimentar, quer na restauração.
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O Dr. Luís CampOs Ferreira assume a tu-

teLa aO mais aLtO níveL Da DeCisãO pOLí-

tiCa De DOis DOmíniOs que assumem 

partiCuLar impOrtânCia para O país na 

Fase que atravessamOs: Os negóCiOs es-

trangeirOs e a COOperaçãO. serãO estas 

as Duas prinCipais aLavanCas a que O 

país terá que se agarrar para se reer-

guer?

A vocação externa de Portugal em termos 

geográficos era, até há bem pouco tempo, 

muito centrada na Europa. E é natural que 

essa seja a porção mais forte, esse bloco eu-

ropeu a que pertencemos, com o qual temos 

compromissos e que representa uma parte 

substancial da nossa identidade e cultura. 

Mas, além dessa vocação europeísta e atlân-

tica, através dos EUA, existem actualmente 

novos pilares na política externa. Desde 

logo, África, nomeadamente com os países 

de língua portuguesa mas também com os 

restantes países africanos. Alias, creio que se 

África fosse a votos para escolher um país in-

terlocutor na Europa, optaria por Portugal. 

Está no nosso ADN, cultura e identidade essa 

capacidade de conseguirmos dialogar muito 

bem com os países africanos e somos muito 

respeitados e considerados na Europa por 

isso. Mas temos também aberto, nestes últi-

mos tempos, uma nova frente de política ex-

terna muito interessante, com muito sucesso, 

OpOrtuniDaDe para O reFOrçO Da iDen-

tiDaDe De um pOvO…

Sem dúvida! E Portugal é um país culturalmen-

te multifacetado por natureza. Não é um país, 

ao contrário de outros, que esteja capturado 

por uma cultura. Isso constata-se no respeito 

que as Nações Unidas têm para com Portugal 

quando nos dão a maior votação de sempre de 

um país ocidental para o Conselho de Direitos 

Humanos, isso constata-se na área de coopera-

ção portuguesa, em que embora não tenhamos 

uma fatia orçamental muito elevada, somos 

muito respeitados, desde logo porque a nossa 

cooperação faz-se entre e com pessoas. É tam-

bém uma cooperação de Estados mas está mui-

to para além disso. Temos universidades a coo-

perarem entre si, o mesmo se verificando entre 

municípios, associações, clubes de futebol… E 

a União Europeia detecta muito bem esta nos-

sa capacidade de fazermos bem em África. Por 

isso, utilizamos muitas das verbas da UE em 

projectos de cooperação em África, onde de-

tectamos muita margem de progressão e mui-

tos domínios a potenciar. A cooperação para o 

desenvolvimento é o caminho.

entristeCe-O, De aLguma FOrma, que te-

nhamOs um aCOrDO De sChengen váLi-

DO para O territóriO eurOpeu e O mes-

mO nãO se veriFique nO espaçO DOs paí-

ses De Língua OFiCiaL pOrtuguesa?

Na verdade, não podemos tirar da Europa ape-

nas o que nos interessa… Temos uma cumpli-

cidade com o espaço europeu que passa, aci-

ma de tudo, pelo respeito dos interesses mú-

tuos. Mas entendo que esse é o grande desafio 

da CPLP e considero-o possível. É muito im-

portante dizer-se que existe uma língua co-

mum e uma história que, na maior parte dos 

casos, já nem tem nuvens nem fantasmas, te-

mos excelentes relações e um conhecimento 

mútuo mas isso, por si só, não chega. A CPLP 

foi muito boa, tal como está, para reconstruir 

as nossas relações com os países que colonizá-

mos mas esse problema está ultrapassado. A 

CPLP tem que assumir desígnios económicos 

próprios, bons planos de cooperação entre as 

universidades, menos entraves à mobilidade… 

Se queremos ter um projecto de futuro comum 

compatível com os compromissos que temos 

com a Europa, temos que saber limitar bem os 

espaços, explorá-los ao máximo e mostrar à 

Europa que tal lhe poderá ser útil. Esse é o 

grande desígnio para a CPLP: como criar novas 

tendências para o futuro e como envolver as 

novas gerações, fazendo-as sentir as cumplici-

dades que os mais velhos sentem.

na América Latina, um destino que hoje vai 

muito para além do Brasil no que concerne à 

definição e materialização de um destino de 

política externa cultural, económica e social. 

Peru, Chile, Colômbia e México são países 

que testemunham a internacionalização de 

muitas empresas portuguesas. Mas também 

falo da Centro-América e das oportunidades 

existentes em Cuba, onde pretendo que Por-

tugal se posicione na linha da frente. Recen-

temente, colocámos uma estátua de Luís de 

Camões em Havana Vieja, um território que 

não possui uma estátua de Cervantes ou de 

Hemingway… Guatemala é outro exemplo… 

E beneficiamos da boa química e energia 

existente entre esses países e Portugal. Em 

suma, temos neste momento uma frente ex-

terna muito aberta. E preocupei-me em abri

-la não só do ponto de vista económico 

como também nos domínios político e cultu-

ral.

reCOrDar-se-á Certamente DOs tempOs 

em que muitas vOzes se erguiam COntra 

a aDesãO De pOrtugaL à Cee, aDvOgan-

DO O risCO De se banaLizar uma iDenti-

DaDe naCiOnaL em prOL DO aDventO De 

uma CuLtura FeDeraL eurOpeísta… aFi-

naL, esses LaçOs COm a eurOpa e O mun-

DO, pareCem COnstituir uma nOva 

Luís CampOs Ferreira,  

secretário de estado dos negócios estrangeiros

“A cooperação para o desenvolvimento é o caminho”

EntrEvista com Luís campos FErrEira, sEcrEtário dE Estado dos nEgócios EstrangEiros 
E da coopEração.

54 mil milhões de fundos europeus 

para a cooperação

Nós fizemos, em Portugal, uma particularida-

de que não existe em qualquer outro país eu-

ropeu: o Ministério dos Negócios Estrangei-

ros criou, no último mês, um site, em conjun-

to com o Ministério das Finanças, chamado 

parcerias para o desenvolvimento (www.pde-

senvolvimento.pt), onde constam todas as 

oportunidades de negócio na área da coope-

ração, para autarquias, fundações, empresas, 

universidades, ONG, etc. São 54 mil milhões 

de euros destinados pela Europa ao desenvol-

vimento, entre o ano 2015 e 2021. 1,3 mil 

milhões são destinados a países de língua 

portuguesa! Estes fundos para a cooperação 

configuram, desde logo, três vantagens: não 

têm riscos de crédito, não têm riscos cam-

biais nem riscos de expatriação de capitais. A 

estas oportunidades que existem e estão bem 

identificadas neste site, juntámos as obras e 

fornecimentos que têm linhas de crédito dos 

sete bancos para o desenvolvimento. Portu-

gal é contribuinte líquido deste fundo para a 

cooperação e destes bancos para o desenvol-

vimento e os portugueses não têm tirado as 

devidas vantagens, por isso construímos este 

site onde, além de identificarmos as oportu-

nidades, informamos e capacitamos para os 

concursos, concedendo mesmo a hipótese 

de concorrerem através do site. Além disso, 

informamos o português que pretenda entrar 

num projecto acerca do pólo mais próximo 

da diplomacia portuguesa em cada negócio 

em particular. Considero este site uma das 

maiores vitórias da minha legislatura!
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Em entrevista ao País Positivo, Bruno Maçães, 

Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, 

traça um cenário positivo e ambicioso para o 

Portugal Europeu. Saiba mais na entrevista que 

se segue. 

Quais são as principais atribuições da 

secretaria de estado dos assuntos eu-

ropeus?

Antes de mais, o papel desta Secretaria de Esta-

do é fazer a coordenação interna de tudo o que 

diz respeito às políticas europeias que são, 

como é sabido, transversais a todos os ministé-

rios. Portanto, há aqui um papel preponderante 

de coordenação que garante que as decisões 

tomadas dentro do Governo encaixam naquilo 

que são as políticas europeias desenvolvidas 

pelas instituições em Bruxelas e com os outros 

Estados-membros. Em segundo lugar, cabe a 

esta Secretaria de Estado a representação exter-

na de Portugal junto dos conselhos, nas reu-

niões, nas instituições e no Parlamento Euro-

peu, fazendo com que exista uma efetiva liga-

ção entre o Governo português e todos estes 

agentes de política europeia. 

poderia dar-nos nota dos eixos priori-

tários para a união europeia? 

Tudo isso depende do momento histórico em 

que nos encontramos. Neste momento, na 

União Europeia, temos um conjunto de eixos 

prioritários relacionados com o aprofunda-

mento da União Económica e Financeira, a Po-

lítica Externa, a Segurança e a Política de Vizi-

nhança e o aprofundamento institucional. Re-

lativamente ao primeiro ponto, existem alguns 

projetos fundamentais para criar uma União de 

Energia e uma União Digital. Ou seja, estamos 

naquele momento histórico em que, depois da 

moeda única, importa aproximar as economias 

dos vários países, sobretudo naqueles setores 

que continuam fragmentados, como a energia, 

os transportes e a economia digital. Neste sen-

tido, há uma série de projetos ambiciosos que 

estão para começar brevemente, sobretudo nas 

áreas da energia e da economia digital. No que 

diz respeito à Segurança e à Política de Vizi-

nhança, está, neste momento, a União Euro-

peia atenta a todas as ameaças visíveis, no-

comemora-se a 9 de maio, o dia da eu-

ropa. Qual a importância desta data?

É uma oportunidade para lembrarmos o proje-

to de construção da União Europeia e a sua 

importância. Muitas vezes a importância não é 

inteiramente visível porque faz já parte do nos-

so quotidiano… Muitas das vantagens conse-

guidas com a integração na União Europeia 

são dadas como banais e não nos lembramos 

do Portugal pré-Europa. Esta é uma oportuni-

dade para parar e refletir sobre o que consegui-

mos e as inúmeras vantagens da União Euro-

peia que, às vezes, passam despercebidas no 

quotidiano.

Qual é o futuro de portugal na europa?

Temos que aumentar o nosso poder de influên-

cia, tornando o processo de adaptação da Europa 

a 28 efetivo, abrindo-nos ainda mais ao mundo, 

interessando-nos por mais temas… Penso que es-

tamos, ainda, em pleno processo de adaptação e 

de amadurecimento. Ou seja, somos já um Esta-

do com 30 anos de participação no projeto euro-

peu e que tem que, ainda mais do que no passa-

do, assumir este papel como um grande Estado 

da União Europeia e com capacidade de liderar 

projetos e de se interessar por tudo o que se passa 

na União Europeia. 

e é uma mais-valia fazermos parte da 

união europeia?

Sem dúvida. Em Portugal, há um sentimento 

consensual sobre este tema. Existem muitos 

países onde há um debate sobre as vantagens e 

desvantagens da União Europeia, mas julgo 

que em Portugal continua a existir um senti-

mento forte de que temos muito a ganhar com 

a integração na União Europeia. 

meadamente a crise na Ucrânia e as questões 

políticas e militares da Líbia, analisando e con-

trolando o impacto de todos estes movimentos 

nos fluxos migratórios dentro da União. Um 

outro ponto fulcral está relacionado com as 

conversações já existentes e que irão determi-

nar o que será o comércio global nas próximas 

décadas, sobretudo as negociações em curso 

com os Estados Unidos da América, mas tam-

bém o Japão e a China. Por último, mas não 

menos importante, estamos empenhados em 

desenhar o futuro institucional da União Euro-

peia. Apesar de não prevermos rápidos desen-

volvimentos, estamos a discutir de que forma a 

zona Euro poderá ser aprofundada. Há ainda 

falhas óbvias na arquitetura da zona Euro e te-

mos que discutir os mecanismos institucionais 

para as resolver.

numa altura tão complexa em termos 

económicos e financeiros, Quais as 

grandes oportunidades de portugal 

dentro da europa?

Portugal tem uma grande capacidade de in-

fluenciar a política europeia. Além disso, e 

apesar de não sermos um dos membros funda-

dores da União Europeia, temos uma experiên-

cia consolidada de 30 anos e, muitas vezes, os 

outros Estados da União Europeia olham para 

Portugal como uma espécie de exemplo, do 

que se fez bem, mas também do que possa ter 

corrido menos bem. Temos aquela visão cos-

mopolita que nos faz interessar pelo que se 

passa no mundo, faz parte da nossa história, e, 

portanto, temos uma boa posição dentro da 

União para determinar as opiniões e os resulta-

dos das conversações desses grandes temas re-

feridos anteriormente. Isso foi visível durante a 

nossa crise. Contudo, os programas de ajusta-

mento deram-nos simultaneamente margem e 

criaram oportunidades que não possuíamos 

anteriormente e os resultados começam já a 

aparecer, estando Portugal envolvido em pro-

jetos estruturantes, nomeadamente ao nível da 

nova arquitetura da zona Euro, das questões de 

Vizinhança e na União da Energia, em que te-

mos desempenhamos um papel de liderança, 

respeitante à interligação energéticas e à liga-

ção transfronteiriça.

bruno maçães

secretário de estado dos assuntos europeus

Portugal é player de relevo 
na União Europeia
Celebra-se, a 9 de maio, o dia da europa. Qual a importânCia desta Celebração? 
Qual o papel de portugal dentro da união europeia? são tantas as Questões re-
lativas à união europeia e à partiCipação de portugal Que neste projeto Que deCidi-
mos entrar à Conversa Com bruno maçães, seCretário de estado dos assuntos 
europeus. 

marisqueira de algés: o mar à mesa

Os melhores sabores do mar, num ambiente relaxante, com o glamour au point. Referência 

desde 1966 na arte de bem servir marisco, a Marisqueira de Algés prima pela excelência quan-

do falamos em sabores do mar. Sabores e saberes… A seleção dos fornecedores é, por estes 

lados, uma arte. Da lagosta, lavagante, perceves ou camarão várias são as especialidades co-

lhidas na costa nacional. Acabadinhos de chegar do mar, sente-se frescura à mesa. Há também 

a sapateira do Pacífico, a garoupa, o cherne, o robalinho e o rei da casa, o Bife à marisqueira, 

sempre ótimo para terminar o gourmet de marisco.

A tradição aliada à modernização faz da Marisqueira de Algés o local ideal para saborear bom 

Marisco, Peixe Fresco e também o Bife à Marisqueira!
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Qual o papel da RepResentação da Co-

missão euRopeia em poRtugal enQuan-

to veíCulo de paRtiCipação e afiRmação 

do país no espaço euRopeu

A Representação funciona como representante 

oficial da Comissão Europeia em Portugal. Orga-

nizamos um grande número de eventos com o 

mais diverso tipo de instituições portuguesas 

(Governo, Assembleia da República, parceiros 

sociais, imprensa, sociedade civil e centros de in-

vestigação) para dar um contributo que se preten-

de construtiva ao debate de ideias e à busca de 

novos rumos, tanto para Europa como para o 

nosso país. Temos também uma parte importante 

de análise e informação política. Somos a voz da 

Comissão em Portugal e levamos a Bruxelas a 

realidade do país. O nosso papel é, pois, aproxi-

mar, mais, Portugal da Europa. 

Qual a impoRtânCia da ComemoRação 

do dia da euRopa paRa o fomento da 

Coesão entRe os estados-membRos;

O 9 de maio marca o aniversário da histórica 

«Declaração Schuman, proferida em 1950 

pelo então Ministro dos Negócios Estrangeiros 

francês, que antecipou uma forma de coopera-

ção política na Europa que evitaria uma nova 

Quais os ContRibutos da Comissão eu-

Ropeia paRa o desenvolvimento de uma 

identidade Comum no espaço euRopeu 

e paRa o inCRemento da Qualidade de 

vida dos Cidadãos euRopeu?

O sucesso do projeto europeu, mensurável pela 

quantidade de países que se têm vindo a candi-

datar à União Europeia, só é explicável pelo au-

mento da qualidade de vida que sempre propor-

cionou aos cidadãos europeus. No entanto, a 

crise que devastou a economia mundial em 2008 

parece ter posto em questão este sucesso, até en-

tão imparável. Penso que as dificuldades recente-

mente vividas pela Europa (desemprego elevado, 

aparecimento de políticos extremistas e populis-

tas, guerra na Ucrânia, ameaça terrorista) não po-

dem ser vistas estaticamente: a Comissão Euro-

peia está a tomar as iniciativas necessárias nos 

vários domínios onde uma ação enérgica é re-

querida (Plano de Investimento Juncker, lança-

mento do Plano energético, lançamento do mer-

cado único digital, lançamento do mercado úni-

co de capitais). O futuro dirá se estas iniciativas 

permitirão ultrapassar as dificuldades presentes! 

Pela minha parte estou otimista e confiante que 

vamos voltar a conhecer uma Europa próspera e 

inspiradora, pelos seus valores culturais, demo-

cráticos e de tolerância, para o resto do mundo! 

No que concerne especificamente o nosso país, 

a Europa esteve sempre ao lado de Portugal. Be-

neficiámos da solidariedade da UE ao longo dos 

anos, e continuamos a beneficiar mais do orça-

mento da UE do que a contribuir para o mesmo. 

O país recebeu mais de 90 mil milhões de euros 

em financiamento desde a sua adesão para pro-

mover o crescimento, dinheiro que ajudou a 

atrair investimento estrangeiro, criando milha-

res de postos de trabalho. Mais, a solidarieda-

de da UE ajudou a equilibrar os piores efeitos 

da crise - incluindo para os jovens, para as pe-

quenas empresas e para aqueles que perderam 

os seus empregos durante a recessão. O país 

tem beneficiado de novas regras que permitem 

que o financiamento da UE seja redirecionado 

para onde é mais necessário - inclusive para 

combater o desemprego dos jovens. Desde 

2007, a Política Agrícola Comum já investiu 

mais de € 8,3 mil milhões no setor da agricul-

tura e das zonas rurais. E estamos a investir no 

futuro de Portugal: entre 2014-2020, o País re-

cebe mais de 25 mil milhões de euros em fun-

dos estruturais e de investimento, a maior parte 

(16,67 mil milhões) para as áreas menos desen-

volvidas do Norte, Centro, Alentejo e Açores. 

Ora, isto é um apoio inequívoco ao país e aos 

portugueses.

guerra entre países europeus. Considera-se que 

a UE tal como hoje existe, teve início com a 

proposta de Schuman. Este ano, a data reveste-

se de uma importância especial porque assina-

lamos os 30 anos da data de assinatura da ade-

são de Portugal às Comunidades Europeias, a 

12 de junho de 1985, nos Jerónimos. Nestas 

comemorações, queremos dar relevo a algu-

mas das oportunidades que a UE proporciona 

aos cidadãos portugueses através de um con-

junto de iniciativas em Lisboa e nos 19 Centros 

de Informação Europe Direct espalhados por 

todo o país. Em Lisboa, as comemorações co-

meçam na manhã do dia 8 de maio com uma 

Conferência sobre Oportunidades de Emprego 

Jovem, com a presença da Comissária Euro-

peia responsável pelo emprego, Marianne 

Thyssen, e do ministro Pedro Mota Soares, na 

Universidade Católica de Lisboa. No sábado 

estaremos no Centro Cultural de Belém com 

um programa de atividades dirigido a todos os 

que querem celebrar a Europa. Nessa tarde, 

por exemplo, o Comissário Carlos Moedas tem 

uma conversa com cidadãos e vai distinguir jo-

vens empreendedores. Gostava, por isso, de 

deixar um apelo a todos: a Europa é vossa, ve-

nham celebrá-la connosco!

maRia d'aiRes soaRes

Chefe da Representação da Comissão europeia em portugal

“O nosso papel é aproximar,
mais, Portugal da Europa”
EntrEvista dE Maria d’airEs soarEs, ChEfE da rEprEsEntação da CoMissão Euro-
pEia EM portugal 
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Na senda do desenvolvimento e da criação de 

uma Europa coesa e competitiva, são disponi-

bilizados fundos, que permitem às regiões criar 

as estruturas e as condições necessárias para 

que as suas empresas ganhem e ou reforcem 

criação de emprego e promovam a sustentabi-

lidade dos recursos e dos territórios.

Portugal está agora a iniciar um novo quadro 

comunitário de apoio, o Portugal 2020, que 

para o período 2014-2020 irá disponibilizar 

apoios financeiros para o investimento, com-

petitividade e para que haja igualdade de 

oportunidades no acesso aos bens e serviços 

essencial para todos os cidadãos, independen-

temente da região onde habitem.

 Cientes das dificuldades que Portugal atraves-

sou e da oportunidade do Portugal 2020, fo-

mos tentar perceber qual a opinião da CCDRC 

face a este novo quadro comunitário e de que 

forma é que o mesmo terá impacto no desen-

volvimento de toda a região Centro. 

O papel da CCdRC

A Comissão de Coordenação e Desenvolvi-

mento Regional do Centro é o braço armado 

do Governo nas áreas do Desenvolvimento Re-

gional, Ambiente e Ordenamento do Território 

e, neste sentido, consegue levar a bom porto a 

sua missão através de um instrumento financei-

ro muito poderoso que são os fundos comuni-

tários. De acordo com a nossa entrevistada, 

Ana Abrunhosa, “temos sido, efetivamente, um 

parceiro privilegiado, conseguimos financiar 

projetos que impulsionam a região, criando, 

ao mesmo tempo, redes de dinamização dos 

diversos agentes económicos e sinergias que 

permitam o desenvolvimento que pretendemos 

para a região Centro”. 

CentRO 2020

Antes de falarmos no quadro comunitário de 

apoio que agora se inicia, é importante perceber 

que, para a CCDRC, o Centro representa cem 

municípios de oito distritos. Isto significa que o 

Centro 2020 terá que responder a diversas reali-

dades e trará um trabalho acrescido a todos os 

envolvidos. Cientes deste cenário, questionamos 

Ana Abrunhosa sobre o que de novo traz este 

quadro comunitário de apoio. “Antes de mais, o 

Centro 2020 é assente em três pilares fundamen-

tais: Apoio às empresas, Política de Cidades e 

Coesão Social e territorial”. A nossa interlocutora 

é perentória ao afirmar que é necessário apoiar 

quem gera emprego e cria riqueza e, portanto, o 

eixo de apoio às empresas é fundamental no sen-

tido de criar uma rede de conhecimento que per-

mita às empresas responder aos desafios de um 

mercado globalizado e em constante mutação. 

