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“Uma clara mudança de 
orientação do investimento”
António Costa Dieb, CCDR Alentejo

“A exportação dos vinhos do Alentejo está  
em crescimento e deverá continuar a aumentar”
Dora Simões, Presidente da Comissão Vitivinícola Alentejana

“O conhecimento potencia 
o desenvolvimento”
Ana Costa Freitas, Reitora da 
Universidade de Évora

“Tentamos ajudar todos  
aqueles que nos procuram”
Marília Dulce Pires Morgado Raimundo, Presidente do Conselho  
de Administração da Fundação João Bento Raimundo

 “Alentejo 2020: Uma nova oportunidade para  
acrescentar mais valor ao setor cooperativo”, 

Rui Veladas, Enólogo, Miguel Feijão, Presidente  
e Rodrigo Caeiro, Diretor Financeiro da Carmim



IDENTIDADE
COMPETITIVIDADE
RESPONSABILIDADE

quatro domínios temáticos

Competividade e Internacionalização

Capital Humano

Inclusão Social e Emprego

Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos

Saiba mais:
www.alentejo.portugal2020.pt
www.facebook.com/Alentejo.Portugal2020
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Como nasCeu esta instituição?

A Fundação era uma Associação que depois se 

transformou numa Fundação. Como esta Fun-

dação é uma sucessora dessa Associação de 

solidariedade social, podemos dizer que a ida-

de desta instituição será de cerca de 30 anos. 

Iniciou com um gabinete para consultas a pes-

soas portadoras de deficiência e com a creche 

familiar (amas). Depois foi-se modificando, 

mudaram de instalações para onde hoje ainda 

se encontra a sede. Esta sede, inicialmente, ti-

nha apenas um corpo central, uma creche, um 

jardim-de-infância e apoio a pessoas com defi-

ciências. Por norma, as instituições que surgem 

ligadas a deficientes, aparecem ligadas a pes-

soas que têm deficientes na família. Aqui, os 

fundadores dessa IPSS que outrora foi Associa-

ção, e que foram três, não tinham nenhum de-

ficiente nas famílias, mas acharam que era uma 

região onde havia muitos deficientes e que ca-

reciam de ajuda urgente. Havia e continua a 

haver muitos que não estão devidamente cui-

dados. Alguns viviam em casas sem quaisquer 

condições, quer de higiene quer de salubrida-

de. Outros eram rejeitados pelas famílias e vi-

viam também em péssimas condições, por ve-

zes junto dos animais. Existe até outra coisa 

mais complicada que é por exemplo, uma fa-

mília tem vários filhos mas um é deficiente. 

Esse deficiente ou é escondido ou é institucio-

nalizado mas ninguém da família o visita. 

Quando é Que surge marília dulCe Pi-

res morgado na Fundação?

Eu apareci mais tarde. Já num período em que 

eu dava aulas aqui no Liceu Afonso Albuquer-

que, aulas de inglês e de alemão porque esta 

era a minha formação. Então procuraram-me 

para eu vir aqui como voluntária, isto há mais 

de 20 anos. Eu tinha estado em Inglaterra e fei-

to um curso de iniciação ao ensino da língua 

inglesa a partir dos três anos. Cá em Portugal, 

neste momento, só as escolas inglesas é que 

têm esse tipo de metodologia. O que se fala 

agora nas escolas é no inglês no primeiro ciclo.

mas não se FiCou Por essa Função...

Entretanto, comecei a gostar de vir cá e parece 

que houve quem começasse a gostar também 

que eu viesse. Nessa altura, eu deixei o ensino 

e vim para aqui como voluntária, sempre. 

Como atualmente também sou voluntária. E 

quando vim para aqui comecei a pensar con-

juntamente com a direção a que pertencia, 

como é que podíamos ajudar todos aqueles 

que viessem ter connosco, que ainda hoje é o 

nosso lema e era já o lema da Associação, an-

terior à Fundação. Entretanto, já mais recente-

mente, estudámos quais as necessidades para a 

Guarda neste setor. Existiam muitos lares mas 

nenhuma residência sénior. E mesmo hoje, na 

cidade da Guarda a da Fundação é a única 

com esta filosofia.

e Com as CaraCterístiCas Que aQui ve-

mos…

Com qualidade, com espaço aberto, um local 

onde a pessoa a partir de certa idade pode vi-

ver mas viver em liberdade, isto é, como se vi-

vesse em casa. Cria amigos, tem atividades, 

tem tudo aquilo que precisa.

e não Faltam Pessoas Para ajudar os 

utentes.

Temos a diretora da residência, temos uma psi-

cóloga, temos um gerontólogo, temos anima-

dores, temos fisioterapeutas, temos médico, 

quatro enfermeiros e agregado àquilo que já 

existia fizemos aqui uma espécie de complexo 

que tem tudo. 

A criança pode vir para a Fundação aos quatro 

meses, para a creche. Temos umas creches 

muito interessantes porque são muito coloridas 

e com óptimo equipamento. Temos pessoas ex-

perientes nessa matéria. Esta resposta de cre-

che é frequentada por 73 utentes. Temos de-

pois o pré-primário dos três aos cinco anos, 

frequentada por 60 utentes. Depois temos um 

centro de estudos, frequentado por 40 utentes. 

Eles vão para a escola, depois nós vamos bus-

cá-los para almoçar, vamos entregá-los à esco-

la novamente e vamos buscá-los para lanchar. 