Ainda assim, não deixa dúvidas de que é neces-

sário apostar nos territórios, nomeadamente rea-

bilitando os centros urbanos e trazendo vida às 

cidades, criando mecanismos de atração de po-

pulação e da atividade económica. Além disso, 

“esta é uma região muito heterogénea e existem 

por isso programas específicos para territórios de 

baixa densidade e que visam valorizar economi-

camente os seus recursos endógenos, como é o 

caso dos PROVERE (por exemplo, Aldeias de Xis-

to, Aldeias históricas e património judaico, estân-

cias termais, entre outros). Aqui, apoiamos estra-

tégias desenhadas de baixo para cima, que pro-

movam os produtos, as atividades e a cultura lo-

cal. Mais uma vez, e à semelhança do que 

acontece no global do Centro 2020, o PROVERE 

será um programa sobretudo voltado para o ima-

terial. De ressalvar que os projetos nos territórios 

de baixa densidade têm uma majoração na taxa 

de financiamento, porque a verdade é que o ris-

co de investimento é aí maior e, portanto, o trata-

mento aos projetos tem que ser diferenciado. Per-

cebe-se, pela conversa e pelo entusiasmo da nos-

sa entrevistada, que o pilar da coesão territorial 

assume uma importância enorme no seio do 

Centro 2020.

As expectativas para este novo quadro comuni-

tário são boas mas a pressão é também imensa. 

“Temos um território muito extenso e diversifi-

cado e apoios diferenciados e, portanto, a 

pressão para andar no territórios, acompanhar 

e informar é elevada. Além disso, não nos po-

demos esquecer que a grande maioria dos nos-

sos fundos são dirigidos às empresas e 99 por 

cento das nossas empresas são pequenas em-

presas, o que significa que necessitam de mui-

to apoio e formação”. Assim, torna-se imperio-

so que as associações empresariais e as entida-

des de interface (incubadoras, etc.) se empe-

nhem em todo este processo, sendo 

verdadeiramente nossos parceiros na imple-

mentação dos apoios às empresas”. Espera-se, 

assim, que no final deste novo quadro comuni-

tário, a região Centro se tenha dotado de todas 

as estruturas, ferramentas e conhecimentos ne-

cessários para o seu desenvolvimento e afirma-

ção. No panorama internacional.

ana abRunhOsa

presidente da CCdR-C

Centro 2020: Uma aposta 
com vista ao futuro
O País POsitivO entrOu à cOnversa cOm ana abrunhOsa, Presidente da cOmissãO de 
cOOrdenaçãO e desenvOlvimentO regiOnal dO centrO, a entidade resPOnsável Pela ges-
tãO da atribuiçãO dOs fundOs cOmunitáriOs disPOníveis Para incrementar a ecOnOmia da 
regiãO centrO.

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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O turismo tem uma importância estratégica para o desenvolvimento e afirmação de uma região, de 

um país, ou até de um conjunto de países, seja em termos económicos, sociais ou culturais. É com 

base nesse princípio que a Região de Turismo do Algarve (RTA) tem vindo a desenvolver ações que 

promovem o intercâmbio entre os demais Estados-membros e regiões europeias, nomeadamente na 

Andaluzia, Extremadura e Galiza, em Espanha.

À RTA incumbe a valorização turística da região algarvia, enquanto destino líder em Portugal. Somos 

uma entidade atuante ao nível da qualificação do produto, da dinamização da atividade turística e 

da agregação dos esforços dos vários agentes na produção de um produto turístico integrado e mul-

tifacetado. 

O turismo tem o poder de unir pessoas, povos e culturas, e aqui reside a importância da abertura de 

novas ligações aéreas regulares e a maximização da operação das companhias low cost, que facili-

tam e potenciam a interação entre populações. Enquanto principal referência turística do país, a RTA 

tem vindo a rejuvenescer a sua oferta, através do lançamento de atividades lúdicas que fomentam a 

interação entre povos e nações, nomeadamente a Algarve Nature Week, que promove a oferta de 

turismo de natureza da região. Muito importante ainda é a aposta no turismo cultural, que é uma 

ótima oportunidade para valorizar o nosso passado comum, os nossos monumentos e o nosso patri-

mónio histórico. Também não poderemos descurar o turismo desportivo, nas suas mais variadas 

modalidades, pelas suas potencialidades unificadoras e de atração de novos mercados. 

Aquando da celebração do Dia da Europa, a 9 de maio, não podemos esquecer que a beleza da 

Europa reside na pluralidade, pelo que cada destino deverá apostar na autenticidade e na valoriza-

ção do seu património. É neste sentido que a RTA quer promover mais os seus recursos naturais e 

gastronómicos, nomeadamente a cataplana, que é um dos maiores símbolos da identidade algarvia. 

No âmbito europeu, em termos turísticos, o desafio prende-se, assim, em conseguirmos abrir portas 

ao mundo, a culturas diferentes, em saber acolher cada turista de forma personalizada, mas manten-

do sempre a nossa identidade e valorizando as nossas características tão particulares, que fazem de 

cada destino um destino único.  

Turismo: Estratégia 
para o desenvolvimento
Artigo de opinião do presidente dA região de turismo do AlgArve, desidério silvA.
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São cerca de dez mil os associados da Coope-

rativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz e 

74 as referências de vinho desta cooperativa 

que lidera o mercado nacional no segmento de 

vinhos de qualidade. 

A qualidade da matéria-prima, oriunda de uma 

região de denominação de origem, é uma das 

mais-valias desta Cooperativa, a par do capital 

humano e de um complexo agro-industrial de 

80.000m2 dotado da mais alta tecnologia. Existe 

uma capacidade de recepção de um milhão e 

quatrocentos mil quilos de uva por dia, engarra-

famento de vinte e quatro mil garrafas por hora e 

armazenamento até trinta e dois milhões de li-

tros, o que transforma a CARMIM na maior adega 

do Alentejo e numa das maiores do País.

Por outro lado, a produção de azeite, o enoturis-

mo e a internacionalização dos seus vinhos são 

áreas prioritárias e nas quais a empresa tem in-

vestido e vai continuar a investir no futuro. 

A Cooperativa emprega directamente 88 funcio-

nários, ao que se somam os 850 sócios e demais 

postos de trabalho criados indirectamente por via 

da actividade desenvolvida. País Positivo foi visi-

tar esta referência nacional, guiado por Miguel 

Feijão, presidente da CARMIM.

Que importância tem vindo a assumir o 

sector vitivinícola para o desenvolvi-

mento desta região?

Desde o século XIX, a viticultura tem uma im-

portância fundamental na região de Reguen-

que representa 18 milhões de litros de vinho… 

Portanto, é preciso vender esta produção.

como presidente da carmim, como en-

cara esta distinção de reguengos de 

monsaraz como cidade europeia do vi-

nho 2015?

Confesso que, há um ano atrás, quando a autar-

quia nos comunicou que se iria candidatar a Ci-

dade Europeia do Vinho, soou-me a vaidade e até 

a algo utópico. Ao longo do tempo, a intenção 

foi tomando forma, fruto de uma equipa consti-

tuída por pessoal da Câmara Municipal muito 

competente, que soube construir uma candida-

tura de qualidade extrema. Não contávamos 

com tamanha glória, sobretudo quando compe-

tíamos, por exemplo, com Monção e Melgaço, 

que apresentava como cartão de visita o Alvari-

nho ou a Bairrada, que associava oito municí-

pios… Se a promoção e a imagem passarem, ire-

mos ser visitados por muito mais pessoas do que 

o habitual, embora Monsaraz tenha, ao longo 

do ano, muita gente, por diversas razões: 

porque associamos a riqueza arquitectóni-

ca, histórica, museológica, à vertente mais 

lúdica e paisagística do Alqueva e à parte vi-

tícola e enológica. Certamente, os nossos vi-

nhos serão provados por muitas mais pes-

soas, criaremos curiosidade em muito maior 

número em torno da nossa génese e da qua-

lidade dos nossos vinhos; a associação do 

vinho com a cultura e a paisagem poten-

ciará o surgimento pessoas a quererem 

provar algo que nunca terão experi-

mentado… Os produtores da região 

estão preparados para o que espe-

ram ser um ano intenso, preenchi-

do por visitas seja na componente 

tecnológica, seja na vitícola, de tu-

rismo enológico, de provas, de 

mais de 400 eventos associados…

o melhor vinho 

estrangeiro

O vinho tinto Monsaraz Reserva 

2012 foi considerado o melhor vi-

nho estrangeiro a concurso no 

Challenge International du Vin 

2015. Para além desta importante 

distinção, recebeu ainda uma me-

dalha de ouro. Nesta 39º edição do 

certame, também o vinho tinto Re-

guengos Garrafeira dos Sócios 

2008 não passou despercebido aos 

sentidos dos especialistas, tendo 

sido igualmente premiado com 

uma medalha de ouro. 

O concurso Challenge Internatio-

nal du Vin é um dos mais prestigiados concur-

sos mundiais do género, recebendo mais de 

5.000 amostras, oriundas de 35 países e apre-

ciadas por mais de 700  especialistas ligados 

ao sector do vinho.  As medalhas de ouro e o 

importante reconhecimento dado ao vinho 

Monsaraz Reserva confirmam a excelência in-

ternacional dos vinhos da Carmim.

gos… Até aos anos 70, encontravam-se em Re-

guengos 30 ou 40 adegas ou salas profundas, 

com cerca de 250 metros quadrados, cheias de 

talhas de barro. Em cada rua havia duas ou três 

e cada uma tinha uma dúzia ou mais de pes-

soas a beber o “vinho do trabalho” às cinco da 

tarde e aguardente às sete da manhã… Re-

guengos sempre foi, em termos socioeconómi-

cos, uma vila que viveu essencialmente dos 

pontos altos da viticultura. Falo de uma viticul-

tura tradicional, à antiga, vinho da talha, em-

bora sem as condições tecnológicas que hoje 

existem um vinho reconhecido como muito 

bom, falo de um concelho onde as pessoas se 

deslocavam para beberem vinho e comprarem 

os garrafões de 5 litros que levavam para casa 

… Consoante os pontos altos ou baixos, eco-

nomicamente falando do vinho, assim Reguen-

gos era uma cidade mais próspera e rica ou 

“mais normal”. Com esta era moderna e a fun-

dação da Cooperativa Agrícola de Reguengos 

de Monsaraz, nos anos 70, que mais tarde da-

ria origem à CARMIM, fruto da associação de 

40 viticultores, assistiu-se a uma significativa 

evolução. Nos anos da felicidade plena, não 

tínhamos vinho que chegasse para satisfazer a 

procura e chegávamos a ratear o vinho. Ulti-

mamente, as coisas têm sido diferentes, duran-

te alguns anos vivemos algumas dificuldades 

para escoarmos a produção e, também por 

isso, estamos cá actualmente. Em 2014, produ-

zimos 23 milhões e 600 mil quilos de uva, o 

miguel Feijão 

presidente da carmim

CARMIM: elegância à mesa

A CARMIM – CoopeRAtIvA AgRíColA de Reguengos de MonsARAz – foI CRIAdA eM 1971 
poR uM gRupo de 60 vItICultoRes. uMA hIstóRIA pAutAdA poR quAlIdAde e exCelênCIA.

Capital europeia do vinho em 2015

Reguengos de Monsaraz é o centro europeu 

da celebração vitivinícola. A RECEVIN (Rede 

Europeia das Cidades do Vinho) escolheu 

esta localidade alentejana para ser a Cidade 

Europeia do Vinho 2015.

A programação da Cidade Europeia do Vinho 

2015 arranca oficialmente a 21 de Fevereiro 

com a realização da Gala Anual da Cidade Eu-

ropeia do Vinho e contempla intensa activida-

de para afirmar a importância da produção vi-

tivinícola da região, atestar a qualidade dos vi-

nhos produzidos e divulgar as potenciali-

dades turísticas e económicas associadas 

ao Património Cultural Material e Imate-

rial, que confere toda a singularidade a 

este concelho alentejano.

Da agenda anual destacam-se também a 

realização de congressos, seminários, en-

contros, estágios para jovens viticultores 

europeus, acções de promoção nacionais 

e internacionais, a participação na Bolsa 

de Turismo de Lisboa, na FITUR (Ma-

drid), na WTM (Londres), no ITB 

(Berlim), na ABAV (Brasil), em di-

versas embaixadas e também 

em mercados emergentes, como 

a Polónia e a Rússia. Será ainda 

inaugurado o espaço “Vinho 

com Arte”, no Palácio Rojão, 

para exposição, promoção e 

venda de vinhos do concelho 

que, por uma questão estratégi-

ca relacionada com a escassa 

capacidade hoteleira face à pre-

visível procura, promoveu uma 

candidatura associada aos mu-

nicípios de Évora e Elvas.

Reguengos de Monsaraz é mun-

dialmente conhecido pela sua 

tradição vitivinícola e é respon-

sável por um terço do total da 

produção de vinho apto de De-

nominação de Origem de todo o  

Alentejo, que, por sua vez, re-

presentou 43% do volume de 

vendas da quota de mercado co-

mercial nacional total, em 2013.
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Nasceu em 1895, na Alemanha, pela vontade 

de um grupo de farmacêuticos e celebra este 

ano uma história com 120 anos de sucesso. A 

Ciclum Farma, fundada no ano 2000, foi das 

primeiras empresas a comercializarem medi-

camentos genéricos em Portugal e completa 

dez anos de integração no Grupo STADA. A 

integração permitiu beneficiar da experiência 

internacional e da maior oferta de medicamen-

tos sujeitos a receita médica e não sujeitos a 

receita médica, de marcas e de produtos de 

saúde e bem-estar.

Apesar de fazer parte do Grupo STADA, a Ci-

clum Farma consegue manter a sua autonomia 

como empresa portuguesa. “Mantivemos a 

nossa identidade já que era uma marca forte 

reconhecida por médicos, farmacêuticos e 

utentes. Em termos estruturais temos uma certa 

autonomia de decisão e só tivemos que incor-

porar a filosofia e estratégia de gestão alemã. A 

STADA é uma das principais empresas farma-

cêuticas produtoras de medicamentos genéri-

cos e de biossimilares da Europa, contribuindo 

para ajudar a reduzir a despesa com medica-

mentos, na sustentabilidade do Serviço Nacio-

nal de Saúde e permitindo que muito mais 

doentes tenham acesso ao tratamento a baixo 

custo. Uma das nossas responsabilidades so-

ciais é contribuir para aumentar o acesso aos 

medicamentos, introduzindo no mercado me-

dicamentos genéricos e biossimilares, sempre 

que a patente expire, para que os doentes mais 

carenciados não sejam excluídos por razões 

económicas e cumpram o tratamento”, explica 

Moisés Apura, diretor-geral da Ciclum Farma.

A venda de medicamentos genéricos, segundo 

os dados da IMS, tem aumentado ligeiramente 

nos últimos meses quando comparado com o 

ano passado, 1,9% em valor e 3,1% em volu-

me, mas, este reduzido crescimento deve-se 

mais ao lançamento de novas substâncias de 

medicamentos genéricos, que perdem a paten-

te, do que propriamente maior ganho de quota 

de mercado dentro das substâncias com alter-

nativa de genéricos já comercializados. O 

maior problema que as empresas de medica-

mentos genéricos enfrentam é a contínua e 

drástica baixa de preços que colocará, no futu-

ro, um desafio de sustentabilidade neste seg-

mento de mercado. No entanto, a perceção 

devido à erosão drástica e contínua de preços 

dos medicamentos genéricos, os médicos a re-

fugiarem-se em medicamentos que não têm 

alternativa de genéricos para manterem o po-

der de influência no utente mas cumprindo o 

objetivo de prescrição por DCI. Em minha opi-

nião, o sistema de preços para os medicamen-

tos genéricos poderá ser inconstitucional por-

que não é equitativa e retira a possibilidade das 

empresas concorrerem em igualdade de opor-

tunidade e é o próprio Estado que limita e re-

duz a concorrência; se eu for o primeiro a 

aprovar um medicamento genérico de uma de-

terminada substância posso ter uma diferença 

de preço máximo significativa em relação ao 

último aprovado e com margem para dar des-

contos comerciais e induzir a dispensa na far-

mácia, em vez de outro mais barato que não 

dispõe desta margem adicional ou não conse-

gue comercializar porque o preço aprovado é 

inferior ao custo de produção. No entanto, o 

doente pagará mais porque o Estado só paga 

até ao preço de referência, que é o preço mé-

dio dos cinco mais baratos. Assim, os preços 

dos medicamentos mais baratos contribuem 

para calcular o preço a pagar pelo Estado mas 

poderão não ser os mais dispensados ou nem 

saírem do armazém e serem destruídos mais 

tarde”.

Para fazer face a este revés de margens muito 

reduzidas, a Ciclum Farma está cada vez mais 

a apostar em produtos de saúde e bem-estar de 

venda livre e medicamentos não sujeitos a re-

ceita médica, bem como na área da dermocos-

mética. “Já representam 25% da nossa fatura-

ção. As pessoas cada vez mais preocupam-se 

com a sua saúde e bem-estar e estão mais rece-

tivas a usarem produtos que contribuam para 

uma vida saudável e prevenção de doenças. 

Por isso, temos a certeza de sucesso com a 

aposta neste segmento e estamos a cumprir a 

nossa missão de contribuir para o bem-estar da 

população em geral,”, revela Moisés Apura. 

dos utentes é que pagam mais porque apesar 

dos preços serem mais baixos, o Estado tem re-

duzido a comparticipação pelo efeito da regra 

do cálculo do preço de referência para a com-

participação dos medicamentos com grupo 

homogéneo. O preço de referência para com-

participação é feito pela média dos cinco pre-

ços mais baixos trimestralmente e quando é 

dispensado ao doente na farmácia medica-

mentos mais caros, a diferença que o doente 

paga aumenta significativamente.

A erosão significativa das margens nos medica-

mentos genéricos é compensada na Ciclum 

Farma com uma aposta sustentada no aumento 

da gama de produtos de medicamentos não su-

jeitos a receita médica e de produtos de saúde 

e bem-estar de venda livre.

O Estado tem que atender às preocupações de 

sustentabilidade das empresas de medicamen-

tos genéricos porque são estas que tratam 

atualmente a maioria dos cidadãos europeus, 

contribuem para que mais pessoas possam ser 

tratadas e ajudam na sustentabilidade do SNS. 

A quota de mercado dos genéricos, em unida-

des consumidas, aumentou nos últimos anos 

mas está a dar sinais de estagnação desde 

2014. Esta tendência poderá ser um sinal de 

que a atual política de preços e comparticipa-

ção dos medicamentos esgotou o efeito preten-

dido. A explicação é simples, “Em Portugal, o 

Estado está a comparticipar cada vez menos, 

temos os preços mais baixos da europa, os 

doentes a pagarem mais, as farmácias a prefe-

rirem dispensar medicamentos com maior 

margem de lucro e de descontos comerciais 

STADA e Ciclum Farma celebram 
120 anos ao serviço da Saúde
2015 é um ano importante para a CiClum Farma e para a StaDa. a StaDa é uma 
DaS maioreS empreSaS FarmaCêutiCaS europeiaS no Segmento De meDiCamentoS gené-
riCoS e bioSSimilareS. 
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A Amorim Isolamentos, empresa do grupo Cor-

ticeira Amorim, dedica-se à produção de aglo-

merados de isolamento e é líder de mercado 

na produção e apresentação de soluções de 

isolamento através do aglomerado expandido 

de cortiça. As características da cortiça permi-

tem produzir materiais cem por cento naturais, 

amigos do ambiente e de durabilidade pratica-

mente ilimitada sem perda das suas caracterís-

ticas. “Esta cortiça é o único material de isola-

mento na construção cem por cento natural. 

Reforça o nosso conceito de material sustentá-

vel para uma construção sustentável. A matéria

-prima é natural e renovável. A floresta, o mon-

tado de sobro, só em Portugal, sequestra cinco 

milhões de toneladas de CO2. E é também o 

maior Centro de Biodiversidade da Europa. 

Graças aos sobreiros existem cerca de 150 es-

pécies que têm como habitat natural os monta-

dos. O  processo industrial cem por cento na-

tural sem qualquer tipo de aditivos e cerca de 

90 por cento na energia consumida resulta da utili-

zação da própria biomassa”, explica Carlos 

Manuel, diretor geral da Amorim Isolamentos.

Este material, para além da questão ambiental, 

tem vantagens inigualáveis. “O aglomerado 

expandido de cortiça pode ser utilizado em 

tudo o que sejam construções, desde as cober-

turas ao isolamento das paredes interiores e ex-

teriores. Para além de ser térmico é um mate-

rial com boas características acústicas e antivi-

bráticas. Trata-se de um produto que no médio 

longo termo será extremamente competitivo 

dada a sua longevidade sem perda de caracte-

rísticas. De acordo com as normas Europeias o 

valor Lambda (coeficiente térmico) resulta de 

ensaios na temperatura de 10ºC, mas se se 

considerar temperaturas reais, em Portugal e 

outros Países na ordem doa 20ºC, 30ºC ou 

mesmo 40ºC, a capacidade dos Aglomerados 

de Cortiça Expandida (negro) praticamente não 

sofre alterações ao contrário de outros mate-

riais de isolamento com variações assinaláveis.

A versatilidade do aglomerado expandido de 

cortiça permite a possibilidade de aplicações 

cortiça mantinha as suas características e até 

mudava de cor consoante as estações do ano. 

Neste momento o Pavilhão está na cidade de 

Coimbra. A partir daí, ficou demonstrado que o 

aglomerado expandido de cortiça pode ser uti-

lizado desta forma. 

Os arquitetos cada vez mais interessados na 

solução lançada por Amorim Isolamentos, Sa, 

ou seja Cortiça especialmente produzida e de 

referência MD Fachada e mais recentemente 

evoluindo para fachadas decorativas com o 

novo material denominado WAVE FAÇADE 

(também cem por cento natural).

Para além das soluções construtivas surge o de-

sign, como por exemplo, bancos, cadeiras ou 

inovadoras e adaptação às novas realidades, 

como por exemplo em fachadas exteriores e 

escadas, cada vez mais utilizado no design e 

em peças decorativas. A Amorim Isolamentos 

tem uma estreita colaboração com arquitetos 

conceituados e designers em Portugal e à esca-

la Internacional. “Foi graças aos arquitetos Siza 

Vieira e Souto Moura que se começou a utili-

zar este produto nas fachadas de edifícios e 

sem qualquer tipo de proteção. Com a constru-

ção do Pavilhão de Portugal Expo Hannover, 

em 2000, onde pela primeira vez se aplicou a 

cortiça nas paredes exteriores, foi um desafio 

enorme, onde atravessamos diferentes condi-

ções climatéricas e no final concluiu-se que a 

Aglomerado expandido 
de cortiça é o isolamento 
mais sustentável

Natural – Performaces técNicas – reciclável
o aglomerado exPaNdido de cortiça é um isolameNto cem Por 
ceNto Natural, Pode ser utilizado em todo o tiPo de coNstru-
ções, tem exceleNtes características térmicas e acústicas e 
durabilidade ilimitada.
 

“Esta cortiça é o único 
material de isolamento 
na construção cem por 

cento natural. Reforça o 
nosso conceito de 

material sustentável 
para uma construção 

sustentável”
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A cortiça na reabilitação de edifícios

A reabilitação de edifícios é um dos grandes desafios que se colocam à 

arquitectura contemporânea. No momento actual de escasso investimen-

to em obra nova, este tipo de intervenção constitui, também, uma grande 

oportunidade para o revigoramento deste sector. Ao “construir no cons-

truído”, exige-se que o arquitecto tenha uma forte sensibilidade na esco-

lha dos materiais que utiliza. Eles têm que servir as suas intenções de 

desenho, em harmonia com o seu desempenho funcional e preocupa-

ções com a sustentabilidade que caracteriza a actualidade. 

Neste contexto, a cortiça, em particular, o aglomerado de cortiça expan-

dida, apresenta-se como um material de excelência para a reabilitação de edifícios. Por um lado, 

trata-se de um material 100% natural e reciclável, que resulta de um processo de aglomeração 

único, que não envolve qualquer aditivo. Com esta composição, nele convergem um conjunto de 

propriedades diferentes (ex: isolamento térmico, isolamento acústico, antivibrático, grande esta-

bilidade dimensional ao longo do tempo), que normalmente só são conseguidas através da com-

binação de vários materiais. Este seu valor ecológico e desempenho performativo, fazem com que 

a sua aplicação em obra possa seguir abordagens muito diversificadas. 

A aplicação mais convencional da cortiça é enquanto material de isolamento térmico e acústico em 

paredes, pisos e coberturas, podendo ser revestida por qualquer outro material (ex: placas de gesso 

cartonado, soalhos ou apainelados), ou ficar à vista, definindo a estética e a acústica do espaço. Mais 

recentemente, a introdução de tecnologias digitais na sua produção abriu novas possibilidades de 

personalização deste material, que pode ser produzido com dimensões, texturas e volumetrias perso-

nalizadas. Esta condição permite não só executar peças em cortiça com geometrias ajustadas à reso-

lução em obra, de peças de remate em situações formalmente mais complexas. No caso de aplicações 

à vista, onde se inclui o revestimento de fachadas e coberturas, a produção digital permite que os ar-

quitectos possam projectar espaços em cortiça com uma aparência inovadora e original. Respeitando 

a sensibilidade inerente à reabilitação de edifícios, a cortiça é uma solução natural e ecológica que, 

pelas razões indicadas, adiciona um valor acrescentado a estas intervenções.

José Pedro Sousa

Coordenador do DFL – Digital Fabrication Lab 

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

jsousa@arq.up.pt 

candeeiros. O facto de ser natural mais o seu 

toco intrínseco único faz com haja cada vez 

mais uma atração especial que cativa designers 

e decoradores, cujas ideias e conceitos têm to-

tal recetividade por parte de Amorim Isolamen-

tos, SA “, revela Carlos Manuel.

O aglomerado expandido de cortiça apre-

senta-se como uma excelente solução para a 

reabilitação e construção de novos edifícios. 

O facto de ser um material cem por cento 

natural enquadra-se perfeitamente na arqui-

tetura dos edifícios mais antigos e aumenta a 

sua durabilidade. “A nova construção redu-

ziu substancialmente e neste momento te-

mos muitos edifícios para reabilitar e aqui a 

cortiça pode e deve entrar por diversas ra-

zões. É um material sustentável e vai permitir 

que o edifício se mantenha com as mesmas 

características durante muitos anos. As cons-

truções mais antigas têm muitos materiais 

naturais, como a madeira, e para a sua sus-

tentabilidade dificilmente se encontrará ou-

tra solução que não seja o natural. Os arqui-

tectos tem a autoridade para recomendar o 

uso de cortiça e estão cada vez mais sensí-

veis a estas questões. Temos que ser capazes 

de responder às solicitações que nos são co-

locadas, saber e transmitir quais as vanta-

gens da cortiça”, conclui Carlos Manuel.

 “Foi graças aos 
arquitetos Siza Vieira 

e Souto Moura que 
se começou a utilizar 

este produto nas 
fachadas de edifícios 
e sem qualquer tipo 

de proteção”
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Reabilitação URbana

Hoje, mais do que construir, importa 

reabilitar. como classificaria o setor 

da reabilitação em portugal?

A reabilitação em Portugal, à semelhança de 

outros países europeus, tem vindo a ter uma 

expressão mais significativa. Apesar de o nú-

mero de intervenções ser bastante reduzido 

comparativamente à Europa, penso que a ten-

dência será aumentar. O setor em Portugal já 

começa a ter impacto na economia e já tem 

agentes qualificados. Digamos que, atualmen-

te a reabilitação urbana é uma das componen-

tes da cultura europeia. Existe uma consciên-

cia do valor patrimonial do edificado e das zo-

nas históricas e da importância de o conservar 

e qualificar. Será necessário que a par desta 

consciência cultural, as entidades públicas 

criem programas de apoio e incentivo, para in-

crementar esta actividade.

a reabilitação permite que as cidades se 

regenerem, seja do ponto de vista so-

cial, como económico?

A regeneração urbana é despoletada pela qua-

lidade do ambiente urbano conseguido, atra-

vés da requalificação dos espaços públicos, 

pela valorização e incentivo da coesão social e 

pela competitividade e sustentabilidade eco-

nómica e ambiental. A regeneração urbana tra-

balha em termos finais para os cidadãos. Claro 

a MIXARQ adequa sempre novas soluções a 

cada situação, resultando assim, produtos úni-

cos e inovadores para cada projeto. Para além 

dos projetos e obras efetuados nesta área, man-

temos uma preocupação constante em espe-

cialização e investigação desta área, nomeada-

mente através de cursos e estudos de investiga-

ção com a Faculdade de Arquitectura da Uni-

versidade de Lisboa.

quais os produtos /serviços que po-

dem oferecer nesta área?

Na Reabilitação de edifícios os nossos serviços 

abrangem todo o percurso: desde estudos e Re-

latórios relativos às obras em património cultu-

ral, Levantamentos e Detecção de Patologias e 

Diagnósticos, Projectos de Arquitectura, espe-

cialidades e acompanhamento técnico à obra. 

A equipa de trabalho é multidisciplinar, contri-

buindo estas diferentes valências para um pro-

duto final de valor.

gostaria de destacar algum projetos já 

realizado dentro da área da reabilita-

ção?

Dos projetos e obras realizados na área da rea-

bilitação, destaco dois:

- O Lapa 111, recentemente premiado com o 

1º lugar do Óscar Imobiliário 2015 na catego-

ria habitação. Consistiu na junção de três edifí-

cios datados de final séc. XIX, em que a sua 

reabilitação foi total. Este projecto teve como 

objectivos a valorização patrimonial e arqui-

tectónica dos edifícios, a criação de habitações 

de qualidade e a valorização da zona onde se 

inserem, a Lapa. Teve como grande desafio, a 

constante atenção à manutenção dos elemen-

tos de valor patrimonial, como pavimentos, es-

cada, tectos e paredes com elementos decorati-

vos em contraponto com a intervenção atual 

marcadamente contemporânea. Em termos cons-

trutivos, já teve soluções de alguma complexida-

de que mereceram o nosso acompanhamento e 

uma equipa bastante especializada.

- O Dom Carlos 90, um edifício arte nova de 

uso habitacional dos anos 30 em Lisboa, em 

que a sua reabilitação total, consistiu em man-

ter a tipologia interior e exterior, adequando às 

necessidades contemporâneas e preservando o 

seu valor patrimonial e histórico.

quais os desafios para o futuro?

Em termos de desafios para o futuro, temos como 

linha mestra continuar a investir na reabilitação 

de edifícios, actualizando sempre com novas téc-

nicas e materiais. Temos como primordial a com-

petência profissional tendo como objectivo um 

resultado final de qualidade.

que a reabilitação de edifícios vai ajudar a re-

generar as cidades, não sendo no entanto sufi-

ciente. Deverão ser criados projectos impulsio-

nadores para esta regeneração, como requalifi-

cações de espaços públicos, ruas e praças, do-

tação de equipamentos e criação de projectos 

artísticos e culturais. Todos eles vão gerar dinâ-

micas regenerativas.

a arquitetura tem vindo a acompa-

nHar as novas tendências relativas à 

reabilitação e regeneração urbana?

A arquitetura é fundamental neste processo. 

Através do projecto e da obra, materializa a in-

tervenção nos edifícios e conjuntos urbanos. 

Através das intenções do projecto vai marcar 

de uma forma definitiva as opções tomadas. 

Assim a atitude deve ser de um cuidado refor-

çado, tendo em conta os valores patrimoniais 

existentes. A reutilização patrimonial, manten-

do a continuidade dos valores culturais e a 

conservação dos edifícios, deverá ser uma 

preocupação constante em todo o percurso, 

desde o projecto à obra.

qual o papel do atelier miXarq – arqui-

tectura & design na reabilitação?

O atelier MIXARQ, apesar de também projec-

tar obra nova, tem vindo a especializar-se em 

reabilitação de edifícios. Como filosofia base, empreendimento lapa 111

dom carlos 90

“A reabilitação urbana é uma das 
componentes da cultura europeia”
As pAlAvrAs são de ClArA CouCeiro, ArquitetA e sóCiA-Gerente do Atelier  MiXArq , ArquiteCturA e desiGn.

clara couceiro

sócia-gerente do atelier miXarq
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Presentes em Portugal desde 1948, 

como se tem Posicionado a BasF e em 

que áreas de negócio tem vindo a 

atuar desde então?

Depois dum período de tantos anos, é óbvio, 

que muito mudou. Tanto o mercado português 

como também o portfolio e a estratégia da 

BASF. O mercado português desenvolveu-se e 

diversificou-se, e assim também a BASF teve 

que desenvolver-se de acordo com as necessi-

dades dos mercados globais e do mercado por-

tuguês. Estamos em muitas áreas de negócio, 

que exigem uma elevada competência, as mais 

avançadas tecnologias e responsabilidade pelo 

meio ambiente. Podemos dizer que, os setores 

que mais se salientam atualmente são a indús-

tria Automóvel, Nutrição e Agricultura, Cons-

trução e Química. Vemos Portugal também 

como eixo importante para os negócios com os 

mercados da CPLP.

como analisa o Percurso da emPresa 

desde a sua imPlementação em Portu-

gal?

A presença de tantos anos fala por si … Portu-

gal foi e será para a BASF sempre um mercado 

interessante que reúne, numa área relativa-

mente pequena, praticamente tudo o que os 

países muito grandes também têm e até mais. 

Por isso, vamos continuar presentes e focados 

nos nossos clientes e negócios. 

a BasF quer aFirmar-se e reForçar a sua 

Posição no setor químico. como têm 

conseguido atingir este Feito?

No decorrer de muitos anos de atividade no 

setor químico a BASF estabeleceu-se não só 

como uma empresa de grande dimensão no 

sector, mas também como parceiro que ofere-

ce soluções inteligentes e sustentáveis. Em 

conjunto com os seus clientes e colaboradores, 

é essa a receita para seguir com sucesso. O 

nosso novo logotipo com a mensagem “We 

create chemistry”, reflete a nossa filosofia: cria-

mos química, para um futuro sustentável. 

150 anos de vida é um marco de relevo. 

como será comemorada esta eFeméride 

e de que Forma estes 150 anos serão im-

Portantes Para o Futuro da BasF?

No dia 6 de Abril a BASF fez 150 anos e já no 

princípio do ano a BASF lançou com o “Crea-

tor Space TM” online, uma plataforma aonde 

todos podem participar com ideias, perguntas 

e comentários sobre a BASF e o futuro. Em qua-

se todos os países do mundo a BASF irá cele-

brar este aniversário. Cá em Portugal vamos 

fazer no decorrer do ano dois eventos, um com 

clientes e parceiros e o outro com os nossos 

colaboradores.

este será (ainda mais) um ano de inova-

ção e desenvolvimento sustentáveis? 

Claro que sim! Estar há já 150 anos nos merca-

dos mundiais dá-nos a motivação de querer se-

guir como parceiro íntegro no desenvolvimen-

to global, com novas ideias e produtos susis-

tentáveis.

tendo em conta o Passado, o Futuro 

aPresenta-se Positivo? quais os gran-

des Projetos Para a BasF, a nível inter-

nacional e nacional?

Sim, somos otimistas por natureza e acredita-

mos num futuro próspero, para o qual quere-

mos contribuir. A BASF definiu para este ano 

como segmentos de maior foco, temas que nos 

têm que preocupar no futuro, tais como : Ali-

mentação, Vida Urbana e Energia Inteligente. 

Estes são os temos que queremos abranger 

com o nosso “Creator Space TM). Estão todos 

cordialmente convidados a visitar o nosso site 

e a participar no nosso projeto de “criação 

conjunta” (www.creator-space.basf.com).

gunther sthamer

diretor geral da BasF

150 anos de um passado  
com futuro!
EntrEvista a GunthEr sthamEr, DirE-
tor GEral Da BasF.



/Maio

InvestIgação CIentífICa

Para muitos o CICECO já dispensa apresenta-

ção. Criado em 2001 como Centro de investi-

gação em materiais cerâmicos e compósitos, é 

elevado à categoria de Laboratório Associado 

em 2002 e desde dessa data tem visto alargar o 

seu âmbito de atuação, aos materiais cerâmi-

cos, compósitos e derivados da celulose, que 

eram o foco inicial da sua atividade, foram-se 

juntando novos materiais para as telecomuni-

cações, a produção e o armazenamento de 

energia, biomateriais, surgindo um forte polo 

de interesse em biorrefinaria e na obtenção de 

uma grande variedade de novos materiais e 

compostos a partir de fontes renováveis. A sus-

tentabilidade foi ganhando importância e tor-

nou-se um conceito transversal subjacente à 

sua atividade, abarcando hoje todo o ciclo de 

vida do produto, desde uma nova abordagem 

às matérias-primas, até uma ênfase na recicla-

gem de materiais que permite lançar um novo 

olhar sobre os resíduos perspetivando-os como 

uma fonte de oportunidades. Este alargamento 

da sua área de competências, impulsionado 

pelo resultado obtido na avaliação de Unida-

des de Investigação promovida pela FCT em 

2014, motivou a reincarnação do CICECO 

como Instituto de Materiais de Aveiro, tradu-

zindo melhor quer a sua área de atuação, es-

tendida hoje a todos os tipos de materiais e de 

escalas (nano, meso ou macro), quer o seu en-

raizamento na região centro de Portugal.e na 

Universidade de Aveiro (UA), visto que, com 

mais de 360 membros, agrupa investigadores 

de diversos departamentos da UA (Engenharia 

de Materiais e Cerâmica, Física e Química).

Esta avaliação FCT confirmou o CICECO-Insti-

tuto de Materiais de Aveiro como um centro 

europeu de investigação de excelência no do-

mínio dos materiais, e o polo de I, D&I mais 

importante nesta área na região Centro e no 

país. Os rankings internacionais, baseados na 

produção científica das instituições, colocam o 

CICECO entre as 20 maiores instituições de in-

vestigação a nível europeu na área da Ciência 

dos Materiais, com um lugar destacado no pa-

norama nacional em número de publicações e 

de citações, de acordo com os estudos enco-

mendados pela FCT.

A dinâmica e o impacto do CICECO enquanto 

centro de investigação científica de excelência 

a nível europeu ofuscam, por vezes, os resulta-

dos que as atividades de desenvolvimento tec-

uma compilação das suas patentes registadas 

na forma de um livro bilingue “The complete 

Patents of CICECO”, também disponível em 

versão digital na webpage do CICECO (www.

ciceco.ua.pt/patents). Deste portfólio de paten-

tes, 24 foram alvo de uma extensão do seu âm-

bito geográfico de proteção através de patentes 

europeias, americanas, mundiais ou outras, re-

sultando num conjunto global de 106 patentes. 

Não é pois surpreendente que, de acordo com 

os números oficiais do INPI, num exercício 

realizado para o quinquénio 2008 – 2012, o 

CICECO se posicione como uma das 5 institui-

ções com maior número de patentes regista-

das, ao lado da Universidade do Porto e clara-

mente à frente de outras Universidades portu-

guesas e da única empresa presente nesse topo 

10 do registo de patentes.

É necessário ter presente que o registo de pa-

tentes é bem mais do que um simples ato ad-

ministrativo, traduzindo uma cultura, perspec-

tivas e abordagens diferentes à investigação 

científica que fazem parte do ethos do CICE-

CO. Revela um efetivo interesse pela resolução 

de problemas concretos, uma pragmática aten-

ção à realidade envolvente e aos desafios que 

ela encerra, e uma noção do valor de mercado 

do conhecimento que é gerado, sendo por isso 

um dos principas indicadores de inovação e 

crescimento económico das sociedades. Natu-

ralmente que esta atenção aos problemas con-

cretos se traduz numa grande apetência em 

estabelecer parcerias com os atores do mundo 

empresarial, que nos apresentam novos pro-

blemas e nos exigem soluções que acrescen-

tem valor aos seus produtos e serviços. Num 

país refratário à proteção da sua propriedade 

intelectual e industrial, o licenciamento, venda 

ou implementação industrial de 5 destas pa-

tentes atesta o sucesso do CICECO neste capí-

nológico e de cooperação com a indústria, li-

deradas ou participadas por membros do CICE-

CO, alcançaram nos últimos anos. O financia-

mento obtido pelo CICECO através das suas 

colaborações com empresas da região Centro 

(como por ex: DURIT, RECER, RENOVA, Sapec 

Química, S.A.), nacionais (nomeadamente 

Grupo Portucel Soporcel, Grupo Vista Alegre

-Atlantis, Sonae - Indústria de Revestimentos 

SA,) e bem como internacionais teve um cres-

cimento contínuo ao longo da última década. 

Curiosamente, a resposta do tecido empresa-

rial à crise que se instalou no país nos últimos 

5 anos passou por um reforço do interesse das 

empresas mais competitivas em atividades de 

I,D&I, buscando uma melhoria de processos, 

ou a criação de novos produtos que as tornas-

sem mais competitivas. Para o CICECO isto tra-

duziu-se num redobrado esforço dos seus 

membros em apoiar a indústria nacional e num 

aumento de quase 5 vezes do financiamento 

obtido por esta via.

Assim, em 2014 o financiamento captado atra-

vés das colaborações com empresas foi já tão 

importante quanto o financiamento direto da 

FCT ao laboratório associado. Considerando 

apenas os projetos desenvolvidos no âmbito 

do anterior quadro comunitário (QREN) no do-

mínio do Sistema de Incentivos às Empresas, o 

CICECO participou quase 30 projetos, entre 

eles 20 projetos de Co-promoção SI IDT com 

um investimento de perto de 4,20 M€ para o 

CICECO num investimento total de mais de 14 

M€. Grande parte destes projetos tem já, neste 

momento, resultados tangíveis como novos 

produtos em vias de conceção, alguns dos 

quais já no mercado, processos industriais ino-

vadores, e patentes submetidas. Estes resulta-

dos refletem bem o grau de satisfação das em-

presas com estas colaborações, nomeadamen-

te na forma continuada e sustentada como as 

relações entre o CICECO e as empresas se têm 

vindo a fortalecer. 

Dos diversos exemplos que se poderiam usar 

para demonstrar este caminho conjunto, ficam 

aqui dois casos paradigmáticos.

Um dos indicador, que traduz o empenho do 

CICECO no desenvolvimento tecnológico e na 

inovação, e que não tem tido o merecido rele-

vo, é a sua produção de propriedade industrial 

(nomeadamente o registo de patentes). Com 

essa intenção, o CICECO decidiu organizar 

Construindo pontes
Colaboração CICECO-empresas: 
uma história de sucesso
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tulo. Com esta compilação, o CICECO preten-

de assim também homenagear os seus invento-

res, que constroem pontes entre a academia e 

a indústria, atravessando o “vale da morte” do 

desenvolvimento tecnológico, e mostrando à 

academia e à indústria que as parcerias são 

possíveis e que podem ser frutuosas e enrique-

cedoras para ambas as partes. 