A seguir ao lanche começam a estudar, a fazer 

os TPC’s e têm outras matérias como inglês, 

ballet, educação física e agora vão começar 

com hiphop. E passamos a ter inglês já certifi-

cado pela Cambridge School. Isto no centro de 

estudos. Depois temos duas residências de ci-

dadãos deficientes, com 42 utentes e um Cen-

tro de Atividades Ocupacionais para 25 uten-

tes. Temos também a creche familiar para 24 

utentes, a cantina social que serve cerca de 85 

refeições por dia, uma loja social que apoia 

mais de cem agregados familiares na Guarda. 

Temos ainda um terreno do lado de lá da rua 

onde depois pretendemos fazer mais dois pro-

jetos.

Que tiPo de Projetos são esses?

Eu ainda não posso revelar porque ainda não 

foram apresentados pelo Conselho de Admi-

nistração. Mas devo dizer-lhe que são projetos 

marília dulCe Coelho Pires morgado raimundo

Presidente do Conselho de administração

30 anos de solidariedade  
na Guarda
Com 30 anos de vida, a Fundação João Bento Raimundo, na GuaRda, é o exemplo da 
solidaRiedade no seu estado mais puRo. o lema desta instituição é “ Gostamos de 
aJudaR…venha teR ConnosCo”. desenvolve váRias Respostas soCiais, entRe as quais 
CReChe, CReChe FamiliaR, CentRo de atividades oCupaCionais, pRé-esColaR, Cantina so-
Cial, loJa soCial, laR ResidenCial, CentRo de estudos inteGRados e a ResidênCia sénioR. 
dá apoio a CRianças desde os quatRo meses até ao pRimeiRo CiClo, a Cidadãos deFi-
Cientes e a pessoas idosas. estivemos na ResidênCia sénioR onde ConveRsamos Com 
maRília dulCe Coelho piRes moRGado Raimundo, pResidente do Conselho de admi-
nistRação, que nos Fez uma visita Guiada e mostRou ConheCeR os utentes um a um 
pelo nome, dando nota da pRoximidade que tem paRa Com eles.



Residências sénioR

/Julho

que não existem no Distrito ou sequer no país. 

É preciso que um território de baixa densidade 

tenha direito à mesma coisa que têm os territó-

rios com uma taxa maior de densidade. Claro 

que só é possível fazer isto com um Conselho 

de Administração, com um grupo de técnicos 

jovens, com funcionárias todas jovens e prepa-

radas para o que fazem. E temos perto de 90 

funcionários. Depois temos a escola profissio-

nal , cujo corpo docente e administrativo é 

constituído por cerca de trinta jovens qualifica-

dos e frequentada por cerca de 500 alunos. Isto 

tudo foi criado a partir da Fundação.

exPliQue-nos Como é o ProCesso de in-

tegração de Quem Pretenda vir viver 

na residênCia sénior. Pelo Que sabemos 

tem até um Período exPerimental de 

adaPtação.

Primeiro, as pessoas vêm cá ver as nossas instala-

ções para verem se gostam. Fazem uma visita 

guiada pela Diretora, que explica como se vive 

aqui e qual a filosofia desta Residência. Se a pes-

soa não é da Guarda, mostra-lhe a distância que 

existe em relação aos centros principais, porque 

há muita gente que é autónoma, que sai e faz a 

sua vida. Mostramos também as diferentes ativi-

dades que existem aqui dentro. Desde pintura, 

manutenção física e classes de movimento, esti-

mulação cognitiva, convívios e muitas outras ati-

vidades. Há um período de adaptação, findo o 

qual se equaciona a permanência.

na visita Que Fizemos às instalações Foi 

FáCil reParar Que até PareCe Que esta-

mos em Casa e não numa residênCia sé-

nior. isto também Contribui Para diFe-

renCiar esta instituição de outras.

Nós rejeitamos liminarmente o chamado tipo 

Lar. Onde a pessoa vai e pensa “eu venho para 

aqui para morrer. Daqui só saio para o cemité-

rio”. Aqui toda a gente quer viver o dia-a-dia o 

melhor possível. Mesmo algumas pessoas que 

são hospitalizadas e depois voltam, têm um 

tratamento específico para recuperação, que 

passa por sessões com a psicóloga, algumas 

Nós rejeitamos liminarmente o chamado tipo Lar. Onde 

a pessoa vai e pensa “eu venho para aqui para morrer. 

Daqui só saio para o cemitério”.
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longas conversas, muita animação, de forma a 

pensarem positivamente na vida. Temos tam-

bém o Lar dos cidadãos deficientes, onde rece-

bemos até os mais profundos que mais nenhu-

ma instituição recebe. Porque estes são, de fac-

to, os que dão mais trabalho. É preciso mantê

-los vivos e o mais felizes possível, porque 

penso que é preciso torná-los felizes dentro 

das capacidades que eles têm. É a mesma tese 

que aplicamos aqui aos idosos. Serem felizes 

nesta casa. Se eles quiserem até podem trazer 

os seus objectos pessoais e colocarem nos co-

fres que existem nos quartos. Se quiserem tra-

zer uma peça de mobiliário que lhes lembre 

algo, tragam. E se quiserem personalizar o 

quarto podem fazê-lo.

Durante a visita às instalações também 

foi possível observar a proximiDaDe 

que tem com toDos os seus utentes, fa-

lanDo com toDos eles e sabenDo o 

nome De toDos. não é normal ver-se 

esse tipo De relação.

lia hoje não há chocolates?” e eu digo, “portas-

te-te bem, por acaso?” e dou-lhes chocolates. 