Pode-se encontrar outro exemplo paradigmáti-

co desta vontade de contruir pontes na organi-

zação das Jornadas do CICECO, realizadas no 

mês passado (14 e 15 de Abril) na Universiade 

de Aveiro sob o tema “NANOTECNOLOGIA... 

do Laboratório para a Indústria”. Dando corpo 

a este conceito e querendo aproveitar este 

novo ciclo que se iniciou com os resultados da 

avaliação do CICECO e com o arranque dos 

novos programas de financiamento de I,D&I, o 

no CICECO, que com 28 casos exibidos duran-

te um almoço volante permitiu apresentar al-

guma da mais recente tecnologia proposta e o 

estabelecimento de novas relações entre os in-

vestigadores e as empresas interessadas. A tar-

de iniciou-se com a apresentação do livro de 

patentes do CICECO e a apresentação do pro-

grama Centro 2020 pela CCDRC, bem como 

de outras oportunidades de financiamento de I, 

D&I para as empresas. Estas Jornadas CICECO 

2015 permitiram promover as atividades de I,-

D&I do CICECO na área de nanotecnologia e 

áreas afins perante a comunidade industrial 

nacional e foram simultaneamente um mo-

mento para informar, para compartilhar ciên-

cia e também para fomentar inter-relações. 

O evento relevou-se um sucesso, iniciativa am-

plamente elogiada pelos diversos participantes 

e cujos números permitem perceber o seu al-

cance. As jornadas contaram com a presença 

de mais de 450 participantes, dos quais 133 

eram entidades externas e 111 representantes 

de empresas. Cumpriu-se assim um dos seus 

objetivos principais, cultivar a cooperação CI-

CECO-empresas, criar pontes, estabelecer con-

tactos e reforçar parcerias, havendo inclusiva-

mente projetos que começaram a ser desenha-

dos como resultado dessas interações.

Perante os desafios económicos e sociais que 

Portugal enfrenta, é de esperar que exemplos 

como estes floresçam e se multipliquem, que 

permitam desenvolver fortes laços entre a aca-

demia e as empresas, a fim de responder com 

sucesso aos desafios do Portugal 2020, afir-

mando em Portugal a nova economia do co-

nhecimento.

CICECO decidiu este ano abrir o evento à so-

ciedade e às empresas. Assim enquanto o pro-

grama do dia 14 se centrou em palestras e co-

municações científicas em cartaz (134 aceites) 

sobre as atividades de I&D do CICECO, numa 

lógica de partilha científica interna, o progra-

ma do dia 15 foi mais focado na promoção da 

transferência de tecnologia e cooperação com 

as empresas. Com esse intuito houve palestras 

convidadas apresentadas por representantes de 

empresas ou de associações empresariais so-

bre as quais um painel de discussão com uma 

composição diversificada, juntamente com o 

público presente no qual se contava mais de 

uma centena de participantes de empresas, 

discutiram formas de transferir a nanotecnolo-

gia e o conhecimento para a indústria. Seguiu-

se uma mostra de tecnologias desenvolvidas 
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Apoio SociAl de quAlidAde

Recentemente reeleito para um segundo man-

dato, Altamiro Claro, provedor da Santa Casa 

da Misericórdia de Valpaços, lidera um projeto 

que visa dotar todas as infraestruturas e valên-

cias daquela instituição de todas as condições 

de qualidade, que permitam prestar os melho-

res serviços na área social e na saúde. 

Após um período conturbado, relacionado 

com o encerramento do seu hospital, esta IPSS 

está a preparar um elevado investimento tendo 

em vista a rápida reabertura de todos os servi-

ços daquela unidade de saúde. “Os serviços 

hospitalares estavam a ser geridos por uma em-

presa de origem espanhola. Entretanto, a Ad-

ministração Regional de Saúde do Norte en-

tendeu que aquele tipo de parceria não podia 

continuar a existir e suspendeu os acordos 

existentes nas várias valências hospitalares. Na 

perspetiva de recuperar esses mesmos acordos, 

a Misericórdia de Valpaços interpôs uma provi-

dência cautelar, assumindo os destinos do hos-

o licenciamento dos meios complementares de 

diagnóstico e consultas de especialidade, mas 

muitos têm sido os entraves que temos vindo a 

encontrar nos serviços oficiais. 

A seu tempo apresentámos os projetos de ar-

quitetura para requalificação e ampliação da-

quela unidade de saúde, mas infelizmente os 

pareceres arrastam-se nos gabinetes e as exi-

gências mais parecem as de um país rico do 

norte da Europa. Esperamos investir um milhão 

de euros, em parceria com a Câmara Munici-

pal de Valpaços, que se tem mostrado empe-

nhada na reabertura do nosso hospital, na 

perspetiva de que as populações do concelho 

têm o direito a um acesso condigno e rápido 

ao SNS. Na parte antiga ficarão a funcionar os 

serviços de fisioterapia e de consulta e na ala 

norte ficarão os serviços de internamento, 

meios complementares de diagnóstico, bloco 

operatório e Serviço de Atendimento Perma-

nente. É importante manter o hospital porque, 

para além de ser histórico, a Misericórdia foi 

fundada em torno desta unidade”, revela Alta-

miro Claro.

Misericórdia de Valpaços é hoje a 

Maior ipss do distrito de Vila real 

Constituída em 1946, a Santa Casa da Miseri-

córdia de Valpaços surgiu com o objetivo de 

prestar cuidados de saúde. O sonho de abrir 

um hospital no concelho levou à constituição 

desta instituição para ser o suporte dos cuida-

dos de saúde. 

Atualmente, a atividade da Santa Casa da Mi-

sericórdia de Valpaços ultrapassou os limites 

do hospital e está espalhada por todo o conce-

lho, com nove Estruturas Residenciais para Ido-

sos. “Somos a maior IPSS do distrito de Vila 

Real, quer em número de utentes quer em vo-

lume financeiro. Em valências de Lar, Centro 

de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Creche 

e Jardim de Infância servimos cerca de 650 

utentes, espalhados pelo concelho. Nos últi-

mos anos aumentámos significativamente estas 

respostas sociais, nalguns equipamentos sem 

apoios da Segurança Social. Apesar desta ca-

pacidade de resposta, hoje constatamos que as 

famílias só trazem os seus familiares para os 

lares quando já estão muito debilitados e já 

não têm capacidade de resposta em casa, isto 

porque as condições financeiras são difíceis e 

o valor das reformas são mais um complemen-

to para o agregado familiar”, conta Altamiro 

Claro.

O elevado investimento efetuado nos últimos 

anos permitiu dotar as instalações e todas as 

valências da Misericórdia de Valpaços com 

equipamentos e serviços de grande qualidade. 

“A nossa aposta é na modernização e na quali-

dade. Atingimos uma dimensão que nos per-

mite responder às solicitações das pessoas do 

concelho. Mas não estamos satisfeitos e por 

isso estamos a ampliar todos os nossos lares 

que tinham menos de 30 utentes, tendo em vis-

ta a sua rentabilização e também para darmos 

resposta às solicitações de internamento ainda 

existentes nalgumas localidades do concelho 

mais afastadas. 

Estamos empenhados em dotar todos os nossos 

equipamentos com condições de qualidade e 

nesse sentido estamos a iniciar o processo de 

certificação a nível europeu, através do 

EQUAS. 

No setor da Educação disponibilizamos as va-

lências de Creche e Jardim de Infância, com a 

frequência de 120 crianças, onde se propor-

ciona um ensino de qualidade e acessível às 

famílias mais carenciadas.

Temos apostado no setor terciário, com uma 

quinta agrícola, com ótimas instalações de 

apoio, um espaço polivalente para eventos e 

onde são preparados os nossos vinhos, que se 

encontram no mercado com os nomes, “Formi-

gueira”, “Sexta-Feira 13” e “Copophonia”. Aí 

produzimos igualmente hortícolas que depois 

são utilizadas nas nossas cozinhas”.

A recente crise económica levou a Santa Casa 

da Misericórdia a dirigir-se às famílias mais 

destruturadas e carenciadas e a desenvolver 

programas que minimizem os efeitos e promo-

vam uma maior inclusão. “Temos um progra-

ma de emergência alimentar, em que fornece-

mos diariamente 100 refeições gratuitas a pes-

soas carenciadas do concelho, que foram refe-

renciadas pelas equipas de ação social e que é 

apoiado pela Segurança Social. A par disto, 

estamos atentos a todas as situações de pobre-

za e de exclusão e somos responsáveis pelo 

pital. Mas a ARS Norte entendeu que o hospital 

não reunia as exigências legais de funciona-

mento e isso conduziu ao seu encerramento. 

Este facto acarretou contenciosos em tribunal 

com os funcionários e com a empresa que ge-

ria o hospital (Lusipaços). Foi este o cenário 

que fui encontrar quando assumi a Provedoria 

da SCM de Valpaços, no início do ano de 

2012.

Muito recentemente chegou-se a um acordo 

com todos os ex-funcionários do hospital, ten-

do-lhes sido atribuída uma indeminização, em 

função dos anos de serviço prestados, evitan-

do-se um julgamento de consequências impre-

visíveis. 

Entretanto conseguiu-se a abertura dos servi-

ços de Medicina Física e de Reabilitação, com 

acordos com o Serviço Nacional de Saúde, es-

tando os mesmos a funcionar na sua capacida-

de máxima, sendo uma mais-valia para a po-

pulação do concelho. Continuamos a aguardar 

altaMiro claro, 

provedor da scM de Valpaços

Misericórdia de Valpaços moderniza-se 
para dar resposta à população
Os investimentOs da santa Casa da miseriCórdia de valpaçOs na mOdernizaçãO dOs seus equipamentOs vãO permitir 
aumentar e melhOrar as Ofertas dispOníveis à pOpulaçãO dO COnCelhO e da regiãO.
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programa CLDS+ e que vai de encontro aos fe-

nómenos de exclusão, de apoio a famílias ca-

renciadas, visando qualificar essas pessoas 

para poderem procurar o seu próprio emprego 

e simplificar o acesso às ofertas de trabalho. Já 

conseguimos que várias dezenas de pessoas 

encontrassem emprego. Foi um programa posi-

tivo que está a chegar ao fim”, conta Altamiro 

Claro.

A importância da Santa Casa da Misericórdia 

de Valpaços para o concelho não se fica pela 

prestação de cuidados de saúde e de serviços 

de acção social. Esta IPSS assume-se como o 

maior empregador privado de Valpaços. “O in-

terior tem sofrido uma desertificação muito 

elevada que se tem acentuado nos últimos 

anos, devido ao facto de as pessoas irem pro-

curar novas formas de subsistência. O interior 

vive uma situação muito difícil porque está de-

sertificado, desqualificado e tem vindo a per-

der muitos serviços públicos. Por isso a Miseri-

córdia tem um papel muito importante no su-

porte ao concelho, já que proporciona empre-

gabilidade a aproximadamente 215 pessoas e 

assim impede que mais pessoas emigrem”.

Os investimentos da Santa Casa da Misericór-

dia de Valpaços não vão estagnar, pois preten-

de-se aproveitar os fundos estruturais do Portu-

gal 2020 para a requalificação das Estruturas 

Residenciais mais antigas de S. José e Francisco 

Teixeira. “Continuamos a ter ambição de cons-

truir uma Unidade de Cuidados Continuados. 

Dispomos de projeto mas não sabemos se ha-

verá apoios para esta tipologia. Também quere-

mos dar especial atenção à questão das de-

mências e qualificar o nosso pessoal e disponi-

bilizar instalações para esta resposta tão pre-

mente nos dias de hoje. Constatamos que mais 

de 30 por cento dos nossos utentes têm de-

mência e queremos estar preparados para res-

ponder a estas situações.

Felizmente, a nível financeiro, a Misericór-

dia de Valpaços é uma instituição equilibra-

da, com uma gestão de rigor e transparência, 

o que nos tem permitido apresentar resulta-

dos e gerar capacidade de investimento. Te-

mos como lema de atuação, no tocante ao 

ingresso nos nossos equipamentos, que cada 

utente paga conforme as suas possibilidades, 

no estrito cumprimento das normas da Segu-

rança Social, mas sempre na certeza de que 

ninguém ficará á porta da Misericórdia por 

não ter condições financeiras”, conclui Alta-

miro Claro. 

Temos apostado no setor 
terciário, com uma quinta 

agrícola, com ótimas 
instalações de apoio, um 
espaço polivalente para 

eventos e onde são 
preparados os nossos 

vinhos, que se encontram 
no mercado com os nomes, 

“Formigueira”, “Sexta-
Feira 13” e “Copophonia”
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em destaque

Bacelo e Senhora da Saúde foram, outrora duas 

freguesias geograficamente separadas, mas 

com características em comum. Ambas são fre-

guesias urbanas, mas com uma mancha rural 

bastante significativa. Contudo, seria de espe-

rar que a união das duas freguesias não fosse 

possível, considerando os mais de 15 mil elei-

tores que em conjunto possuem e a distância 

que as separa. No entanto, quis o poder cen-

tral, através da reforma administrativa feita a 

régua e esquadro, que as duas se fundissem 

numa só, criando a União das freguesias de 

Bacelo e Senhora da Saúde. Se faz sentido esta 

união? “Não, de todo. As duas freguesias ape-

nas se tocam num ponto geográfico e as parti-

cularidades de ambas são totalmente díspares. 

No entanto, a união foi feita e, portanto, é com 

isto que temos que trabalhar, apesar de conti-

nuarmos a defender a reversão deste proces-

so.”, afirma Gertrudes Pastor, a presidente des-

ta mega freguesia. 

As distâncias e as diferenças tornam muito difí-

cil a atividade do executivo da junta de fregue-

dos caminhos na zona rural da freguesia são 

particulares e, portanto, esta não é uma com-

petência da junta. Ainda assim, há necessida-

des que têm que ser supridas e conseguimos, 

em parceria com a Câmara Municipal de Évo-

ra, os moradores e a junta, levar a cabo estas 

obras de melhoramento. Como? Os moradores 

disponibilizaram-se a fazer as obras, a junta, 

em parte dos casos, cede os materiais e a câ-

mara cede os equipamentos”. Uma união per-

feita para fazer face às necessidades sentidas 

pela população. 

E é precisamente esta responsabilidade social 

que norteia a ação deste executivo. As compe-

tências administrativas são iguais em todas as 

freguesias do país e é sobretudo o carater so-

cial e as prioridades que se definem que dife-

renciam os executivos. Encaramos com muita 

responsabilidade “a intervenção ao nível edu-

cativo, social, cultural e desportivo, quer no 

sia e fazem com que os desafios sejam muito 

maiores. No entanto, “temos feito um grande 

trabalho de proximidade com as coletividades, 

associações e moradores no sentido de perce-

bermos quais as verdadeiras necessidades e 

para podermos traçar um plano estratégico que 

nos permita intervir estruturalmente no territó-

rio. Penso que apesar destas dificuldades, te-

mos conseguido ir de encontro às necessida-

des e dando resposta às carências que se vão 

detetando”. Mas não deverá ser, de todo, fácil. 

Ao fim de ano e meio de mandato há ainda 

muito por resolver e períodos de tempo de es-

pera que são difíceis de diferir: “Temos alguma 

dificuldade em responder a tudo com a brevi-

dade que gostaríamos porquehá coisas que 

vão além da nossa possibilidade de resposta.”, 

advoga.

O facto de ter a população empenhada em fa-

zer da União das Freguesias de Bacelo e Se-

nhora da Saúde uma união forte e coesa é es-

sencial e, também, uma ajuda para o executi-

vo. E há já exemplos destas parcerias: “Muitos 

Gertrudes Pastor

Presidente da união de Freguesias de Bacelo e sra. da saúde

Pelas pessoas!

Gertrudes Pastor é quem dá a cara Pelo executivo da união de FreGuesias de Bace-
lo e sra. da saúde. uma autarca que aPosta na qualidade, na Proximidade e eleGe as 
Pessoas como alvo de todas as ações desta meGa FreGuesia.
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apoio ao associativismo, como na promoção 

de iniciativas.” O serviço de proximidade sem-

pre foi o que caracterizou a atividade dos au-

tarcas locais. Em freguesias distantes e tão 

grandes, essa proximidade pode ser beliscada. 

Gertrudes Pastor considera que, apesar de ser 

muito difícil e exigir um esforço extra, conse-

gue-se ter contacto direto com as populações. 

Para a autarca, “a proximidade é uma opção 

nossa e penso estarmos a conseguir. É como 

digo, se nos limitássemos a fazer aquilo que 

nos compete administrativamente, seria muito 

mais fácil mas a verdade é que temos outras 

pretensões e, como tal, fazemos um esforço 

hercúleo para conseguirmos estar junto das 

populações e suprir as suas necessidades.” 

Apesar de todas as dificuldades, a autarca faz um 

balanço positivo deste ano e meio de mandato, 

tendo mesmo implementado alguns projetos es-

senciais para a freguesia e para o concelho de 

Évora. Exemplo disso é o «Repara», um projeto 

conjunto das freguesias urbanas de Évora – Bace-

lo e Senhora da Saúde, Malagueira e Hora das 

aqui e que são regularmente levados, mas tam-

bém aceder online à requisição de tudo o que 

existe na biblioteca pública e, como sabe, é 

tudo o que se publica em Portugal”. Mas tam-

bém ao nível da cultura foi feito algum traba-

lho, criando, em parceria com as associações 

existentes, uma programação cultural regular e 

de qualidade, colocando também os espaços 

da freguesia à disposição da população e das 

coletividades. 

Para o futuro, existem ainda muito projetos pen-

dentes, nomeadamente ao nível ambiental. Sen-

do esta uma eco freguesia, entende o executivo 

local que é necessário tornar o ambiente mais 

sustentável, educando as pessoas para estas 

questões. Mas não só: “Estamos também a traba-

lhar na parte do mobiliário urbano já que o que 

herdamos estava muito degradado e estamos, 

mais uma vez em articulação com a câmara, a 

renovar, reparar e substituir este equipamento. 

Além disso, estamos já a dotar a nossa freguesia 

de equipamentos desportivos para a prática de 

exercício físico ao ar livre, complementados com 

a ecopista que já possuímos”. Sublinhando a 

prioridade que atribui à requalificação do espaço 

público e a importância da sua vivência pelas 

populações. A finalizar, Gertrudes Pastor consi-

dera que a transformação de duas freguesias 

numa só não foi benéfica, mas uma vez que a 

mesma está feita é necessário trabalhar ardua-

mente para o desenvolvimento da mesma. Para 

tal, “é importante este trabalho de parceria entre 

freguesias, e entre estas e a Câmara de Évora, ga-

rantindo a articulação de trabalhos e objetivos, 

criando assim um concelho coeso e desenvolvi-

do”, afirma, finalizando, a nossa entrevistada.

Figueiras e do Centro Histórico – e que visa res-

ponder a uma necessidade sentida, apoiando as 

pessoas com mais dificuldades do ponto de vista 

financeiro e social. “O Repara não é nada mais 

do que uma oficina móvel social, mas que tem 

como objetivo efetuar pequenas reparações ao 

domicílio dos moradores destas freguesias, como 

mudar uma lâmpada, selar uma torneira, entre 

outro tipo de reparações e apoio. Transformamos 

uma carrinha, equipamo-la com todo o tipo de 

ferramentas e colocamos à disposição da popu-

lação mais carenciada um trabalhador capaz de 

responder a todo o tipo de necessidades mais ur-

gentes”. 

Mas nem só deste projeto vive a freguesia. 

Uma das primeiras ações foi a criação de uma 

parceria com a Biblioteca Pública de Évora, 

criando bibliotecas nas sedes da União. “Te-

mos dois edifícios e em ambos criamos pólos 

de leitura pública para que a população possa 

aceder a tudo o que existe na Biblioteca Públi-

ca a partir dos nossos serviços, não só com um 

conjunto de livros que são disponibilizados 
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desenvolvimento regional

A comemorar sessenta anos, a Cooperativa Agrí-

cola do Távora conta com cerca de 1750 associa-

dos, 1500 ligados ao setor vitivinícola e 240 ao 

setor frutícola. Acaba por ser um motor de desen-

volvimento económico da região onde se insere. 

João Silva apresenta a Cooperativa como uma 

organização que “trabalha com e para os seus 

associados, recebendo as suas mercadorias vitivi-

nícolas e frutícolas. Temos ainda uma secção de 

aprovisionamento que ajuda na agricultura (ferti-

lizantes, fitofármacos, alfaias e outros equipa-

mentos destinados à agricultura). Contamos ao 

todo com setenta e dois funcionários que estão 

No que toca ao impacto da região, João Sil-

va, afirma que “é necessário haver uma 

união na região para que esta ganhe mais 

força. Uma região melhor organizada permi-

tiria uma valorização do produto e conse-

quentemente um aumento da comercializa-

ção.”

Vinhos e espumantes

Portugal é um país de vinhos. Em todas as regiões 

se produz vinhos característicos, cada um com a 

sua particularidade, devido aos microclimas e 

aos diferentes tipos de solo.  A Cooperativa Agrí-

cola do Távora tem sido premiada pelos seus vi-

nhos. O nosso entrevistado explica que “a nossa 

região é de média/alta altitude, que produz vi-

nhos frutados e muito exuberantes, nomeada-

mente os vinhos brancos e os rosés e tem condi-

ções extraordinárias para a produção de espu-

mantes. Recorde-se que aqui estão sediadas as 

maiores empresas de espumante. Para além dis-

so, este retângulo à beira mar plantado tem parti-

cularidades únicas como um contraste entre o 

calor e o frio e muitas horas de sol. A estes fatores 

acresce o programa Vitis que permitiu a organiza-

ção e reestruturação das vinhas, com apoios fan-

tásticos.” 

Até então a Cooperativa tem apostado em manter 

os seus clientes também como parceiros. Assim, 

“antes de cada vindima já temos praticamente 

garantido o escoamento dos nossos produtos. Te-

mos também algumas reservas e além disso ain-

da vendemos vinhos a outras empresas. Basica-

mente, temos um tratamento personalizado a 

cada cliente, visto que já sabemos de antemão o 

tipo de vinho que cada cliente prefere. A prova 

da qualidade do nosso produto é que os clientes 

continuam fidelizados.”

distribuídos pelas várias secções.”

O grande problema do setor primário reside na 

forma como este é pensado e como as estratégias 

são elaboradas. “A agricultura não se compadece 

com um governo / uma legislatura, mas sim com 

um projeto para vários anos. Não pode haver um 

governo que lance medidas para cumprir a sua 

legislatura e depois vem outro que altera tudo. A 

agricultura tem que assentar em princípios que 

sejam de consenso nacional, de estratégia nacio-

nal. Um pomar ou uma vinha não dura quatro 

anos. É preciso ter a noção que quando se legisla 

as leis têm que ter uma maior longevidade.”