Às vezes saio daqui a pensar que foi um dia 

estafante, mas sempre que valeu a pena.

como vê o futuro Da instituição?

Acho que estão lançadas as bases para que 

esta instituição, com os colaboradores que 

tem, com os órgãos da instituição a funcionar, 

continue e desenvolva novos projectos e man-

tenha os existentes. Como lhe disse, pensamos 

realizar dois novos projetos para a instituição, 

para a Guarda. Penso que isso para a Guarda é 

muito bom. Mas não só, pela criação de novos 

postos de trabalho, como será a criação de no-

vas técnicas e novas tecnologias aplicadas a 

cidadãos com problemas e acho que a Guarda, 

nesse aspeto, pode ser pioneira com este proje-

to. Também gostava de poder ajudar as crian-

ças até ao fim da escolaridade, 12º ano, com 

ensino acompanhado. Gostava que tivéssemos 

este projeto, isto na área do ensino. Gostava 

também de ter a hipótese de ter uma constru-

ção onde pudesse fazer determinado tipo de 

tratamentos para que as pessoas atrasassem 

mais o seu envelhecimento e pudessem me-

lhorar a qualidade de vida, porque aqui ainda 

não temos.

Gostava, também, de ter outra resposta social 

ligada à infância e juventude, mas numa área 

especializada, vamos ver se é possível para 

breve.

Acho que há uma empatia. Eu acho que chega-

mos a uma idade em que gostamos de sentir 

que estamos em família. Uns com mais facili-

dade, outros menos, uns com mais capacidade 

outros com menos, mas somos todos pessoas. 

Portanto, como eu partilho essa filosofia de 

vida, por vezes sofro com eles, outras vezes 

rio-me com eles. Quando eles estão mais tris-

tes, procuro puxá-los um pouco mais para 

cima. Isso para mim, por eu ser voluntária, é 

interessante. Eu sei que poderia estar a fazer 

outra coisa, mas eu não sei se vale mais eu es-

tar a pensar num projeto novo, ou, sabendo 

que há alguém que tem uma determinada difi-

culdade não é mais importante ajudar e depois 

continuar com os novos projectos. 

a sua atituDe espelha um pouco como 

funciona esta funDação, não acha?

Funciona uns para os outros. De nós para eles 

e deles para nós. Tem de haver aqui uma res-

posta afectiva, quase de espírito familiar. Até 

com as crianças. Por vezes dizem-me “ó Marí-

“É preciso mantê-los vivos 

e o mais felizes possí-

vel, porque penso que é 

preciso torná-los felizes 

dentro das capacidades 

que eles têm”
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Nesta fase, eNtre ciclos, que Nos eN-

coNtramos, qual o balaNço que faz, 

em termos gerais, da execução do iNa-

leNtejo 2007/2013?

O INALENTEJO – Programa Operacional Re-

gional do Alentejo 2007-2013 tinha uma taxa 

de execução de 80 por cento no final de Maio 

de 2015, correspondente a um valor total de 

884 milhões de euros e apresentando 2 146 

candidaturas aprovadas. Em termos de desem-

penho, atingimos já indicadores de execução 

relevantes, entre vários outros:

•  Micro e pequenas empresas apoiadas – 161

‘O Alentejo está a mudar’, há hoje uma maior 

capacidade de incentivar o dinamismo em-

preendedor e de potenciar a valorização dos 

recursos endógenos, incluindo algo que é fun-

damental para o desenvolvimento regional que 

são as qualificações e competências; tudo isto 

somado fará com que o Alentejo junte aquilo 

que fez no passado e foi bom, aos novos desa-

fios que estão à nossa frente. 

mais uma vez em termos gerais, quais 

são as graNdes difereNças eNtre o iNa-

leNtejo 2013 e o aleNtejo 2020?

A diferença entre o INALENTEJO e o Alentejo 

2020 é sobretudo uma clara mudança de 

orientação do investimento em infra-estruturas 

para o investimento privado e empresarial e 

transferência de conhecimento, o cumprimen-

to de objectivos e de responsabilização por im-

pactos. Neste período de fundos comunitários 

2014-2020, há uma aposta forte nos territórios 

de baixa densidade, o objectivo é fomentar o 

desenvolvimento económico e social destes 

territórios, invertendo um processo de déca-

das. A aposta tem de ser feita, não com base 

em infra-estruturas e equipamentos, mas com 

base no crescimento económico, na criação de 

emprego, para possibilitar a fixação das pes-

soas e incentivar a dinâmica das comunidades. 

As intervenções vão centrar-se em áreas priori-

tárias, tais como:

•  A promoção do empreendedorismo e da ino-

vação empresarial;

•  O incentivo à transferência de conhecimen-

tos de I&D entre os sectores académico e 

empresarial;

•  O aumento da competitividade económica, 

através do aumento da produção de bens e 

serviços comercializáveis;

•  O combate ao desemprego, nomeadamente 

entre os Jovens, melhorando a qualidade da 

educação e da formação, o alargamento das 

qualificações e competências;

•  A redução da pobreza, através do melhor 

acesso a serviços da economia social;

•  O apoio à transição para uma economia efi-

ciente em termos de recursos: eficiência 

energética e gestão dos recursos naturais;

•  O contributo para a modernização da admi-

nistração pública.