João silVa

presidente da direção da Cooperativa agrícola do távora

“A agricultura tem que assentar 
em princípios de estratégia nacional.”
Estas são palavras dE João silva, prEsidEntE da dirEção da CoopErativa agríCola do távora. 

Exportação

“Já exportamos alguns vinhos. Estivemos no 

Brasil e temos boas perspetivas para aumen-

tar as quotas.”

maçã

A região do Douro Sul, englobando Viseu e Car-

razeda de Ansiães é a maior produtora de maçã 

do país, “cerca de 60%”. No entanto, apesar do 

crescimento da produção deste fruto, ainda não 

somos autossuficientes. Além disso, confronta-

mo-nos com o facto de não termos espaço sufi-

ciente, entenda-se isto como câmaras de frio / 

conservação suficientes, para conservar a produ-

ção durante longos meses. No entanto, a nossa 

produção é realizada com o recurso à mais avan-

çada tecnologia que controla todo o processo, 

indo de encontro às melhores práticas ambien-

tais e à sustentabilidade económica. 

Quadro Comunitário 2020

O novo quadro comunitário pode e deve ser uma 

alavanca do setor agrícola português. “É um qua-

dro comunitário que deve ser aproveitado. Seria 

interessante um programa semelhante ao Vitis 

para as maçãs. Um pomar não se planta por me-

nos de trinta e cinco mil euros e os apoios são 

muito baixos, rondando os 40%. Mesmo assim, é 

um quadro em que se deve apostar e os jovens 

estão a fazê-lo. As organizações têm que saber 

aproveitar os apoios que são dados.”

os portugueses e os produtos 

naCionais

Para o Presidente da Cooperativa, os portugueses 

sabem bem a qualidade dos produtos nacionais. 

No entanto, o fator preço influencia, e muito, a es-

colha. “Quando têm a oportunidade de comparar o 

produto interno e externo, os consumidores estabe-

lecem parâmetros e verificam a qualidade do nosso 

produto. Porém, atendendo às condições económi-

cas dos portugueses, nem sempre a qualidade e o 

facto de ser português estão no topo das escolhas, 

mas sim aquilo que é mais barato.“

A Cooperativa Agrícola do Távora tem o seu 

caminho traçado. “Iremos continuar a traba-

lhar em prol da promoção dos produtos da re-

gião. Fizemos vários investimentos na estrutu-

ra, entre eles a remodelação das caves para, à 

posteriori, apostar no ecoturismo. Ao mesmo 

tempo, continuar a alertar a quem de direito a 

necessidade de um programa semelhante ao 

Vitis para o setor frutícola que enfrenta proble-

mas na área da conservação.”
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Vinte e quatro anos já se passaram desde a cria-

ção da Associação de Fruticultores da Beira Távo-

ra. “Foi criada para defender os interesses dos 

fruticultores. Assim sendo, apoia os fruticultores 

nas mais diversas áreas, incluindo a formação 

profissional”, acrescenta o nosso interlocutor. A 

formação profissional que é dada, alia a tradição 

às técnicas mais modernas, com um foco perma-

nente na sustentabilidade ambiental. 

Maçã de excelência

O fruto proibido, aquele com que Eva seduziu 

Adão, é um dos mais consumidos em todo o 

mundo. Humberto Matos refere que “está com-

provado que a maçã da Beira Douro é uma das 

melhores do mundo, para além da castanha. São 

dois produtos de excelência. Há boa maçã na 

Europa, na América do Sul. Em termos de quali-

dade podemos comparar a nossa maçã com a 

francesa e com a italiana. A qualidade da nossa 

maçã é devida às condições edafoclimáticas, o 

solo e o clima, que por vezes são nossos adversá-

O cOnsuMO naciOnal 

Até há bem pouco tempo, prevalecia a ideia do 

que o que era importado era melhor que o nacio-

nal. Hoje, as coisas estão um pouco diferentes. 

Os portugueses, paulatinamente, começam a dar 

valor ao que é produzido no país, atestando a 

qualidade dos produtos. O presidente da Asso-

ciação de Fruticultores da Beira Távora, explica 

que “já se consumiu menos produtos portugue-

ses do que hoje se consome. No entanto, ainda 

se nota alguma renitência na compra. Visto que 

temos qualidade, o problema reside no setor co-

mercial. Pode interessar a um determinado nicho 

de mercado fazer concorrência com o mercado 

exterior. Além disso, promovem mais a maçã 

“envernizadinha”, bonitinha, como é o caso da 

italiana, entrando em concorrência com o nosso 

produto, cuja qualidade é indiscutível.

neM seMpre O “batOn” favOrece…

 Este é mecanismo comercial que nos empurra, 

a nós consumidores, para optar por aquilo que 

é mais lindo, mas porventura menos saboroso. 

É preciso explicar aos consumidores a qualida-

de dos produtos. No caso da maçã, a qualida-

de do fruto é reconhecida pela sua crocância, 

dureza, o teor de açúcar e a sua aparência.”

Em breve será lançada mais uma campanha de 

promoção dos produtos nacionais. Uma apos-

ta forte da Associação que visa dar a conhecer 

a qualidade das maçãs da Beira Douro e criar 

uma marca ao qual sejam rapidamente asso-

ciados à região de origem e fatores como qua-

lidade e certificação. “Esta campanha pretende 

dar a conhecer a nossa maçã e explicar que o 

facto de se consumir produtos internos ajuda a 

alavancar a economia local, regional e nacio-

nal. Assim, indiretamente, o próprio consumi-

dor esta a ajudar na recuperação do país.” 

A Associação de Fruticultores da Beira Távora 

continuará a apoiar os agricultores das mais di-

versas formas, seja na prestação de serviços téc-

nicos como na formação profissional. Neste mo-

mento estamos empenhados no desenvolvimen-

to regional. Acreditamos que só com uma união 

de toda a região, falando a uma só voz, se ganha 

a dimensão e peso necessários para levar o nosso 

produto mais além. Assim sendo, temos parcerias 

com as autarquias, outras associações, os opera-

dores, no sentido de aproveitarmos este quadro 

comunitário, provocando um choque de desen-

volvimento e alavancar a região. 

Temos que mostrar ao consumidor português e 

ao outros, aquilo que sabemos fazer de melhor 

na região; maçã, vinho, castanha e bem receber.

rios, são também um fator importantíssimo na 

qualidade dos nossos produtos.”

Apesar da desertificação que o interior do país 

tem vindo a sofrer, a produção da maçã está a 

crescer. Há uma aposta clara no cultivo deste 

fruto. O nosso entrevistado explana que “se es-

tima que este ano se produzam mais vinte e 

cinco mil toneladas do que o ano transato.” O 

facto do paradigma da agricultura ter mudado 

também incrementa a produção. Ou seja, hoje 

vai para a agricultura quem quer, quem gosta. 

“Hoje já não é como antigamente. Há quinze, 

vinte anos, quem não tinha jeito para estudar 

ia para agricultura. Os jovens agricultores pen-

sam e veem a agricultura de outra forma. 

Acresce ainda o facto da existência de progra-

mas comunitários que ajuda todos os agricul-

tores, sejam eles jovens ou não. 

Seria importante que a seletividade e a formação 

dos jovens que pretendem dedicar-se à agricultu-

ra fosse tomada a peito e melhorada, evitando-se 

assim, dissabores e insucessos previsíveis.

“Consuma maçã de qualidade: pela sua 
saúde consuma maçã da BEIRADOURO”
MoiMenta da Beira e toda a região envolvente é conhecida pelos seus produtos, noMeadaMente a Maçã, a castanha e o vinho. o 
país positivo esteve à conversa coM huMBerto Matos, presidente da associação de Fruticultores da Beira távora, que nos 
Falou soBre a qualidade dos produtos portugueses e as diFiculdades dos Fruticultores.

Campanha de 2015

“A campanha deste ano está a correr favo-

ravelmente. Neste momento, acaba por ser 

ainda cedo prever o futuro, visto que esta-

mos sempre sujeitos às condições climatéri-

cas. Mas tudo indica, pelas florações que 

temos, que vamos ter uma boa campanha. 

Basta que o fruticultor persista em melhorar 

constantemente a qualidade da produção, 

como bem sabe fazer. E este ano impõe-se 

que assim seja. A preocupação constante 

dos produtores, tem que ser produzir cada 

vez mais e melhor qualidade ao mesmo 

tempo contribuir para melhorar a organiza-

ção na produção. Há assuntos que depen-

dem de nós, produtores.
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GeoloGia

O Departamento está integrado na Faculdade 

de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa. Tem uma oferta formativa 

constituída por unidades de ensino graduado e 

pós-graduado e de investigação nos domínios 

da Ciência e Engenharia Geológica e Tecnolo-

gias de Produção e Transformação Agroindus-

trial. O principal objetivo consiste no desen-

volvimento científico e tecnológico, na presta-

ção de serviços às empresas e em atividades de 

extensão universitária, nomeadamente, sobre a 

defesa e valorização do património geológico, 

a formação de professores dos ensinos básico e 

secundário e a divulgação científica, particu-

larmente junto dos jovens.

“Este departamento tem uma oferta pedagógi-

ca em Engenharia Geológica, que é o curso es-

truturante, de base, que prossegue para mestra-

dos e doutoramentos. Aqui recebemos alunos 

de diversas instituições, por exemplo, através 

de intercâmbios Erasmus, com formações di-

versificadas, e que realmente gostam deste 

ramo”, explica José Carlos Kullberg, presidente 

do Departamento de Ciências da Terra.

“A investigação desenvolvida no Departamento 

de Ciências da Terra visa compreender e analisar 

a Terra para a tornar mais sustentável e utilizável. 

Os docentes e investigadores do Departamento 

lhões de anos da História da Terra, as suas modi-

ficações geográficas e climáticas. “O nosso de-

partamento é, também, de entre os outros depar-

tamentos de Geologia e Geociências do país, o 

que mais tem contribuído para a produção de 

cartas geológicas, instrumento fundamental de 

planeamento e gestão dos recursos geológicos e 

do planeamento local e regional. Também faze-

mos a análise tectono-estratigráfica de bacias se-

dimentares do tipo Atlântico, que são bastante 

produtivas ao nível de recursos geológicos, no-

meadamente os hidrocarbonetos. Estes trabalhos 

permitem-nos ainda desenvolver a vertente do 

património geológico. A formação que disponi-

bilizamos permite-nos ter alunos de diversas 

áreas, sendo fácil a respectiva colocação em em-

presas de exploração de recursos minerais, de 

consultoria e planeamento nas áreas da geotec-

nia e do geoambiente, a maioria delas com di-

mensão internacional, assim como nas áreas do 

património natural e da gestão do território. No 

domínio da Paleontologia, tem sido feita investi-

gação científica, de nível internacional, desta-

cando-se que temos o único mestrado em Pa-

leontologia do país, em associação com a Uni-

versidade de Évora.”, conta José Carlos Kullberg.

Ensino E invEstigação Em EngEnha-

ria gEológica

O nosso Departamento é pioneiro em Portugal 

na investigação nesta área, em particular no 

domínio da Geotecnia e, mais recentemente, 

dos Georrecursos e da Engenharia Geoam-

biental. 

O ensino e investigação em Georrecursos cobre 

a cadeia de etapas desta área, nomeadamente, 

recolha de informação, prospeção, cartografia, 

caracterização 3D, projecto de exploração, im-

pactes ambientais e valorização do recurso. “An-

tes do projecto de exploração temos de conhecer 

o máximo possível do recurso para não haver 

surpresas. Destacamos o desenvolvimento de 

modelos híbridos em computador, que devem 

ser realistas e estar de acordo com a informação 

já conhecida, que é sempre vasta e diversificada. 

Temos desenvolvido vários projectos com em-

presas, para recursos metálicos, não metálicos e 

até reservatórios de petróleo”, explica José Antó-

nio de Almeida, coordenador do mestrado em 

Engenharia Geológica.

A formação e investigação em Engenharia 

Geoambiental centra-se na reabilitação do 

solo de antigas unidades industriais que o dei-

xaram contaminado, bem como na monitori-

zação de infraestruturas de resíduos, em am-

bos os casos com ligações às empresas destes 

setores. A Engenharia Geológica abarca ainda 

investigação no domínio da Geotecnia, em 

particular da Geologia de Engenharia e Mecâ-

nica das Rochas, no âmbito de intervenções de 

engenharia civil ou mineira.

“Há quase quarenta anos que a NOVA ado-

tou o papel de formar pessoas que saibam 

trabalhar com conhecimentos de base em 

geologia, mas aplicados a intervenções de 

engenharia. Hoje em dia, o desenvolvimento 

sustentado da sociedade implica que utilize-

mos os terrenos que antigamente foram ocu-

pados por indústrias que deixaram contami-

nantes ou cuja ocupação por estruturas de 

engenharia civil foi adiado devido, quer às 

suas fracas aptidões geotécnicas, quer às in-

certezas associadas a intervenções no subso-

lo. Os riscos geoambientais e/ou geotécnicos 

dessas intervenções tem de ser avaliados e 

indicadas as respetivas medidas de mitiga-

ção ou de eliminação”, revela Paula F. da Sil-

va, doutorada em Geotecnia.

a vErtEntE tEcnológica da agro-in-

dústria

A formação e investigação na área Agro-indus-

trial centra-se na aplicação de tecnologias de 

última geração, a processos produtivos e de 

transformação na indústria alimentar e assu-

mindo como referencial o controlo de qualida-

de, o desenvolvimento de produtos alimenta-

res transformados e uma gestão sustentável em 

parâmetros de competitividade nacional e 

transnacional. “Pretendemos a formação de 

técnicos que utilizem e transformem as maté-

rias-primas de uma forma inovadora e eficaz. 

O nosso ponto forte é a biofortificação e neste 

enquadramento temos ligações internacionais 

desde 2004. Pretendemos desenvolver alimen-

tos com uma função essencialmente nutricio-

nal e/ou farmacológica. Neste sentido estamos 

desenvolvendo tecnologias agro-industriais em 

associação com empresas do sector Agro-ali-

mentar para produção de alimentos de origem 

vegetal naturalmente biofortificados em ele-

mentos minerais”, explica Fernando Lidon, 

coordenador do Mestrado em Tecnologias de 

Produção e Transformação Agroindustrial.

de Ciências da Terra estão integrados num Centro 

de Investigação com colegas da Universidade de 

Aveiro, o GeoBioTec, que é pluridisciplinar na 

área das Geociências e das Geotecnologias. Esta-

mos muito direcionados para a vertente de pros-

peção e exploração de matérias-primas e, mais 

recentemente, em matérias-primas críticas, bem 

como na gestão integrada de resíduos. Como te-

mos formação em modelação e Engenharia Geo-

lógica, fazemos muita prospeção, no sentido da 

eventual reativação e reabilitação de antigas 

áreas mineiras. A nível internacional temos várias 

colaborações e recebemos um número apreciá-

vel de alunos, particularmente na área da Paleon-

tologia e da Engenharia Geológica. Temos parce-

rias especiais na área Agro-industrial, com ações 

que proporcionam grande intercâmbio de co-

nhecimentos. A nossa investigação é tendencial-

mente aplicada, tecnológica e direcionada.” con-

tinua José Carlos Kullberg.

Ensino E invEstigação Em gEologia

O Departamento de Ciências da Terra da NOVA 

é uma referência nacional e internacional na 

área da Estratigrafia e da Paleontologia, em parti-

cular no estudo de da Terra nas Eras mesozóica e 

Cenozóica, ou seja, o estudo das rochas, da tec-

tónica, dos seres vivos nestes últimos 250 mi-

José almEida, José carlos KullbErg, Paula F. da silva E FErnando lidon

Tornar a Terra mais sustentável

O DepartamentO De CiênCias Da terra Da UniversiDaDe nOva De LisbOa DesenvOLve investigaçãO apLiCaDa nas áreas Da eng. geO-
LógiCa, Da geOLOgia e Da paLeOntOLOgia, assim COmO na Da prODUçãO e transfOrmaçãO agrOinDUstriaL.



O ST. PETER’S SCHOOL é um colégio bilingue que oferece 
aos seus alunos a oportunidade de desenvolver a sua educação 
desde os 2 anos de idade ao 12º ano do Ensino Secundário. Os 
nossos alunos têm oportunidade de contactar amplamente 
tanto com a cultura portuguesa como com a inglesa, 
beneficiando de aulas de Inglês diárias e inúmeras atividades 
e eventos que espelham a cultura anglo-saxónica. 

Os alunos que frequentam o Colégio St. Peter’s School têm a possibilidade de certificar o seu nível de 
língua inglesa e o de língua espanhola através de parcerias que estabelecemos com a University of 
Cambridge e Instituto Cervantes. Estas certificações, em conjunto com a orientação individual que 
cada um recebe, abre portas a todos os que esperam candidatar-se ao ensino superior, quer em Portugal, 
quer no estrangeiro. O nosso objetivo principal é o de preparar os nossos alunos para um futuro de 
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Para além da duplicidade do nosso currículo, o Colégio também oferece um vasto leque de atividades e 
disciplinas extracurriculares que enriquecem o ensino dos nossos alunos. Com uma panóplia de 
desportos, línguas estrangeiras, áreas relacionadas com a tecnologia e comunicação e vários clubes, em 
conjunto com as diversas visitas de estudo e cursos no estrangeiro que realizamos, contribuem para o 
desenvolvimento pessoal das nossas crianças e dos nossos jovens.
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qualidade de vida

Questionado sobre o desenvolvimento do 

concelho nos últimos anos, Garcez Trinda-

de é perentório: “É difícil haver desenvolvi-

mento quando há desinvestimento em Re-

sende”. Segundo nos confessa, o ano de 

2014 foi fatídico para o concelho: “O últi-

mo ano foi desastroso para o concelho. O 

poder central deu-se ao desplante de fe-

char, no mesmo dia, dois serviços absolu-

tamente essenciais para o concelho: o Tri-

bunal e o SAP noturno”. 

No que diz respeito ao Tribunal, o edil afir-

ma ter feito todos os esforços no sentido do 

não encerramento do serviço, mas consi-

dera não ter existido qualquer abertura por 

parte do Ministério da Justiça, “bem pelo 

contrário. Foi-nos dito que o que havia 

para negociar estava negociado e, portan-

to, o encerramento do Tribunal foi definiti-

vo e sem margem para discussões. Ora, 

isto teve um impacto terrível na economia 

de Resende já que todas as pessoas que vi-

nham ao Tribunal deixaram de vir e de in-

vestir na economia local. Além disso, o de-

senvolvimento económico que pudésse-

mos ter com o Tribunal, passaram para ou-

tro concelho”. Para o edil, este é mais um 

processo de sangria do ponto de vista eco-

nómico e, além de o concelho perder um 

órgão de soberania essencial, coloca Re-

sende em pé de desigualdade face a outros 

concelhos da região. 

Como se não bastasse, também o Serviço 

de Atendimento Permanente do Centro de 

Saúde foi encerrado e isso deixou Resende 

sem apoio noturno na doença aguda. Para 

Garcez Trindade esta foi uma atitude que 

lesou profundamente os direitos dos resen-

denses e leva a uma nova sangria de pes-

soas para fora do concelho. Entretanto, e 

fruto de muito esforço por parte da autar-

quia, o serviço acabou por ser restabeleci-

do: “Mantivemos conversações com o Mi-

nistério da Saúde e a ARS Norte e foi aber-

ta a possibilidade de reabertura do SAP 

noturno desde que fosse a própria autar-

quia a custear os médicos e enfermeiros 

que garantissem esse funcionamento. Foi 

complicado para nós porque no fundo 

eram verbas que não estavam contabiliza-

das, mas consideramos ser essencial este 

serviço e, portanto, tivemos que definir 

prioridades e avançamos com essa medi-

da”. Esta atitude visou a qualidade de vida 

dos habitantes mas teve ainda um horizon-

te mais alargado: “Resende é um concelho 

ribeirinho do Douro, uma ex líbris do país, 

e o facto de não possuirmos apoio noturno 

em caso de doença aguda poderia colocar 

o concelho numa posição negativa face a 

possíveis investimentos. São poucos – para 

não dizer nenhum – aqueles que investem 

num concelho sem Tribunal e sem serviços 

de saúde. Assim, para nós, esta foi uma 

medida de extrema necessidade e que po-

derá trazer frutos em breve”. 

Garcez Trindade não se fica por aqui nas 

críticas ao Governo, afirmando mesmo que 

o ano de 2014 não trouxe qualquer investi-

mento público para Resende e as obras efe-

tuadas foram fruto de um esforço enorme 

da autarquia e das oportunidades abertas 

pelo overbooking do QUREN. Foram dois 

os projetos submetidos ao quadro de apoio 

comunitário e ambos classificados com 

mérito, abrindo portas para a construção 

de um parque desportivo que servirá a po-

pulação da Granja e requalificará todo o 

espaço envolvente. Além disso, a autarquia 

irá proceder à requalificação ambiental do 

Bernardo, uma zona ribeirinha que terá di-

reito a um cais de atracagem e à requalifi-

cação de um espaço que servirá de apoio a 

este cais. 

Garcez Trindade, 

Presidente da cM de resende

Depois da tempestade, vem a bonança!

Resende é um concelho Recheado de potencialidades e belezas ímpaRes, não fosse este um concelho do douRo. apesaR disso, o 
autaRca do concelho consideRa que, cada vez mais, Resende é deixado paRa tRás, consideRando-o mesmo o inteRioR do inteRioR. 
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qualidade de vida

desta estrutura, dando melhores condições 

e adicionando a secção de embalamento a 

vácuo, abrindo as portas para a comerciali-

zação da raça arouquesa – que temos vin-

do a impulsionar com a atribuição de sub-

sídios para o aumento das cabeças de gado 

existentes no concelho”. 