O modelo de governação dos fundos prevê um 

aumento em matéria de transparência e de se-

lectividade dos apoios, uma aposta forte na 

simplificação para facilitar as candidaturas a 

apresentar pelos Beneficiários. No Alentejo 

2020 não nos vamos limitar a aprovar os pro-

jectos e a comprovar que os mesmos foram 

executados, seja uma unidade industrial ou tu-

rística, ou simplesmente a aquisição de equi-

pamentos para renovar essas unidades, seja um 

equipamento de apoio social ou cultural, um 

projecto de investigação ou um projecto de 

captação de investimento e/ou de promoção 

externa; com a assinatura do contrato de finan-

ciamento vamos exigir aos beneficiários o 

•  Novas empresas (star-up) apoiadas – 9

•  Orientação para a produção transacionável e 

internacionalização – 75 %

•  Elementos patrimoniais apoiados – 35

•  Alunos que beneficiam das intervenções nos 

equipamentos escolares - 15 881

•  Unidades de saúde apoiadas – 56

•  Km de estradas construídas e remodeladas – 

1 134

Vamos encerrar o INALENTEJO, no final de 

2015, com aproveitamento total dos recursos, 

contando para o efeito com a colaboração dos 

beneficiários do Programa. Podemos dizer que 

aNtóNio dieb

Presidente da ccdr alentejo

“Devemos ter a arte e o engenho para tirar 
o melhor das oportunidades”
EntrEvista a antónio Costa DiEb - PrEsiDEntE Da Comissão DE CoorDEnação E DEsEnvolvimEnto rEgional Do alEntEjo - CCDra 
- E Da Comissão DirEtiva Do alEntEjo 2020
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compromisso de obtenção de resultados, au-

mento da produção, da facturação, das expor-

tações, ou da criação de postos de trabalho, 

entre outras possibilidades. Pretende-se obter 

resultados concretos que contribuam para o 

aumento da competitividade das empresas e o 

crescimento económico da Região, garantindo 

a responsabilidade social. Por outro lado, te-

mos que assegurar a preservação e valorização 

da nossa identidade cultural e ambiental, cujos 

valores diferenciadores nos transmitem um 

sentimento de identidade e pertença, associan-

do-os às dinâmicas sociais, à inovação e à va-

lorização económica, e que constituem os ele-

mentos fundamentais da estratégia de desen-

volvimento que se pretende continuar e refor-

çar no futuro, com sentido de responsabilidade 

social. O Alentejo valoriza o seu capital simbó-

lico, tem hoje uma qualidade de vida que po-

deremos considerar invejável e que merece o 

nosso orgulho. Trata-se de um racional estraté-

gico de identidade e diferenciação. O Alentejo 

é e tem ainda de ser mais que preservação e 

valorização do nosso património e ambiente, 

mais que infra-estruturas físicas, o Alentejo tem 

de continuar a apostar no ensino e na investi-

gação para que com essa aposta se feche o cír-

culo que permitirá ao Alentejo estar na linha 

da frente do desenvolvimento. Que o Alentejo 

tem vindo a construir infra-estruturas que são 

já, mais do que uma esperança, uma certeza 

de que esta região tem de facto futuro e condi-

ções para se tornar cada vez mais atractiva ao 

investimento, também é um facto que por to-

dos é reconhecido.

qual o valor total de fuNdos comuNi-

tários Previstos e, em resumo, quais os 

domíNios temáticos e resPectivos eixos 

Prioritários do aleNtejo 2020?

A dotação global atribuída ao Alentejo 2020 é 

de 1.082,9 milhões de euros, repartida por FE-

DER – Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional e FSE – Fundo Social Europeu. A es-

trutura do Alentejo 2020 compreende quatro 

Domínios Temáticos:

• Competitividade e Internacionalização

• Capital Humano

• Inclusão Social e Emprego

•  Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Re-

cursos segundo uma lógica de intervenção 

organizada em dez Eixos Prioritários, articu-

lados entre si, convergentes e coerentes com 

os objectivos e metas da estratégia de cresci-

mento da União Europeia – Estratégia Europa 

2020:

•  Competitividade e Internacionalização das 

PME

•  Ensino e Qualificação do Capital Humano

•  Investigação, Desenvolvimento Tecnológico 

e Inovação

•  Desenvolvimento Urbano Sustentável

•  Emprego e Valorização Económica dos Re-

de que forma a agricultura Poderá ser 

mote Para o deseNvolvimeNto de ou-

tras áreas como a i&d, a iNdustria de 

traNsformação, o turismo…

O equilíbrio global associado ao ordena-

mento do território, integra valores naturais, 

de biodiversidade e culturais que, para além 

de proporcionarem as condições necessárias 

à consolidação do sector agrícola, consti-

tuem, no quadro nacional e europeu, um ca-

pital patrimonial como vantagem comparati-

va de afirmação da Região Alentejo. Preten-

de-se potenciar os nossos recursos de forma 

sustentável, induzindo e estimulando o de-

senvolvimento de actividades de outras áreas 

relacionadas, numa parceria entre as institui-

ções de ensino universitário e politécnico e 

os centros de investigação, fomentando a 

I&D aplicada à inovação na produção, à me-

lhoria da qualidade e da competitividade dos 

nossos produtos, e criando condições para a 

internacionalização das nossas empresas e 

dos nossos produtos. Por outro lado, o Alen-

tejo permite uma interligação e complemen-

taridade entre as actividades turística, agrí-

cola e agro-alimentar, dado que na Região 

estão identificados e certificados por siste-

mas de protecção e de valorização de produ-

tos agro-alimentares um vasto conjunto de 

produtos de qualidade, distribuídos por todo 

o Alentejo. Estes produtos assumem um valor 

estratégico na dupla perspectiva do desen-

volvimento económico das fileiras de agro

-indústria e da valorização de um dos produ-

tos estratégicos para a Região — gastronomia 

e vinhos. As oportunidades do turismo e la-

zer em espaço rural/natureza ganham cada 

vez mais expressão, nomeadamente através 

do aproveitamento dos recursos no contexto 

da multifuncionalidade do espaço rural, 

onde a produção agrícola, a conservação da 

natureza e o turismo usufruam das mais-va-

lias mútuas através do desenvolvimento de 

actividades turísticas em complementarida-

de com outras ligadas ao espaço rural. 

em que outras áreas da iNdústria e co-

mércio se deverá aPostar?

A Estratégia Regional de Especialização Inteli-

gente é uma das componentes fundamentais 

da estratégia de desenvolvimento definida para 

o Alentejo, através da identificação de caracte-

rísticas e activos singulares e de vantagens 

competitivas que possam ser mobilizados para 

potenciar o seu crescimento económico. As 

prioridades definidas para a Estratégia Regio-

nal de Especialização Inteligente são:

•  Alimentação e Floresta

•  Economia dos Recursos Minerais, Naturais e 

Ambientais

•  Património, Indústrias Culturais, Criativas e 

Serviços de Turismo

•  Tecnologias Críticas, Energia e Mobilidade 

Inteligente

•  Tecnologias e Serviços Especializados da 

Economia Social

No âmbito do Alentejo 2020, estas prioridades 

de especialização constituirão condições de 

elegibilidade ou condições preferenciais para 

o financiamento de candidaturas em diversas 

áreas de intervenção do Programa, com espa-

cial incidência nos domínios temáticos da 

Competitividade e Internacionalização e do 

Capital Humano.

como vê No PreseNte a marca aleNtejo 

No muNdo? em que áreas se deverá 

aPostar Na iNterNacioNalização?

A marca Alentejo no mundo tem vindo gradual-

mente a ganhar força, a consolidar-se. Somos no 

presente o resultado de trabalho desenvolvido ao 

longo dos anos de forma sistemática em torno 

das nossas potencialidades e recursos, mas tam-

bém na preservação da nossa identidade cultu-

ral. O nosso desenvolvimento está alicerçado nos 

grandes empreendimentos existentes na região, 

mas temos que apostar no acréscimo da compe-

titividade das pequenas e médias empresas regio-

nais para a criação de riqueza e de postos de tra-

balho qualificados. Devemos ter a arte e o enge-

nho para tirar o melhor das oportunidades.

cursos Endógenos

•  Coesão Social e Inclusão

•  Eficiência Energética e Mobilidade

•  Ambiente e Sustentabilidade

•  Capacitação Institucional e Modernização 

Administrativa

•  Assistência Técnica 

•  Identidade, competitividade e responsabili-

dade, são a nossa orientação.

como aNalisa a iNterligação eNtre os 

vários ageNtes de região em todo este 

Processo?

A preparação do novo ciclo de fundos comu-

nitários para o período 2014-2020, desen-

volvida pela CCDRA, traduziu-se num pro-

cesso de planeamento exigente e complexo, 

em que a colaboração e a parceria empenha-

da dos Actores Regionais representativos das 

diferentes dimensões (política, económica, 

social, ambiental e associativa) foi um ele-

mento determinante. O processo culminou 

na aprovação por unanimidade do “Docu-

mento de referência para o Plano de Acção 

Regional Alentejo 2020” pelo Conselho Re-

gional da CCDRA, em Setembro de 2013. 

Esta articulação com todos os agentes regio-

nais tem continuado a ser efectuada de for-

ma activa para trocar informação, atualizar 

dados, auscultar opiniões. O Alentejo tem 

que estar unido e focado na Estratégia de De-

senvolvimento Regional definida.

o aleNtejo, tradicioNalmeNte, é uma re-

gião agrícola com caPacidades iNsta-

ladas já relevaNtes. o sector tem aiNda 

PoteNcialidade de crescimeNto rele-

vaNte?

A Agricultura é um sector que se tem vindo a 

“revalorizar” em termos regionais, assente 

em modelos mais eficientes e competitivos 

em termos económicos. Com base em Al-

queva, o regadio fez surgir uma nova agricul-

tura na Região, com novas culturas a surgir e 

com potencialidades para outras se produzi-

rem. Existe um potencial agroalimentar, agrí-

cola e florestal com relevância na Região 

Alentejo, importa no entanto ponderar os 

seus impactos a montante e a jusante e ren-

tabilizar esse potencial na Região, de modo 

a valorizar eficientemente os nossos recur-

sos, mas garantindo a preservação e valori-

zação ambiental. As Prioridades de Interven-

ção Regional até 2020 interpelam um con-

junto expectável e densificado de contribu-

tos / complementaridades de financiamento, 

entre os quais, os recursos do FEADER, no 

enquadramento das apostas estratégicas refe-

rentes à Agricultura de Regadio, à Afirmação 

do Cluster Agro-alimentar e ao Desenvolvi-

mento dos Territórios de Baixa Densidade, 

que vão permitir que o sector continue a 

crescer de forma sustentável.