Além disto, Resende é também destino ter-

mal, com um balneário termal bastante co-

nhecido, mas que também terá que ser alvo 

de requalificação, modernizando serviços 

e dotando Caldas de Aregos de uma plata-

forma de acesso ao rio Douro, possibilitan-

do também a prática de desportos náuticos 

de lazer e competição. 

As estratégias estão desenhadas e os proje-

tos bem definidos, falta apenas a capacida-

de financeira necessária para efetivar tudo 

isto. Tudo isto para que Resende deixe de 

ser o interior do interior e faça valer os 

seus direitos fundamentais, garantindo 

qualidade de vida e tranquilidade à popu-

lação. 

O ajusTe dO desequilíbriO 

Para fazer face às despesas imediatas e ga-

rantir a sanidade financeira da Câmara Mu-

nicipal de Resende, o executivo decidiu 

contratualizar um empréstimo com exce-

lentes condições. Assim, e tendo em conta 

esta possibilidade, submeteu o pedido ao 

Tribunal de Contas no início de 2014, mas 

só em setembro recebeu uma resposta, por 

sinal negativa. No entanto, “consideramos 

que a decisão não era justa e recorremos 

da decisão. Estamos em maio e ainda não 

tivemos qualquer resposta e este emprésti-

mo era absolutamente necessário para Re-

sende porque nos resolvia a dívida a curto 

prazo, fazia com que abandonássemos a 

lei dos compromissos e traria mais capaci-

dade de investimento. Apesar de termos 

uma capacidade de endividamento de cer-

ca de quatro milhões de euros, não conse-

guimos movimentar verbas e isso coloca-

nos em desvantagem face ao próximo qua-

dro comunitário de apoio que é essencial 

para que se consigam concretizar as estra-

tégias traçadas para o município”. 

Resende possui estratégias bem definidas, 

vertidas no Plano Estratégico de Desenvol-

vimento Integrado da Comunidade Inter-

municipal de Entre Tâmega e Sousa, efeti-

vado pela Universidade Católica. Aqui, 

“não existem indústrias ou acessibilidades 

e, como tal, temos aqui uma série de cons-

trangimentos que temos aproveitar para 

apostar em outras áreas. Temos serra, te-

mos uma encosta favorável, temos rio e, 

portanto, as potencialidades são no sentido 

do incremento do setor primário, apostan-

do naquilo que de melhor existe: a cereja, 

a ameixa, os mirtilos, as framboesas, entre 

outros”. Mas nem só de fruta viverá o con-

celho: “Resende possui já um matadouro 

de abate e desmancha, mas estamos agora 

envolvidos num projeto de requalificação 

“Resende é um concelho 

ribeirinho do Douro, uma 

ex líbris do país, e o 

facto de não possuirmos 

apoio noturno em caso 

de doença aguda poderia 

colocar o concelho numa 

posição negativa face a 

possíveis investimentos. 

São poucos – para não 

dizer nenhum – aqueles 

que investem num 

concelho sem Tribunal 

e sem serviços de saúde. 

Assim, para nós, esta foi 

uma medida de extrema 

necessidade e que 

poderá trazer frutos 

em breve”

“É difícil haver 

desenvolvimento 

quando há 

desinvestimento 

em Resende”
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Ensino supErior no Distrito Bragança

Sobrinho Teixeira é o rosto que apresenta o Ins-

tituto Politécnico de Bragança, revelando ao 

mundo aquilo que de melhor se faz no interior 

do país. Foi também com o presidente do IPB 

que o País Positivo entrou à conversa, desco-

brindo uma instituição de cariz impar e de 

qualidade internacional. 

De acordo com o nosso entrevistado, o IPB é 

uma instituição de referência nacional a diver-

sos níveis: “Todo o trabalho que tem sido de-

senvolvido no IPB em diversas áreas, nomea-

damente na área da investigação - uma das 

nossas bandeiras e que permitiu um programa 

de afirmação e de doutoramentos que nos per-

mitiu ter o corpo docente mais qualificado de 

todo o sistema politécnico – fez com que exis-

tissem repercussões ao nível do relacionamen-

to da região com o instituto. Hoje, não repre-

sentamos uma instituição que recebe alunos, 

que os retém durante algum tempo e que de-

pois os deixa sair da região. O IPB, com toda a 

sua capacidade implementada, é uma institui-

ção com capacidade de intervenção, um agen-

te essencial ao desenvolvimento da região e, 

de facto, tem uma envolvência a todos os ní-

da região norte mas sem ter, efetivamente, ga-

nho alguma coisa com isso. Estou em crer que 

tal não vai acontecer, mas é necessário que to-

dos os agentes tenham a capacidade de fazer 

fluir esses fundos para situações que gerem ri-

queza e emprego”. Para tal, o IPB tem vindo a 

trabalhar no sentido de dotar o tecido empre-

sarial das ferramentas necessárias para fazer 

face ao futuro. Por exemplo, a região de Trás os 

Montes tem um setor primário bastante desen-

volvido, mas a profissionalização do setor leva 

a que se precise cada vez menos de agriculto-

res e, isso, “traduz-se numa mais baixa densi-

dade demográfica da região que só poderá ser 

invertida com a criação de outras empresas, 

apostando, por exemplo, no turismo, mas so-

bretudo na indústria”, advoga. 

A InternAcIonAlIzAção

O IPB é também um instituto conhecido pela sua 

capacidade de internacionalização, vertida na 

população de estrangeiros superior a mil alunos, 

com cerca de 50 países representados. Além da 

qualidade de vida que aqui se sente, o facto de o 

IPB ter uma oferta de formação em língua inglesa 

– existem já três cursos de licenciatura em inglês 

que irão ser duplicados no próximo ano (no pró-

ximo ano funcionarão 7 cursos de licenciatura e 

5 cursos de mestrado em inglês) – permite que 

este seja um aporte económico, cultural e social 

para a região. Mas estes números não são fictí-

cios e espelham-se nos rankings nacionais e in-

ternacionais: “Existem rankings específicos em 

investigação, sobretudo na avaliação da qualida-

de da investigação produzida em função da di-

mensão da instituição, e, aqui, o IPB está em pri-

meiro lugar a nível nacional em quatro desses 

itens e no ranking da União Europeia o IPB é o 

primeiro politécnico a nível nacional, estando no 

top dez das instituições universitárias e politécni-

cas portuguesas, ocupando o 7º lugar. Tudo isto, 

de facto, faz com que hoje o instituto seja um 

agente de desenvolvimento mas também um 

agente de motivação, dinamizando o orgulho da 

região, mostrando aquilo que a região pode fa-

zer, mostrando que, os transmontanos, quando 

têm as mesmas condições, são capazes de fazer 

tão bem ou melhor do que os outros”, afirma So-

brinho Teixeira. 

Futuro 

A investigação, no seio do IPB, é uma área con-

solidada, assim como a qualidade do corpo do-

cente. Assim, o futuro promete o aumento da in-

ternacionalização, quer através do aumento da 

oferta formativa em língua inglesa e da oferta do 

português para estrangeiros, já que existe uma 

grande procura de oferta formativa de português. 

Além disso, “iremos trabalhar ativamente nas 

empresas para responder ao momento económi-

co da região. Estamos também apostados em in-

troduzir inovação curricular no sentido de pôr os 

alunos dos cursos de licenciatura a resolver pro-

blemas para as empresas, dando uma matriz aos 

nossos alunos de maior ligação empresarial e, 

portanto, um tipo de ensino que vai aumentar a 

empregabilidade dos seus formandos”. No fun-

do, o IPB irá continuar, no futuro, a lutar por se 

manter nos lugares cimeiros, elevando a institui-

ção e o orgulho da região. 

um rumo bem trAçAdo

Luís Pires é o rosto que apresenta a EsACT - Es-

cola Superior de Comunicação, Administração 

e Turismo do Instituto Politécnico de Bragança, 

uma instituição que começa agora um novo 

caminho rumo ao sucesso. 

Em entrevista ao País Positivo, Luís Pires, dire-

tor da EsACT, faz-nos uma breve apresentação 

da instituição e mostra qual o caminho desta 

escola que aposta na inovação e tecnologia 

para fazer face aos desafios futuros. 

Criada em 1995 como polo da Escola Superior 

de Tecnologia e Gestão de Bragança, a EsACT 

oferecia em Mirandela os cursos de Informática 

de Gestão e Contabilidade e Administração.  No 

entanto, em 1999 como consequência da evolu-

ção legislativa, a Escola ganhou autonomia, ten-

do continuado com os dois cursos anteriores e 

introduzido o curso de Planeamento e Gestão 

em Turismo, distanciando-se, nesse processo 

evolutivo, daquilo que era oferecido em Bragan-

ça e traçando um caminho muito próprio e bem 

definido. Assim, em consequência de uma estra-

tégia pensada, o Turismo passou a ser um dos 

principais focos da Escola de Mirandela, enquan-

to uma das etapas fundamentais de um caminho 

ainda não totalmente trilhado e, “foram-se con-

solidando as valências que identificassem e dis-

tinguissem a EsACT, no seio do IPB, associadas a 

uma imagem corporativa sólida, reconhecível 

conotada com a cultura de excelência da Institui-

ção, em muito baseada em práticas de gestão 

sustentada dos recursos. Desde logo pensamos 

que a escola deveria dedicar-se a três áreas, dis-

tintas mas complementares, a Comunicação, a 

Administração e o Turismo”. E, aos poucos, a es-

cola foi-se afirmando nestes três domínios. As-

sim, e na área da comunicação, para além das 

Licenciaturas em Tecnologias da Comunicação, 

Marketing e Multimédia a EsACT passou a ofere-

cer, de forma arrojada e inovadora um curso de 

licenciatura em Design de Jogos Digitais que, ao 

contrário do que se possa pensar e face à realida-

de regional, foi desde logo um sucesso. E enga-

nem-se aqueles que pensam que esta é uma área 

orientada apenas para o entretenimento ou…

brincadeira. “O design de jogos digitais é uma 

área bastante complexa e, ao contrário de outras 

formações existentes, mais ligadas às engenha-

rias, esta é uma formação muito mais ligada às 

artes, exigente, propícia à exploração dos jogos 

digitais enquanto comentário social, arte, ferra-

menta educacional, ou forma de entretenimento 

da sociedade global em que vivemos... Mas para 

nós isso não chega e, nesse sentido, temos lança-

veis com o tecido regional, seja económico, 

social ou cultural”. Assim, o IPB é um parceiro 

ativo da própria CIM de Terras de Trás os Mon-

tes e procura ser proactivo, nomeadamente no 

que diz respeito ao próximo quadro comunitá-

rio de apoio que, na opinião do entrevistado 

apresenta algum risco para a região. Como é 

sabido, “os anteriores quadros comunitários 

eram muito voltados para a infraestruturação e, 

como tal, o fluxo financeiro era assegurado 

pela intervenção ativa dos nossos autarcas”. 

Hoje, a situação não é a mesma e a inovação, 

a criação e desenvolvimento de empresas são 

o foco deste novo quadro. Assim sendo, e ten-

do em conta a debilidade do tecido económi-

co da região, incorre-se no risco de aumentar a 

distorção existente entre interior e litoral norte. 

Desta forma, “o IPB tem que ser um elemento 

ativo, com capacidade de intervenção política, 

fazendo sentir que é necessário assegurar um 

volume financeiro para a região de Trás os 

Montes que contribua para coesão nacional e 

inter-regional. Não podemos chegar ao final 

deste novo quadro de apoio com a sensação 

que contribuímos para um desenvolvimento 

SobrInho teIxeIrA

Presidente do IPb

Sucesso e qualidade,  
do interior!
Muitas vezes, no nosso país, confunde-se o interior coM periferia e atraso no de-
senvolviMento. não há nada Mais errado do que este pensaMento. venha conhecer 
o que de Melhor se faz no (tão rico) interior de portugal e deixe-se desluMbrar.  
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diretor da esAct

Telefone: 273 303 200 · E-mail: giape@ipb.pt
Campus de Santa Apolónia · 5300-253 Bragança · Portugal

do alguns desafios aos docentes e alunos com o 

intuito de aplicar os conhecimentos adquiridos 

no curso em resposta a outro tipo de necessida-

des, por exemplo na área da saúde, criando apli-

cações que permitam testar e analisar comporta-

mentos e desempenhos ou no limite como ferra-

mentas didáticas ou educativas. Imaginem, como 

exemplo, um jogo digital que ajude um paciente 

em período de reabilitação física a melhorar ou 

medir a evolução do seu desempenho…um jogo 

que incuta por exemplo em públicos infantis 

uma consciência ambiental, etc...”.

Par além de tudo isto, na área da multimédia e 

das tecnologias da comunicação, a EsACT tem 

trilhado um percurso de sucesso, realizando re-

portagens de temas sociais putativamente fratu-

rantes para a região que, para além do tema em 

si e da perspectiva técnica com que são aborda-

dos, evidenciam a capacidade técnica existente e 

mostram a importância do multimédia como fer-

ramenta de desenvolvimento da região. Esta ca-

pacidade de produção técnica e comunicacio-

nal, potenciada via marketing, forma uma poção 

que a região e o país não podem desperdiçar. 

A área da administração é ex libris da instituição, 

com muitos alunos e muita procura. Ao nível da 

licenciatura, a EsACT oferece dois cursos: Gestão 

e Administração Pública e Solicitadoria. Apesar 

do sucesso consolidado das duas áreas, o primei-

ro teve uma ligeira quebra na procura devido aos 

problemas de contexto do país, nomeadamente 

os que ocorreram na função pública, relaciona-

dos com a redução de efetivos e de salários, frus-

trando expectativas. No entanto, e apesar disso, 

“sentimos necessidade de criar o Mestrado em 

Administração Autárquica. Os nossos alunos e 

ex-alunos de Gestão e Administração Pública e 

de Solicitadoria começaram a procurar-nos no 

sentido de aprofundar os seus conhecimentos, de 

se especializar, de prosseguir estudos, e a verda-

de é que estas pessoas acabavam por ir tirar o 

Mestrado a outros locais e não era isso que que-

ríamos. Neste sentido, juntámos as vontades dos 

alunos e da própria escola e acabámos por criar 

este mestrado que dá resposta às necessidades, 

uma vez que temos também um corpo docente 

consolidado e de grande qualidade. Além disso, 

a sociedade atual orienta-se cada vez mais para 

paradigmas de funcionamento agregado, em 

rede e, portanto, o nosso mestrado também pre-

tende atribuir uma importância significativa a 

este novo paradigma, fornecendo novas capaci-

dades, uma evolução funcional aos atores da 

própria região, que mostraram, também eles, in-

teresse na formação. Foi pois com muito agrado 

que vimos o mestrado aprovado por 6 anos, tam-

bém uma prova de que a estrutura curricular faz 

sentido e se apresenta como uma mais-valia para 

a região e para o país”. 

emPreendedorISmo

Luís Pires considera que o empreendedorismo é 

essencial para esta região, nomeadamente para a 

fixação dos alunos e contributo para a inflexão 

de fluxos migratórios. Hoje, existem já empresas 

de relevo nacional que surgiram precisamente de 

oficinas de empreendedorismo. “A verdade é 

que muitas vezes as ideias existem, mas nem 

sempre sabemos como começar. Que passos 

dar? Como fazer? O que é um plano de negó-

cios? Portanto, as oficinas de empreendedorismo 

são muito importantes na medida em que apoiam 

todos estes passos e, muitas vezes, mostra que o 

caminho que se tinha idealizado não é o melhor 

e, ai, consegue-se, em ambiente controlado, cor-

rigir a trajetória, ou por vezes reconhecer que é 

melhor começar de novo. Felizmente, percebe-

mos que as coisas começam a mudar e que a 

vontade de investimento e de criação do próprio 

emprego é muita, e não podemos apenas pensar 

no nosso país, deixar de olhar para o vizinho do 

lado, desleixando um mercado de 40 milhões de 

putativos consumidores, devemos ser capazes de 

criar estruturas e empresas que deem resposta a 

esse mercado global”.

AS novAS InStAlAçõeS

A prioridade da EsACT foi, há uns anos, a ca-

pacitação em termos de docência. Hoje, a 

consolidação do corpo docente é já uma reali-

dade e, portanto, seguiu-se o segundo desafio: 

As instalações. Até hoje, a EsACT funciona em 

instalações provisórias cedidas pela autarquia 

de Mirandela e que, apesar de serem o neces-

sário para formar os alunos com qualidade, 

não dão seguimento às necessidades e vonta-

des de crescimento estabelecidas para a insti-

tuição. Neste sentido, “muito lutamos para 

conseguir umas instalações condignas e apro-

veito para deixar uma palavra de apreço à Câ-

mara Municipal de Mirandela que como par-

ceira do IPB esteve sempre presente para a 

concretização de um edifício de grande quali-

dade e que irá dar resposta às nossas necessi-

dades já no próximo ano letivo”. 

Este edifício, feito de raiz, possui salas de reu-

nião, espaço dedicado à produção audiovisual, 

onde se incluem estúdios, laboratórios de pós

-produção, multimédia, salas de visionamento, 

um auditório de média capacidade, uma biblio-

teca de topo e um espaço que servirá de fomento 

a novos projetos. Ou seja, “temos o hardware e o 

software, agora necessitamos criar projetos e a 

ideia é dar corpo ao Centro de Recursos para a 

Promoção do Turismo e Marketing Territorial, im-

plementando, numa base comunicacional, estra-

tégias que possibilitem o desenvolvimento e a 

valorização regional. É certo que aqui existem 

produtos únicos, de qualidade, indissociáveis e 

burilados por uma cultura ancestral, mas que 

permanecerão economicamente diminuídos se 

não forem revelados ao mundo”. 

A aposta e potenciação do centro de competên-

cias possibilita a criação de uma rede essencial 

ao desenvolvimento da região na medida em que 

conseguimos “quebrar barreiras. Quem tiver difi-

culdades saberá, à partida, que nos poderá pro-

curar para, em parceria, resolver os seus proble-

mas. Portanto, o primeiro passo é criar alguns 

produtos que dissipem qualquer tipo de dúvida 

que possa existir face às competências e qualida-

de da capacidade instalada. O Centro permitirá 

consolidar, dentro da região e não só, a certeza 

de um conceito de credibilidade e capacidade 

para se fazer coisas, para responder a desafios, e 

a partir dai, crescer e alavancar a região e o teci-

do empresarial”.

Assim, e tendo em conta as novas instalações e 

os projetos pensados, a EsACT poderá ser um ele-

mento essencial para a dinamização e desenvol-

vimento da região e do próprio IPB. “Feitas as 

contas, penso que o saldo será claramente positi-

vo e o futuro apresentar-se-á bastante promissor”, 

finaliza o nosso interlocutor, Luís Pires. 
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Bragança é uma cidade com uma qualidade de 

vida acima da média, mas o seu edil, Hernâni 

Dias, afirma que falta ainda população suficiente 

para usufruir desta qualidade. “Somos um conce-

lho com excelente qualidade de vida, reconheci-

do por estudos externos. Somos detentores de 

equipamentos culturais, com programações cul-

turais atrativas; uma gastronomia de excelência, 

na qual pontuam pratos de caça e o famoso bu-

telo com casulas; boas condições de mobilidade 

interna e acessibilidades externas; bons níveis de 

segurança; um clima agradável e uma paisagem 

única, com especial destaque para o Parque Na-

tural de Montesinho; um património histórico 

muito rico, com um Castelo bem preservados e a 

instituição com cerca de sete mil alunos, o im-

pacto é enorme, tanto a nível económico, como 

a outros níveis, nomeadamente turísticos, dada a 

diversidade da origem dos alunos que frequen-

tam o Instituto, que funcionam como verdadeiros 

embaixadores da Cidade”. Posicionado nos luga-

res cimeiros dos rankings de classificação nacio-

nal e europeus é, também, uma mais-valia para a 

cidade, para a região e para a própria autarquia, 

traduzindo-se essa importância nas parcerias es-

tabelecidas entre o IPB, a comunidade local e a 

autarquia”. Existem, efetivamente, alguns proje-

tos comuns entre a autarquia e o IPB, como é o 

caso do Brigantia Ecopark, um Parque de Ciência 

e Tecnologia que está neste momento em fase fi-

nal de construção e que está vocacionado para 

receber empresas de base tecnológica com baixo 

impacto ambiental. O investimento de cerca de 

nove milhões de euros foi abraçado pelas duas 

entidades e servirá como motor de desenvolvi-

mento de toda a região. 

No fundo, e como facilmente podemos perce-

ber, o IPB é um dinamizador da economia lo-

cal, quer pelos alunos que atrai, quer pelas 

parcerias que cria com o tecido empresarial e 

pelo apoio que dá aos pequenos produtores, 

através da transferência de conhecimento. 

Mas nem só o tecido empresarial é alimentado 

pelo ensino superior. Por forma a “dinamizarmos 

o centro histórico de Bragança, construímos resi-

Domus Municipalis, exemplar único na Penínsu-

la Ibérica; um sistema de ensino de elevada qua-

lidade, desde o ensino básico ao superior, com o 

Instituto Politécnico de Bragança a ocupar o top 

10 europeu”. Assim, é de todo essencial que se 

consiga atrair para este concelho a população 

necessária para continuar a fazer de Bragança 

um player de relevo a nível nacional e, mesmo, 

europeu. 

Ensino supErior Em Bragança

Questionado sobre a importância do Ensino Su-

perior em Bragança, Hernâni Dias afirma que a 

presença do Instituto Politécnico de Bragança no 

concelho é de extrema importância. “Sendo uma 

HErnâni Dias, 

presidente da Cm Bragança

Bragança: Um exemplo 
de Sucesso
Bragança não é apenas a capital do distrito. é, tamBém, um concelho voltado para 
o futuro, apostado em tirar o máximo partido de todas as potencialidades existen-
tes. um concelho que vive para a qualidade de vida dos cidadãos e que aposta em 
atrair cada vez mais pessoas.   
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dências universitárias, que, através de protocolo 

cedemos ao IPB, para acolher alunos dos PALOP. 