Podemos dizer que ‘O Alentejo está a mudar’, há 

hoje uma maior capacidade de incentivar o dinamis-

mo empreendedor e de potenciar a valorização dos 

recursos endógenos, incluindo algo que é fundamen-

tal para o desenvolvimento regional que são as quali-

ficações e competências; tudo isto somado fará com 

que o Alentejo junte aquilo que fez no passado e foi 

bom, aos novos desafios que estão à nossa frente. 
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A Fundação Eugénio de Almeida tem a sua ati-

vidade empresarial centrada na produção agrí-

cola, pecuária e agroindustrial, com cresci-

mentos expressivos nos últimos anos, que se 

devem sobretudo à conquista de novos merca-

dos para os vinhos e azeites, bem como ao au-

mento e diversificação das produções agríco-

las, graças à introdução de novas culturas de 

regadio, que o projeto de Alqueva veio permi-

tir.

Para além da produção e comercialização de 

vinhos de grande notoriedade, a Fundação dis-

põe ainda de marcas de azeite de qualidade, 

dedicando-se também à produção de milho e 

outros cereais, hortícolas, papoila, carne de 

bovino, ovinos e porcos alentejanos.

O produto nobre da Fundação Eugénio de Al-

meida são as diversas marcas de vinho tipica-

mente alentejanas e que deambulam pelas me-

sas dos comensais. “Há muito tempo que os 

vinhos da Fundação passaram a ter uma noto-

riedade enorme, devido à filosofia de excelên-

cia e que é cada vez mais um objetivo transver-

sal à Fundação. O projeto vitivinícola come-

çou quando as terras foram devolvidas em 

1981, depois da Reforma Agrária, tendo sido 

lançado o projeto agroindustrial com grande 

impacto económico na produção de vinhos. 

Como a vinha existente era antiga, foram plan-

tadas novas áreas significativas e recuperada a 

Adega da Cartuxa. O impacto desses vinhos no 

mercado foi imediato e as marcas tornaram-se 

conhecidas pela qualidade do produto.

Em 1998 e 1999 plantaram-se novas áreas de 

vinha e a partir de 2000 este tipo de investi-

mento tem tido uma regularidade anual, tanto 

para reconversão como para aumento da área 

de produção.

Definiram-se estilos de vinho tipicamente 

alentejanos, como o Cartuxa, o Pêra-Manca ou 

o EA, que são feitos sempre à base de castas 

tradicionais do Alentejo. É esse o estilo que te-

mos vindo a manter e a procurar melhorar, 

sempre dentro de um critério de excelência. O 

consumidor sabe o que está dentro quando 

abre uma garrafa de uma marca da Fundação e 

este é o maior prémio que um produtor pode 

ter”, explica Luís Rosado, administrador dele-

gado da Fundação Eugénio de Almeida.

A base da produção de vinhos e as castas con-

tinuam inalteradas ao longo dos anos, mas a 

introdução de novas tecnologias veio permitir 

aprimorar o processo produtivo e o próprio vi-

nho. “A construção da nova adega, em 2007, 

veio permitir introduzir duas ou três orienta-

ções de tecnologia no sentido de garantir ainda 

mais o objetivo de excelência de qualidade. 

Desde logo foi a questão do frio. As uvas en-

tram numa câmara frigorífica logo após a co-

lheita, que não existia na outra adega, e são 

laboradas no dia seguinte. Permite baixar a 

temperatura e fazer um trabalho de enologia 

tirando mais partido das qualidades da uva. 

Depois é a questão da gravidade, já que não 

fazemos bombagem de uvas, trabalhamos com 

depósitos suspensos que fazem o transporte e 

que colocam as uvas nos diferentes vinificado-

res. São metodologias que foram adotadas 

Excelência na qualidade 
como meta a atingir
A chegAdA dA águA devido Ao projeto AlquevA veio permitir Ao setor AgroindustriAl 
dA FundAção eugénio de AlmeidA diversiFicAr As suAs produções. mAs AindA é o se-
tor do vinho que levA o nome destA instituição “às bocAs do mundo”.

Uma visão estratégica para o Alentejo

Para Luís Rosado, o impacto da chegada da água do Alqueva “vai ser significativo, mas vai ser 

um processo lento. A população e os agricultores da região não têm experiência de regadio. 

Existe a chegada de novas pessoas e culturas, uma fase de aprendizagem e a própria introdução 

ao regadio é por fases. A primeira fase está a terminar, já se está a preparar a segunda e o Alen-

tejo pode ficar com uma área total de cerca de 350 mil hectares de regadio que inclui os rega-

dios públicos e privados já existentes. O impacto vai ser muito forte porque vai haver diversifica-

ção de culturas, maior intensificação de atividades e criação de emprego, mas também vão 

aparecer muitas atividades e negócios de apoio à agricultura, como a indústria transformadora.

As pessoas têm que perceber que estes 350 mil hectares de regadio não representam mais do 

que 15 por cento da superfície agrícola útil do Alentejo, que é cerca de dois milhões de hectares, 

e é preciso saber o que fazer ao restante. É uma grande reserva ambiental do país e da Europa, 

porque felizmente o Alentejo não está estragado em termos ambientais. A agricultura é mesmo 

assim, há que fazer de uma forma intensiva onde há potencial para isso e há que incentivar as 

produções tradicionais mais extensivas, normalmente com baixas produtividades, muitas vezes 

com rendimentos negativos e, aqui, as decisões públicas de apoiar os investimentos também 

têm que olhar para esta área que está em risco de abandono.

Este é o potencial do Alentejo, ou seja, aliar a preservação ambiental ao desenvolvimento destas 

atividades e ao crescimento de projetos turísticos que hoje têm todo o sentido. É um sistema 

relativamente complexo, mas que tem potencialidades muito diversas e cujo impacto no desen-

volvimento da região pode ser muito forte se houver boas ideias e inteligência suficiente para 

não estragar o meio ambiente”.

“A construção da nova adega, em 2007, veio permitir 

introduzir duas ou três orientações de tecnologia no 

sentido de garantir ainda mais o objetivo de excelên-

cia de qualidade”

Luís Rosado

administrador delegado
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num conjunto e que não é normal existirem 

numa adega desta dimensão, mas sim em mais 

pequenas. O conjunto é que resultou numa 

tecnologia diferente e que permitiu crescer nas 

marcas mais valiosas não beliscando a quali-

dade. Conseguimos aumentar a produção dos 

vinhos, nomeadamente o Cartuxa, não colo-

cando em causa a qualidade, chegando mes-

mo a melhorá-la em alguns aspetos.

Cada vez mais o controlo de qualidade é aper-

tado, os técnicos conhecem melhor o poten-

cial de cada casta em cada talhão e o nosso 

vinho, como sempre, começa a ser produzido 

no campo. Por isso, temos que trabalhar muito 

bem a produção das uvas para que cheguem 

em ótimo estado à adega para gerar os ótimos 

vinhos que em regra geral a Fundação tem”, 

explica.

Para Luís Rosado, o prazer de beber um vinho 

da Fundação Eugénio de Almeida está assente 

no facto de que “entendemos o vinho como 

um produto gastronómico, ou seja, para acom-

panhar uma refeição. Há sempre um prazer em 

provar as colheitas novas e compará-las, mas 

penso que o vinho deve ser utilizado para con-

jugar com determinados pratos e perceber qual 

é o que se adapta melhor para retirar o prazer 

dos sabores. Os nossos vinhos são agradáveis e 

não nos preocupamos em fazer vinhos para 

concursos. O mais importante é o que está de-

finido como o estilo de cada vinho e o apura-

mento do produto final”.

AlquevA permitiu diversificAr pro-

dução

O projeto de Alqueva veio trazer maiores po-

tencialidades à região e permitir aumentar o 

leque de produtos produzidos, bem como a 

criação de unidades industriais ligadas ao se-

tor agroalimentar. Antecipando os efeitos 

que o Alqueva trouxe para a região, a Funda-

ção Eugénio de Almeida já está a introduzir 

novos produtos nos seus terrenos. “O projeto 

de azeite começou perto do ano 2000 com a 

plantação de novos olivais e atualmente atin-

ge os 300 hectares. Representa cerca de 10 

por cento no valor total das vendas. O vinho 

é o produto com maior valor económico e 

representa cerca de 80 por cento. O resto 

está distribuído pela agricultura e pecuária. 

Esta diversificação foi possível com a chega-

da da água do Alqueva. Surgiram novas cul-

turas, como o milho, o tomate para indústria 

em parceria com outra empresa, passamos a 

produzir carne em regadio com grandes van-

tagens económicas e temos feito algumas ex-

periências em horticultura. Desde há alguns 

anos que produzimos papoila para a indús-

tria farmacêutica. Este ano vamos começar a 

plantar uma área significativa de produção 

de amêndoa porque pensamos que é oportu-

no e existe mercado interessante. Este é um 

projeto novo, e estamos a lançar vários in-

vestimentos e candidaturas ao Alentejo 

2020, quer na área agrícola quer na produ-

ção de vinho”, conta Luís Rosado.

umA cAsA com históriA

No sentido de promover os seus produtos, 

principalmente o vinho, a Fundação Eugénio 

de Almeida tem um projeto de enoturismo, 

que pode vir a ser alargado a breve prazo. 

“Tem crescido a um bom ritmo, mas é muito 

focado para a área dos vinhos. Oferecemos 

ao visitante o contacto com uma adega his-

tórica e com parte do circuito do vinho, 

onde é possível ver diretamente alguns pro-

cessos. A visita conduz o visitante pela histó-

ria do edifício, que tem a ver com a história 

da cidade e de Portugal, pela história da Fun-

dação, passando pela área de produção e 

sempre com maior enfoque na produção de 

vinho. Temos pensado em alargar esta pro-

posta para as pessoas que estejam interessa-

das em fazer visitas ao terreno, com enfoque 

na pecuária e na produção agrícola. É um 

projeto que podemos desenvolver e existem 

possibilidades grandes para isso acontecer. 

Para um esquema destes funcionar a nível re-

gional tem que existir um plano com todos 

os intervenientes e tem que existir um traba-

lho conjunto a desenvolver”, conclui.

Pêra-Manca

A Pêra-Manca é a marca que a Fundação 

Eugénio de Almeida destina aos seus vinhos 

de exceção.

Os vinhos brancos têm por base as castas 

Antão Vaz e Arinto, apresentando uma cor 

citrina, um aroma frutado persistente, fino e 

complexo. Na boca, são macios, secos, 

complexos e equilibrados.

Já os vinhos tintos são produzidos a partir 

das castas Trincadeira e Aragonez. São vi-

nhos encorpados, complexos e elegantes, 

com aroma a passas de frutos e essências 

das madeiras de estágio. Devido à grande 

qualidade dos taninos e madeiras utilizadas, 

são vinhos que apresentam grande longevi-

dade, necessitando de algum tempo para 

revelar todo o seu potencial.

Cartuxa

A marca Cartuxa associa a sua qualidade ao nome dos monges Cartuxos 

que, desde 1598, levam uma vida solitária de oração no Mosteiro de Santa 

Maria Scala Coeli.

Os vinhos brancos têm por base as castas Antão Vaz, Arinto e Roupeiro apre-

sentam um aroma fino e um certo corpo, são persistentes e harmoniosos.