Assim, temos já dois edifícios transformados em 

residências e estamos, neste momento, a cons-

truir uma terceira. Reconhecemos, nesta e em 

outras parcerias, a importância do Politécnico de 

Bragança e iremos continuar a trabalhar para pre-

servar esta cooperação entre ambas as entidades 

porque a consideramos benéfica e essencial para 

o desenvolvimento do concelho e da região”. 

Ainda assim, existem desafios e o grande passo 

agora é conseguir captar e, sobretudo, fixar jo-

vens em Bragança. As perspetivas são boas: 

“Estamos com alguns projetos em mãos que 

poderão resultar na concretização deste gran-

de objetivo, criando variados postos de traba-

lho e, muitos deles, com necessidade de mão-

de-obra qualificada, o que acaba por ser uma 

mais-valia para o concelho e para o IPB, que 

poderá organizar a sua formação em função 

daquilo que a região realmente necessita”. 

A grande oportunidade para a região surge agora, 

com o novo quadro comunitário que, na sua 

maioria, é voltado para a inovação, o empreen-

dedorismo e a capacitação de empresas, estando 

o edil solenemente convencido que esta será a 

grande oportunidade para Bragança: “Este qua-

dro comunitário, juntamente com as medidas de 

incentivo ao investimento levadas a cabo pela 

autarquia – disponibilizando espaços em Zona 

Industrial a 4 euros o metro quadrado, podendo 

este valor baixar para apenas 1 euro, se criados 

20 postos de trabalho, que serão essenciais para 

trazer investimento para Bragança. Estamos loca-

lizados num ponto geoestratégico fulcral e as 

empresas começam já a encarar isso como fator 

diferenciador e de competitividade. O caminho 

é, sem dúvida, o do crescimento e de desenvolvi-

mento”, afirma Hernâni Dias. Uma oportunida-

de única para que Bragança se volte cada vez 

mais para o futuro e se assuma no panorama na-

cional. 

Mirandela é concelho da região interior norte 

caracterizada pela sua paisagem e produtos 

endógenos. Uma cidade singular que se liga, 

em muita medida, com o rio Tua e se marca 

pela centralidade. 

Sendo um concelho bastante atrativo, conse-

gue captar um largo número de visitantes de 

Oferta de qualidade

Teatro Municipal de Bragança

Centro de Arte Contemporânea Graça Morais

Museu Abade de Baçal

Museu Ibérico da Máscara e do Traje

Centro de Fotografia Georges Dussaud

Centro Ciência Viva

Centro de Interpretação da Cultura Sefardita 

(em construção)

Castelo 

Domus Municipalis

Basílica de Santo Cristo de Outeiro

Parque Natural de Montesinho 

Centro de Memória do Forte S. João de Deus

Mirandela: 
Futuro sustentável 
mirandela é a princesa do tua, caracterizada por uma paisagem e produtos ímpares 
que tem vindo, nos últimos anos, a apostar no desenvolvimento e no futuro. em 
entrevista ao país positivo, antónio Branco, falou-nos das estratégias planeadas 
e das principais apostas da autarquia.   

uma forma continua e, neste sentido, tem vin-

do a implementar um conjunto de iniciativas 

que permitem dar resposta a estas necessida-

des.

Em discurso direto, António Branco fala sobre 

o futuro deste concelho com uma identidade 

única. 
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miranDEla é um ConCElHo quE, ao lon-

go Dos anos, sE tEm DEsEnvolviDo E 

CrEsCiDo, sustEntaDamEntE…

Nesta região já não falamos em crescer. Na re-

gião do interior não diminuir já é crescer e é 

verdade que temos perdido alguma população 

nas zonas rurais, mas a cidade tem conseguido 

manter o seu crescimento. Temos sentido uma 

grande renovação do ponto de vista do tecido 

empresarial, social e cultural e, principalmen-

te, no campo desportivo. Neste sentido, Miran-

dela é uma cidade que se pauta por um con-

junto de ofertas que, na região, são também 

exemplares. E que proporcionam aos habitan-

tes uma qualidade de vida invejável.

miranDEla é tamBém um ConCElHo quE 

aposta fortE na EDuCação. qual é o im-

paCto Do Ensino supErior Em miranDE-

la? 

O ensino superior é uma estratégia que tem 

vindo a ser desenvolvida ao longo dos anos, 

que assentou, numa primeira fase, não só 

numa instituição de ensino público, mas tam-

bém numa instituição de ensino particular. E 

estas instituições fixaram-se em Mirandela por-

que tentamos captar para o concelho um con-

junto de valências que dotassem o concelho 

de massa crítica e desenvolvimento, inovação 

e um conjunto de suportes ao tecido empresa-

rial local. Sentimos que isso acontecia em Bra-

gança, através da presença do IPB, e portanto 

era essencial que Mirandela possuísse um polo 

que, de alguma forma, pudesse dinamizar o te-

cido empresarial, mas que tivesse também 

uma identidade própria. Felizmente, hoje, isso 

já acontece e conseguimos ter, aqui, cerca de 

mil alunos o que representa um salto qualitati-

vo muito grande. 

E sEnDo quE miranDEla sE assumE Como 

ponto turístiCo DE rEfErênCia, tEr no 

ConCElHo um CEntro DE invEstigação 

DE ComuniCação E turismo é algo no-

távEl.

Diria mesmo fundamental. Acredito que tornar 

o polo do IPB em Mirandela voltado para as 

áreas da comunicação, administração e turis-

mo foi essencial para o sucesso do mesmo. Se 

não tem existido esta orientação no passado, 

incorríamos no risco de duplicarmos custos e 

ofertas, não apostando na especialização que é 

essencial. Com a construção das novas instala-

ções da EsACT poderemos esperar ainda mais 

já que novas valências vão ser desenvolvidas. 

Se hoje, com as instalações débeis que a esco-

la possui consegue-se já fazer tanto, oferecen-

do formação em áreas como o marketing, a 

multimédia e a administração pública – de sa-

lientar que inclusive a escola conseguiu já a 

aprovação do Mestrado em Administração Pú-

blica – imagine-se o que poderá fazer com ins-

Aliás, dentro da própria comunidade intermu-

nicipal, o IPB é encarado como o principal 

parceiros para as áreas do marketing, industria-

lização e inovação. Ao mesmo tempo que ca-

pacitamos esta instituição, estamos também a 

criar postos de trabalho, a fixar população e a 

garantir que o tecido empresarial fica mais 

qualificado e competitivo. E é precisamente 

este ponto que é fulcral para nós. Hoje, te-

mos uma qualidade ao nível da administra-

ção pública invejável e isso deve-se à atua-

ção da EsACT, mas também verificamos que 

empresas que outrora pouco noção tinham 

de marketing começam também a apostar na 

imagem e na promoção. Também podemos 

dizer que grande parte dos técnicos de Turis-

mo da Câmara Municipal de Mirandela fo-

ram formados na EsACT e, portanto, esta es-

cola é, sem dúvida, o veículo de qualifica-

ção, técnica e humana, da própria região. 

Ainda assim, estamos também a desenvolver 

a ligação da escola com o ensino profissio-

nal. Temos três escolas de ensino profissional 

que estão também orientadas para alimentar o 

ensino superior em Mirandela. Ou seja, a ideia 

passa por ter uma estratégia integrada de for-

mação e qualificação de jovens que permita, 

por um lado, terem saídas profissionais na re-

gião e, por outro, captar jovens. 

talações condignas e equipamentos de topo. 

Esta qualidade que caracteriza a escola signifi-

ca que está, neste momento, capaz de dar mais 

um salto, lidando de perto com a sociedade 

civil, com o tecido empresarial e social, e ser 

uma escola que não se fecha, tendo uma in-

fluência local bastante importante. Mas não 

nos podemos esquecer que o ensino superior é 

um projeto consertado. Uma cidade como Mi-

randela, para conseguir se conseguir desenvol-

ver do ponto de vista urbanístico e do seu teci-

do empresarial, necessita do ensino superior e, 

portanto, esta foi uma aposta que fizemos no 

dia em que optamos construir as instalações 

em Mirandela. Não nos arrependemos desta 

decisão e continuamos a considerar que este é 

o melhor investimento que podíamos ter feito 

para o desenvolvimento sustentado do conce-

lho. 

E Esta é tamBém uma forma DE Criar uma 

rEDE DE ConHECimEnto E DEsEnvolvi-

mEnto?

Existiu sempre uma ligação muito forte entre o 

concelho, e a própria região, e o IPB. Hoje, 

não olhamos para o ensino superior como ape-

nas uma instituição de formação de jovens, 

mas sim como um parceiro essencial para os 

projetos de desenvolvimento local e regional. 

E é importantE pErCEBEr quE, aqui, Exis-

tEm vErDaDEiras oportuniDaDEs…

Por vezes somos confundidos com uma região 

do interior, isolada, mas hoje em dia a realidade 

é bem diferente. As pessoas que contrariam a ten-

dência e abdicam do litoral pelo interior perce-

bem que aqui existe a mesma oferta, as mesmas 

oportunidades, mas uma qualidade superior. 

Neste momento, o nosso grande desafio é garan-

tir maior empregabilidade. Neste sentido, a au-

tarquia criou um gabinete de apoio às empresas 

e ao empreendedor, sendo o IPB um dos grandes 

parceiros, que garante que os jovens que acabem 

a sua formação e pretendam investir no concelho 

tenham apoio na componente mais técnica e em 

termos de acolhimento.

o futuro Está assEntE Em Estratégias 

BEm DEfiniDas?

Sim, agora é necessário aproveitar as oportuni-

dades que surgem e não estarmos à espera que 

alguém faça as coisas por nós. Reforço, mais 

uma vez, a ligação entre a autarquia, a EsACT 

e o IPB e é esta ligação e este trabalho conjun-

to que permite ultrapassar problemas e superar 

desafios. Assim, é de extrema importância que 

se limem arestas e se afinem estratégias con-

juntas para que possamos alavancar Mirandela 

e toda a região de Trás-os-Montes.

novas instalações da EsaCt em mirandela
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Em entrevista à nossa publicação, Vítor Figuei-

redo, edil de S. Pedro do Sul, fala sobre o con-

celho, os principais desafios e dá nota de al-

gum desrespeito que tem sentido por parte de 

alguns membros do Estado que, de uma forma 

ou outra, acabam por dificultar o desenvolvi-

mento da cidade e da própria região. 

S. Pedro do Sul é um concelho que se estende 

por cerca de 350 quilómetros quadrados es-

sencialmente rurais, com uma mancha florestal 

característica e que confere à região um pul-

mão único. No entanto, e apesar disso, a gran-

de mais-valia de S. Pedro do Sul são as suas 

termas: “As Termas de S. Pedro do Sul recebem 

mais de 30 por cento dos aquistas nacionais. 

Ou seja, somos o balneário termal com maior 

número de aquistas e, aqui, levam-se a cabo 

cerca de 17 mil tratamentos termais por ano”. 

Aqui, as águas termais, que chegam ao balneá-

rio a 69 graus, são o ex-líbris e ideais para 

doenças reumatismais e patologias relaciona-

das com vias respiratórias. Conhecendo a qua-

lidade das águas aqui conseguidas, foi lança-

do, recentemente, uma linha de dermocosmé-

ticos com água termal, a primeira a nível na-

cional, e que se tem revelado um sucesso. 

“Esta linha de cosmética tem sido um sucesso 

e vendemos já umas largas milhares de unida-

des. Temos já uma linha composta por meia 

dúzia de produtos e, até ao final do ano, será 

ampliada, criando uma linha específica para 

homem”.

Graças também ao sucesso das termas, S. Pe-

dro do Sul é o concelho do distrito de Viseu 

Vítor Figueiredo

Presidente da CM S. Pedro do Sul

S. Pedro Sul: A verdadeira 
Cidade Termal
S. Pedro do Sul é uma cidade beirã Situada no Vale de lafõeS e que Se caracteriza 
PelaS SuaS PaiSagenS e Por uma ruralidade Pobre que, ao meSmo temPo, lhe confere 
uma riqueza única. 

Desrespeito prejuDica Desenvolvimento

Vítor Figueiredo mostrou-se indignado pela falta de respeito que alguns membros do Governo 

demonstram. Apesar de sentir que a indignação não é relativa ao poder político que se encontra 

no Governo, Vítor Figueiredo afirma que determinadas pessoas deste executivo governamental 

desrespeitam os autarcas do interior e prejudicam o desenvolvimento. “Muitas vezes somos rece-

bidos nas secretarias de estado e sentimos que existe uma preocupação em perceber os nossos 

problemas, mesmo que depois não consigam resolve-los. No entanto, e no caso concreto do Se-

cretário de Estado das Obras Públicas, o que sentimos é um total desinteresse. Desde há um ano 

e meio que tentamos ter uma audiência nessa secretaria e é-nos sempre negada. Queremos resol-

ver o problema referente à ligação entre as termas de S. Pedro do Sul e a A25 e estamos de mãos 

atadas”. O troço em causa pertence ao concelho de Vouzela, mas é essencial para o futuro de S. 

Pedro do Sul. Sabendo que existe uma verba disponível para fazer intervenções nessa rede viária, 

Vítor Figueiredo considera essencial ser recebido pelo Secretário de Estado no sentido de alertar 

para os problemas existentes e para a possibilidade de essa verba ser demasiado baixa para o que 

é pretendido. “Estando nós na região e sentido os problemas, pensei que seria importante chegar 

à fala com o Secretário de Estado, mas até hoje nunca fomos recebidos e temos alguma dificulda-

de em lidar com essa situação”.

Outra questão que poderá levantar alguma celeuma é o caso da Escola Secundária de S. Pedro do 

Sul cujo edifício foi adquirido pela Câmara Municipal em 2011 e estabelecido um acordo com o 

Ministério da Educação para que fossem levadas a cabo obras de requalificação do imóvel. No 

entanto, “os anos foram passando e volvidos quatro anos desde essa data, o Estado não interveio 

de maneira alguma no edifício. O projeto foi feito, mas ficou na gaveta e, assim, pensamos que 

seria importante ter uma audiência com o Sr. Ministro da Educação no sentido de arranjar uma 

solução. E esta falta de diálogo é um desrespeito pelas gentes do concelho e isso não podemos 

admitir. Assim, ou as obras são feitas ou o ministério terá que pagar uma renda à autarquia pelo 

usufruto das nossas instalações de ensino”. 

rota Da Água e Da peDra

A Rota da Água e da Pedra, desenvolvida pela Câ-

mara Municipal de S. Pedro do Sul, convida a uma 

descoberta do rico património natural e cultural do 

concelho, centrada nos rios, cascatas e serras. Por 

diversos percursos devidamente assinalados é possí-

vel fazer a interpretação científica da natureza e da 

arqueologia, observação e interpretação de geossí-

tios, fósseis e cascatas, bem como conhecer os pro-

dutos locais e a sua cultura

“As Termas de S. Pedro do Sul recebem mais de 
30 por cento dos aquistas nacionais. Ou seja, somos 
o balneário termal com maior número de aquistas e, 
aqui, levam-se a cabo cerca de 17 mil tratamentos 

termais por ano”
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a polémica em torno Das termas

Dois médicos e o antigo diretor clínico das 

Termas de S. Pedro do Sul interpuseram 

uma ação judicial contra a Câmara Munici-

pal de S. Pedro do Sul e a empresa gestora 

do balneário, Termalistur, por despedimen-

to ilegal. Vítor Figueiredo avança com a sua 

versão dos factos e revela que o despedi-

mento nunca aconteceu: “Durante muitos 

anos, os médicos usufruíram de instalações, 

equipamentos e serviços das termas de S. 

Pedro do Sul, pagos na generalidade pelo 

município e/ou pela Termalistur. Esta em-

presa municipal estava a atravessar uma 

fase menos positiva e com resultados nega-

tivos e, neste sentido, foi necessário tomar 

medidas para que a empresa municipal 

apresentasse melhores resultados. Como é 

sabido, os médicos pagam 20 por cento do 

valor cobrado nas consultas às entidades 

onde estão a prestar esses serviços. Enten-

demos que, a partir do momento em que 

assumíamos todos os custos, os médicos 

deviam pagar uma determinada percenta-

gem e, para tal, foram feitas diversas reu-

niões com os médicos em que explicamos 

esta situação. Nessa mesma altura, demos a 

oportunidade de os médicos apresentarem 

contrapropostas, mas essas nunca aparece-

ram e a verdade é que tivemos que prescin-

dir dos serviços do Diretor Clínico. Uma 

vez que nunca existiu vínculo laboral entre 

a Termalistur ou a Câmara Municipal, já que 

trabalhávamos em regime de prestação de 

serviços, entendemos não existir qualquer 

despedimento. Relativamente aos dois clíni-

cos em causa, foram eles mesmo que não 

aceitaram a nossa proposta e desligaram-se 

da instituição, ao contrário de todos os ou-

tros médicos que se mantêm em funções”. 

com maior número de dormidas, perdendo 

apenas o primeiro lugar para Viseu. 

Mas apesar de tudo, S. Pedro do Sul tem tam-

bém paisagens ímpares, com uma serra de be-

leza intrínseca, mas que, ao mesmo tempo, “é 

muito pobre. Mas é precisamente essa pobreza 

que cria riqueza graças à sua envolvência, às 

suas gentes e aldeias. E é precisamente devido 

a esta serra que temos uma gastronomia de ex-

celência, onde predomina a vitela de Lafões e 

o cabrito da Gralheira. Além disso, o concelho 

é ainda banhado por rios completamente des-

poluídos onde ainda se pescam trutas com 

mais de dois quilos de peso”. 

Ainda assim, S. Pedro do Sul é um concelho 

pouco industrializado e onde o desemprego se 

faz sentir de forma agressiva: “Temos centenas 

de pedidos de emprego e, neste momento, e 

devido aos constrangimentos do novo quadro 

comunitário de apoio que trará poucas verbas 

para construção de novos parques industriais, 

temos imensas dificuldades em apoiar estas 

pessoas. Este é um problema da região, mas 

em S. Pedro do Sul esta realidade acaba por 

influenciar muitas das decisões políticas”. 

Quando questionado sobre como se pode dar 

a volta a esta questão, o autarca mostra-se de-

sanimado: “É quase impossível. Tentamos ar-

ranjar soluções, mas quando não há emprego 

começamos a perder população e isso é quase 

irreversível”. Ainda assim, a autarquia estabe-

leceu a atribuição de incentivos à natalidade, 

atribuindo um valor mensal aos pais de crian-

ças com menos de um ano. A contrapartida é 

apenas uma, investir esse valor no comércio 

local, mas até isto se torna difícil quando há 

pouca população jovem e o emprego teima em 

escassear. 

Apesar de tudo, é necessário aproveitar o que 

de melhor existe no concelho para criar dinâ-

micas que alavanquem o tecido económico e, 

portanto, há que apostar na serra e nas termas. 

Neste sentido, o autarca refere que existem já 

agentes privados que aproveitam os tempos 

mortos dos aquistas para lhes oferecer produ-

tos e percursos que permitem disfrutar das 

mais-valias do concelho e da região. No entan-

to, a própria autarquia está empenhada em 

atrair novos visitantes, criando produtos de la-

zer e ocupação de tempos livres de qualidade.

Ser autarCa do interior 

Segundo o nosso entrevistado, para se ser autarca 

no interior do país é preciso gostar muito do que 

se faz, caso contrário não se aguenta. “Quando 

não se tem gosto por este trabalho e paixão pela 

terra, é difícil ter hipóteses. Principalmente numa 

autarquia como esta que herdou uma dívida de 

26 milhões de euros. É muito complicado aten-

der às reivindicações da população com os fun-

dos que possuímos. Neste momento, não temos 

condições de dar às pessoas aquilo que é delas 

por direito. É muito complicado gerir dívidas, pa-

gar o que se deve e ter capacidade para realizar 

obras essenciais e estruturantes para o concelho. 

Ainda assim, num ano apenas, conseguimos 

abater a dívida em cerca de quatro milhões de 

euros. É necessário muita cautela nos gastos e 

uma gestão rigorosa sob pena de perdermos fa-

cilmente o controlo, com a agravante de sermos 

o maior empregador do concelho, com mais de 

400 funcionários, o que nos leva grande parte 

das verbas disponíveis”. 

Aproveitando a entrevista ao País Positivo, Vítor 

Figueiredo aproveita para deixar uma mensagem 

a todos: “O executivo está a trabalhar para que as 

pessoas, daqui a três anos, encontrem um conce-

lho melhor. Todos os dias nos empenhamos para 

que S. Pedro do Sul seja, para o futuro, melhor do 

que aquilo que foi no passado”.
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A cerca de dezasseis quilómetros do aeroporto 

internacional de Faro, encontramos São Brás de 

Alportel, um dos dois concelhos algarvios sem 

praia, seja ela marítima ou fluvial. “Um municí-

pio pequeno, com cerca de onze mil e duzentos 

habitantes, mas com tudo o que é necessário para 

oferecer a quem reside padrões altos de qualida-

de de vida, e a quem visita experiências inesque-

cíveis.”

Mantendo a linha do anterior executivo, do qual 

também fez parte, Vítor Guerreiro quer propor-

cionar aos são-brasenses as melhores condições e 

tornar o concelho acessível para todos. “Dar as 

melhores condições à nossa população é tam-

bém acolher os visitantes da melhor forma, isto 

porque são recebidos por pessoas felizes, de bem 

te do Empreendedor que conta com dois técnicos 

superiores para ajudar a encaminhar as empresas 

locais e aqueles que queiram investir no conce-

lho. O edil afirma que “os empresários devem 

olhar para a câmara como um parceiro na procu-

ra de respostas e soluções.”

Educação

A estratégia de desenvolvimento sustentável do 

município tem como pedra basilar a educação. 

Defende o presidente da câmara que o investi-

mento contínuo na qualidade de ensino e nas 

condições das infraestruturas de apoio fazem do 

Parque Escolar são-brasense uma referência a ní-

vel regional e nacional.

“Encarar a educação e o futuro dos jovens são

-brasenses como uma prioridade implica por ve-

zes assumir responsabilidades do Ministério de 

Educação e atuar em prol do bem-estar e seguran-

ça dos jovens”, refere. Atualmente encontram-se 

a decorrer obras de melhoria em diversas escolas 

do município, inclusive a construção de um muro 

de contenção, na Escola Secundária José Belchior 

Viegas, uma responsabilidade do Ministério assu-

mida pela autarquia devido ao carácter de urgên-

cia da intervenção.

ação Social

Para o presidente da câmara o flagelo do desem-

prego é doloroso, muito mais quando há áreas 

para as quais a própria câmara precisava de con-

tratar, mas não o pode fazer. “A limpeza do nosso 

Vítor GuErrEiro

Presidente da cM de S. Brás de alportel

A maior riqueza de S. Brás de Alportel  
são as pessoas
São BráS de Alportel oferece A quem o viSitA experiênciAS únicAS, fruto dA SimBioSe perfeitA entre nAturezA e trAdição. no en-
tAnto, em converSA com o pAíS poSitivo, vítor Guerreiro, preSidente dA câmArA, confeSSA que o teSouro do concelho São oS 
São-BrASenSeS e é neleS que reSidem AS GrAndeS ApoStAS do executivo.

“Temos uma boa 

dinâmica cultural, 

também pelo facto de 

termos uma comunidade 

muito participativa. 

Assim, em parceria com 

as associações culturais 

e desportivas 

disponibilizamos um 

programa cultural 

diversificado, dinâmico 

e intenso.”

com a vida. Temos vindo a tornar o município 

cada vez mais acessível para que todos possam 

circular sem barreiras.”

“Estamos a concluir o anel circular que se conju-

ga com uma ciclovia, passando pelos vários equi-

pamentos desportivos existentes. Também estes 

estão adaptados para qualquer prática desportiva, 

em todas as faixas etárias”, afirma.

A autarquia de São Brás de Alportel é das poucas 

câmaras que não recorreu ao PAEL – Programa de 

Apoio à Economia Local. É com orgulho que o 

nosso entrevistado afirma o facto de “não termos 

recorrido ao PAEL e de pagarmos a fornecedores 

quase a pronto.”

Uma das principais prioridades do autarca é atra-

ção de investimento. Para tal, foi criado o Gabine-
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concelho, principalmente da nossa área florestal 

é muito importante, e neste momento precisáva-

mos de mais pessoas para este serviço. O mesmo 

acontece com a vigilância nas escolas.”

Com os problemas graves que o país atravessa, 

muitas são as famílias que passam por situações 

extremamente complicadas, onde por vezes a 

fome é uma realidade. O nosso interlocutor subli-

nha que “o trabalho realizado pela câmara em 

conjunto com as instituições de solidariedade so-

cial permite erradicar casos de fome. Só acontece 

se for um caso desconhecido”. A câmara tem ain-

da o projeto Mão Amiga, onde é disponibilizada 

uma verba para a reparação de casas degradadas, 

melhorando assim as condições habitacionais das 

pessoas.

A comemorar o centenário e com uma riqueza 

histórica ímpar, a cultura é, sem dúvida, um pon-

to do forte do concelho. “Temos uma boa dinâmi-

ca cultural, também pelo facto de termos uma 

comunidade muito participativa. Assim, em par-

ceria com as associações culturais e desportivas 

disponibilizamos um programa cultural diversifi-

cado, dinâmico e intenso.”

No final de maio, as celebrações abrem portas 

a mais um importante momento no Centro his-

tórico com a Recriação Histórica, uma iniciati-

va que pretende envolver a comunidade são

-brasense numa viagem ao passado, nos trajes, 

nas tradições, hábitos e costumes de há 100 

anos atrás 

Além das inúmeras iniciativas de preservação do 

legado são-brasense mediante o lançamento de 

publicações, cedências de espólios documentais 

e de imagem, a realização de conferências e es-

petáculos, o Programa Comemorativo do Cente-

nário do Município tem, acima de tudo, prestado 

homenagem às figuras do passado são-brasense, 

homens e mulheres que fizeram parte da história 

e que são verdadeiros exemplos de cidadania.

FESta daS tochaS FloridaS

A Festa das Tochas Floridas marca a Páscoa em 

São Brás de Alportel. Para os são-brasenses é tam-

bém nesta altura que se afirmam as tradições e o 

orgulho pelo concelho. O nosso interlocutor co-

meça por explicar que “celebrando a ressurreição 

de Cristo, toda a vila é enfeitada com flores e é 

realizada a Procissão de Aleluia.” E é na procissão 

em si que assentam as singularidades. “Todos os 

participantes são homens, carregam as suas to-

chas enfeitadas com flores que no centro tem 

uma vela, e vão cantando «Ressuscitou como dis-

se! Aleluia, Aleluia, Aleluia!». Em seguida temos 

uma festa cultural, com produtos artesanais, do-

ces regionais e animação musical. Este é um 

evento que atrai muita gente ao município.”

FEira da SErra

Outro evento de grande dimensão e projeção a 

nível turístico é a Feira da Serra de São Brás de 

Alportel, um certame constituído por cerca de 12 

espaços distintos que são um verdadeiro convite 

GaStronoMia

Em São Brás de Alportel é natural degustar sabo-

res mediterrânicos, aos quais se juntam os tão co-

nhecidos doces algarvios. “A quinzena gastronó-

mica, que ocorre pela altura da Páscoa, traz muita 

gente ao município para provar as nossas igua-

rias”, relata o presidente da câmara.

Os doces tradicionais algarvios são dos pontos 

económicos mais fortes do concelho. Assim 

sendo, aproveitando esta mais-valia, o executi-

vo decidiu criar uma marca por forma a proje-

tar a doçaria são-brasense. “O «Doce Sentido» 

vem certificar que os doces com essa denomi-

nação são produzidos em São Brás de Alportel- 

doces feitos com amêndoa, figo e alfarroba, ou 

seja, com os frutos secos típicos da região al-

garvia. Acaba por ser a nossa imagem de mar-

ca.”

Em jeito de conclusão, Vítor Guerreiro reforça “a 

necessidade de afirmar o concelho, de fazer deste 

um exemplo.” Sublinha ainda que “os são-bra-

senses são o motor do município e é em prol de 

os servir cada vez melhor que o executivo traba-

lha.”

Uma fauna e flora únicas, 

ao qual se junta o clima 

temperado, típico da 

região algarvia, tornam 

este um município 

fantástico para atividades 

ao ar livre. 

a experienciar a essência do Algarve. As tradi-

ções, os ofícios, os animais, os saberes, os sabo-

res, os sons, tudo isto recheado de muita música, 

dança e animação para toda a família. 

Este encontro entre a tradição e a inovação reali-

za-se sempre no último fim de semana de julho, 

dias 24, 25 e 26 e na edição deste ano desperta os 

sentidos para as potencialidades das ervas aromá-

ticas, preciosidades da natureza desvendadas na 

gastronomia, na doçaria, na confeção de bebidas 

espirituosas e essenciais na saúde. 

naturEza

A praia é para o Algarve uma das maiores ri-

quezas. Para São Brás de Alportel é na serra do 

Caldeirão que reside uma das grandes mais-va-

lias do concelho. Uma fauna e flora únicas, ao 

qual se junta o clima temperado, típico da re-

gião algarvia, tornam este um município fantás-

tico para atividades ao ar livre. O nosso interlo-

cutor dá como exemplo “as provas nacionais 

de downhill, as iniciativas de BTT, os percursos 

pedestres temáticos, os passeios de burros, en-

tre outras experiências desporto aventura, de 

pleno contacto com a natureza no seu estado 

mais puro.”

São Brás de Alportel é conhecido como um dos 

produtores da melhor cortiça do mundo, prove-

niente da serra do Caldeirão. Para dar a conhecer 

este produto tão português foi criada a Rota da 

Cortiça, com itinerários para as várias faixas etá-

rias. “É possível ao turista visitar as várias indús-

trias existentes, desde as mais tradicionais às mais 

modernas. De salientar que está aqui sediada a 

Pelcor, que tem trabalhado a cortiça para o mun-

do da moda e que é uma marca de S. Brás de Al-

portel no mundo.” Vítor Guerreiro acrescenta ain-

da que “as rolhas dos melhores champanhes são 

fabricadas aqui. Posto isto, já se consegue ter uma 

noção da importância da cortiça para o concelho, 

quer seja a nível económico, quer a nível turísti-

co.”
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A CApolib é umA AssoCiAção em prol dA 

CArne bArrosã. QuAl o trAbAlho desen-

volvido, numA primeirA fAse junto dos 

AgriCultores e depois junto dA Comu-

nidAde pArA A promoção deste produ-

to?

A Capolib, entidade onde se encontra sedeado 

o Agrupamento de Produtores de Carne Barro-

sã, detém a gestão da Denominação de Ori-

gem Carne Barrosã, por atribuição legislativa, 

desde 1994.

O Agrupamento de Produtores de Carne Barro-

sã estabelece as regras produtivas adequadas e 

consagradas no Caderno de Especificações, 

concentra a oferta da produção e adequa o 

portfólio de produtos às preferências do mer-

cado.

A sua principal missão consiste na manuten-

ção da sustentabilidade das explorações de bo-

vinos da raça Barrosã, através da garantia do 

escoamento da produção a preços que, por um 

lado permitam gerar mais valias e retorno fi-

nanceiro apelativos para a produção e que, por 

outro, assegurem a oferta ao mercado de um 

produto - a Carne Barrosã - diferenciado pela 

suas características organoléticas e pela con-

cessário preservar os sistemas produtivos an-

cestrais e adequá-los às exigências tecnológi-

cas dos nossos dias e aos hábitos e preferências 

do consumidor que é cada vez mais esclareci-

do e mais exigente, sem nunca perder a identi-

dade e genuinidade da Carne Barrosã.

QuAis As CArACterístiCAs destA rAçA? o 

Que A tornA tão espeCiAl?

 Os animais da raça Barrosã, raça autóctone 

portuguesa, são uma referência emblemática 

da bovinicultura nacional. 

Habitantes ancestrais das terras altas do Norte 

de Portugal, estes animais pastoreiam livre-

mente nos baldios e nos lameiros tradicionais, 

em perfeitas condições de bem-estar animal, 

usufruindo da pureza natural desses lugares, 

contribuindo significativamente para a preser-

vação da paisagem montanhesa, para a biodi-

versidade e para a sustentabilidade da econo-

mia rural da região. 

A carne que produzem, tem uma identidade 

própria, única e exclusiva, protegida através de 

uma Denominação de Origem.

A Carne Barrosã apresenta uma cor vermelho 

vivo muito apelativa, tendo ao corte um aspeto 

ligeiramente húmido e marmoreado. 

A conjugação das características genéticas as-

sociadas a um maneio alimentar extensivo e à 

exclusiva alimentação dos vitelos à base de lei-

te materno, de forragens e de cereais propi-

ciam a precoce infiltração de ácidos gordos 

saudáveis no interior das fibras musculares, o 

que lhes confere a enorme suculência, a ternu-

ra e o sabor inconfundíveis, de reconhecido 

mérito internacional.

Esta equilibrada riqueza de ácidos gordos insa-

turados ómega-3 e ómega-6, o baixo teor em 

colesterol e uma invulgar abundância de antio-

xidantes (B-carotenos e alfa tocoferóis) consti-

tuem, no seu conjunto, uma importante fonte 

de micronutrientes promotores de saúde.

Como é Que os AnimAis / CArne são Cer-

tifiCAdos?

A primeira condicionante para a certificação 

prende-se com a localização da exploração de 

origem que tem que estar situada num dos 21 

concelhos dos quatro distritos do norte de Por-

tugal, a saber, Vila Real, Braga, Porto e Viana 

do Castelo.

Todos os animais têm obrigatoriamente que es-

tar inscritos no Livro Genealógico da raça Bar-

rosã e cumprir a regras de produção estabele-

cidas no Caderno de Especificações aprovado, 

em primeira instância a nível nacional e, pos-

teriormente, pela Comissão Europeia.

O Caderno de Especificações estipula todos os 

procedimentos que devem ser adotados na ex-

ploração pecuária, no transporte, no matadou-

ro, na expedição e nos diversos pontos de ven-

da, no sentido de garantir a autenticidade e a 

genuinidade da Carne Barrosã.

Só cumprindo estes pressupostos é que a carne 

proveniente destes animais é elegível para ser 

certificada, no caso da Carne Barrosã, por um 

organismo externo, independente e acredita-

do, a SATIVA que controla todas as etapas do 

circuito produtivo.

Até Que ponto A desertifiCAção do in-

terior do pAís tem AfetAdo A CriAção 

destA rAçA AutóCtone?

A desertificação do interior do país e em espe-

cial da zona norte tem sido um dos principais 

obstáculos, a par com os insuficientes apoios 

atribuídos nos últimos anos às raças autócto-

nes, para a preservação dos efetivos de gado 

bovino da raça Barrosã.

O envelhecimento da população, a drástica di-

minuição do numero de explorações agrícolas, 

o baixo encabeçamento por exploração e a 

obrigatoriedade de coleta fiscal de todos os 

produtores, independentemente do volume de 

produção, contribuíram também para o menor 

número de vitelos nascidos nos últimos anos e 

para a diminuição do universo de animais dis-

poníveis para comercialização através do 

Agrupamento de Produtores, com todas as 

consequências negativas que esta contingência 

representa para a sustentabilidade e vitalidade 

deste canal de negócio.

Ainda assim, fruto do enorme esforço desen-

volvido e da estratégia de diversificação da 

oferta de apresentações da Carne Barrosã, no-

meadamente em produtos elaborados, em es-

pecial hambúrgueres, terminámos o ano de 

2014 em crescimento, tendência essa que se 

perpetua até à data, quando comparado com 

períodos homólogos de anos transatos.

no Que toCA A exportAção, podemos 

AfirmAr Que A melhor formA de entrAr 

em outros merCAdos é A ComunidAde 

portuguesA espAlhAdA pelo mundo?

Temos tido diversas experiências de exporta-

ção para países comunitários como a França, 

Bélgica e Alemanha.

Praticamente em todos os casos o elo de liga-

ção foi através da comunidade portuguesa se-

diada nesses países, ou por interposta influên-

cia.

Com países terceiros também houve alguns 

contactos, embora os volumes de comerciali-

zação em apreço não se adequassem à realida-

de da nossa dimensão produtiva.

fiança da autenticidade de todo o processo, 

desde a produção até ao consumidor.

Assim, a rastreabilidade, a garantia da seguran-

ça alimentar e a certificação são processos um-

bilicalmente ligados entre si e que, aliados à 

sua excelência degustativa e nutricional se tra-

duzem numa mais-valia para o consumidor, 

uma vez que só com este grau de exigência e 

de cumprimento das obrigações legalmente 

instituídas é possível conquistar a sua confian-

ça, no sentido de perpetuar e fidelizar a sua 

escolha no momento da compra.

Para atingir este patamar qualitativo, reconhe-

cido inclusivamente além-fronteiras, merece-

dor ano após ano de inúmeros prémios, foi ne-

AlbAno AlvAres

presidente da Capolib

Raças autóctones: barrosã, 
uma raça de excelência
Em EntrEvista ao País Positivo, albano alvarEs, PrEsidEntE da CaPolib, fala sobrE o 
trabalho da assoCiação na Promoção daquEla quE é uma raça bovina dE rEfErênCia, 
a raça barrosã.
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O conceito da Precision é o de uma oficina de bair-

ro moderna, que aposta no atendimento personali-

zado, na proximidade e, ao mesmo tempo, na tec-

nologia e no know-how. Para além disso, o que 

distingue a Precision da maioria dos seus concor-

rentes é o facto de ser uma oficina multimarca de 

serviço completo, ou seja, a Precision oferece todos 

os serviços de diagnóstico, manutenção e repara-

ção automóvel, desde operações mais simples, 

como as mudanças de óleo, até serviços mais com-

plexos, como as revisões recomendadas pelos pró-

prios fabricantes de automóveis e serviços de chapa 

e pintura.

Em quE consistE o modElo dE nEgócio PrE-

cision?

A Precision nasceu no ano 2000. Somos uma rede 

de oficinas de proximidade, multimarca, presente 

em quase todo o país. Atualmente, enquanto mas-

ter franchising, temos uma rede própria constituída 

por 19 centros e uma rede de sete franchisados, 

com tendência a crescer. Neste momento, o master 

franchising está a delinear uma nova estratégia, que 

tenderá a reduzir o número de lojas próprias e in-

crementar os franchisados.

AindA é PossívEl imPlEmEntAr fActorEs dE 

difErEnciAção nEstE tiPo dE mErcAdo?

Existe sempre a possibilidade de criar factores de 

diferenciação, sendo que, no nosso entender, o 

maior e mais importante é a qualidade. E esse é o 

lema da Precision…

E como sE gArAntE quAlidAdE nos tiPos dE 

sErviços quE A PrEcision PrEstA?

Garante-se qualidade quando se asseguram técni-

cos com a formação adequada e utilizando mate-

riais que respondam aos padrões que pretendemos 

atingir. É o que acontece connosco, que apostamos 

significativamente na formação dos nossos técnicos 

e, genericamente, utilizamos equipamentos e pe-

ças iguais ou equivalentes às de marca. À qualidade 

aliamos transparência. Por isso empreguei o termo 

genericamente, porque também temos clientes, 

ainda que esporadicamente, com menores recursos 

e que nos requisitam uma intervenção a um custo 

que possam suportar e, nesses casos, há sempre a 

possibilidade de recorrermos a um segmento de pe-

ças um pouco mais baixo.

do EstE dAdo umA oPortunidAdE PArA 

umA EmPrEsA como A PrEcision, Em quE 

mEdidA sugErirá um rEPosicionAmEn-

to, nomEAdAmEntE Ao nívEl do PrEço?

Sim, é verdade. Ao nível do preço e não só. As 

oficinas dos representantes de marca também 

começaram a reposicionar-se no mercado face 

aos carros com mais anos. E hoje nós, Precision, 

temos algumas campanhas com um determinado 

valor que começam a ser referência no mercado 

que já foram adoptadas por marcas, nomeada-

mente pela Peugeot, a Ford ou a Toyota, que já 

oferecem o mesmo valor para a revisão anual de 

carros com determinadas idades.

nEstE momEnto, quAis são As cAmPAnhAs 

Em vigor nA PrEcision?

Neste momento, temos uma campanha de AC, 

quanto a mim a mais completa em termos técni-

cos do mercado porque não se destina especifi-

camente a carregar o AC mas também detecta as 

anomalias. Temos ainda uma campanha de tra-

vões e aquela que se assume como a nossa refe-

rência, a campanha de revisão anual. Basica-

mente, é como na marca, utilizando o check list 

do fabricante e que tem o posicionamento dos 

99 euros e inclui tudo o que é para verificar nessa 

inspecção. Depois, temos as campanhas dos 

pneus, igualmente uma referência na medida 

mais conhecida, 205/55/16, em que também te-

mos um preço de referência com Goodyear. Ob-

viamente, as nossas surpresas não se esgotarão 

por aqui, daí que lance desde já um convite aos 

nossos actuais e potenciais clientes, para que nos 

visitem regularmente e fiquem atentos às nossas 

comunicações.

quAlidAdE é sinónimo dE sEgurAnçA PArA 

A PrEcision?

Qualidade também é sinónimo de segurança.

E o PrEço, é umA vAntAgEm comPEtitivA?

O preço é uma vantagem competitiva. Comparati-

vamente a outros operadores, nomeadamente os 

representantes das marcas, podemos fazer os mes-

mos serviços, assegurando a mesma qualidade, 

com uma redução de sensivelmente 30 por cento.

trAtAndo-sE dE um modElo dE nEgócio As-

sEntE num modElo dE frAnchising, dE quE 

formA AssEgurA A PrEcision umA homogE-

nEidAdE dA ofErtA dE sErviços?

Nós somos master franchising da Precision para 

Portugal, Espanha, Polónia, Angola e Moçambique. 

Antes de mais, somos uma rede e os franchisados 

cumprem standards preconizados ou sugeridos 

pelo master franchising. De uma forma geral, os 

nossos franchisados costumam aderir às nossas 

campanhas, que apesar de serem idealizadas por 

nós, têm a sua auscultação prévia e acordo. Muitas 

vezes, são os próprios que nos sugerem determina-

das acções.

numA EmPrEsA quE trAbAlhA com multi-

mArcA, quE imPortânciA AssumE A formA-

ção dos quAdros técnicos?

É importantíssima. Aqui, a formação é transver-

sal. Temos um plano anual que inclui formação 

técnica e não técnica. A título de exemplo, on-

tem desenvolvemos uma ação de formação no 

Porto e, hoje, estão a decorrer duas ações em Lis-

boa, algo que vai acontecendo regularmente e 

em função do plano que criámos. Neste caso, 

são ações não técnicas, que têm que ver com a 

vertente comportamental e o atendimento, ao 

passo que também já realizámos duas ações téc-

nicas este ano, uma relacionada com a certifica-

ção do ar condicionado e outra para híbridos, 

uma tecnologia que ainda não é muito visível 

mas que consideramos importante porque, acre-

ditamos, afirmar-se-á no futuro.

num PEríodo dE crisE EconómicA como 

o quE tEmos vindo A AtrAvEssAr, A tEn-

dênciA APontA PArA um EnvElhEcimEn-

to do PArquE AutomóvEl. constituin-

mAnuEl limA

Administrador da Precision

Qualidade e transparência: 
o que os condutores precisam
A Precision é umA emPresA de cAPitAis cem Por cento Portugueses, que detém os direitos 
de mAster FrAnchise PArA PortugAl e PAíses lusóFonos dA Precision Auto cAre inc., umA 
emPresA norte-AmericAnA com mAis de 30 Anos de exPeriênciA no sector dA novA distri-
buição Automóvel. em entrevistA, o AdministrAdor mAnuel limA orgulhA-se Por dirigir 
A emPresA que trouxe PArA o setor do Pós-vendA Português A exPeriênciA dA chAmAdA 
distribuição modernA, cujos melhores exemPlos são emPresAs nos setores dA bAncA, dAs 
telecomunicAções e dA distribuição AlimentAr.
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