Os vinhos tintos têm por base as castas mais comuns do Alentejo: Trincadei-

ra, Aragonez, Alfrocheiro, Alicante Bouschet e Tinta Caiada. Com estágio em 

madeira de carvalho, são vinhos com boa estrutura, elegantes e que combi-

nam os aromas das castas utilizadas a um sabor persistente e complexo.

Já o Cartuxa tinto Reserva resulta de uma criteriosa seleção de castas das 

parcelas de vinha de maior idade da Fundação Eugénio de Almeida.

Vinho Regional Alentejano EA

A marca EA, com vinho branco, rosé, tinto 

ou reserva, define-se com base nos vinhos 

do ano, com características próprias de vi-

nhos jovens, fáceis de beber e para consu-

mo imediato.

Vinea Cartuxa - Branco e tinto

A gama Vinea Cartuxa branco e tinto é a proposta da Fundação Eugénio de Al-

meida para o dia-a-dia ou ocasiões mais informais.
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“A Fundação é uma instituição 
portadora de esperança”
A visão estrAtégicA pAtente no po regionAl Alentejo 2020 vAi permitir o desen-
volvimento comum de diversos setores. em entrevistA, mAriA do céu rAmos, secre-
táriA gerAl dA FundAção eugénio de AlmeidA, explicA como é importAnte AgArrAr As 
oportunidAdes criAdAs por este QuAdro comunitário.

o progrAmA operAcionAl Alentejo 2020 

procurA introduzir umA novA dinâmi-

cA nA região. este é o cAminho certo?

A estratégia de especialização inteligente do 

Alentejo 2020 valoriza aquela que é a brecha de 

esperança para a região: o facto de o Alentejo ter 

uma identidade muito forte do ponto de vista cul-

tural e patrimonial, e ser um ecossistema muito 

preservado do ponto de vista ambiental. Acredito 

que é uma boa escolha valorizar estes ativos 

como ponto de partida para a maximização das 

oportunidades em vez de insistir em caminhos já 

percorridos, ou seja, tentar criar um tecido eco-

nómico e produtivo que não resultou de forma 

artificial e sem sustentabilidade. A partir de uma 

paisagem natural preservada e de um património 

e identidade cultural fortes é possível criar im-

pacto positivo ao nível da experiência cultural e 

formativa, da inclusão social e da dinamização 

turística, ou seja, gerar sustentabilidade econó-

mica.

A fundAção pode Assumir um pApel pre-

ponderAnte…

O Alentejo está muito distante do resto do país 

e justifica-se que o Programa 2010 tenha o 

maior aumento de sempre no seu volume fi-

nanceiro. Neste aspeto, a CCDR-A tem que es-

tar satisfeita com as negociações e com a parti-

cipação de todos os agentes que conseguiu 

envolver. Esta dupla convergência entre o 

mAriA do céu rAmos

secretária geral da fundação eugénio de Almeida

fórum eugénio de Almeida

Alentejo 2020 e a visão que a Fundação tem 

para si própria e para a região permite identifi-

car muitos territórios de oportunidade. 

O campo agrícola, o campo energético, o que diz 

respeito ao desenvolvimento do projeto agroindus-

trial e à sustentabilidade económica da Fundação 

Eugénio de Almeida e, depois, a valorização da 

identidade patrimonial, cultural e ambiental ligada 

ao turismo e ao desenvolvimento integrado é um 

bom ecossistema para desenvolver a missão cultu-

ral, social e educativa da Fundação.

É importante valorizar o facto de existir uma vi-

são, estratégia e uma ambição comuns entre os 

instrumentos de política pública e a visão da 

Fundação, que é a criação desta base de conver-

gência dos valores dos produtos da região e em 

termos sociais e culturais resgatar uma diferença 

de desenvolvimento que continua a existir.

e que diferençA é essA?

O Alentejo tem concentrados no seu território 

todos os problemas da agenda atual. Tem desi-

gualdades sociais, problemas de demografia, 

uma população envelhecida e isolada, proble-

mas de inclusão social, uma taxa de desempre-

go muito alta e um elevado abandono escolar. 

Há uma incidência mais expressiva destes pro-

blemas que existem no resto do território e 

uma incidência mais específica de algumas 

questões, como a demografia.

Tudo isto faz da Fundação Eugénio de Almeida 

A nossa rede de trabalho quotidiano envolve muitas 

instituições sociais e culturais e a Fundação é reco-

nhecida como um parceiro credível e diferenciador. 

Os nossos projetos são multidimensionais, com alcan-

ce para diversas áreas.



/Julho

Alentejo Século XXI

jardim das casas pintadas

Eugénio de Almeida: Um mecenas e filantropo

Vasco Maria Eugénio de Almeida nasceu no 

dia 30 de Agosto de 1913 e desde cedo colo-

cou a sua fortuna ao serviço da população, 

tendo tido um papel preponderante no de-

senvolvimento de Évora. Estudou no Instituto 

Superior de Agronomia, onde concluiu a sua 

formação em 1936 e era portador de uma 

personalidade com fortes convicções cristãs 

e humanistas, muito vocacionada para a fi-

lantropia e o mecenato, sensível às preocupa-

ções educativas e sociais. 

Das múltiplas obras sociais e culturais que 

realizou, destacam-se, pela sua importância e 

impacto, a reconstrução e recriação do Con-

vento da Cartuxa e a criação do ISESE - Insti-

tuto Superior Económico e Social de Évora, 

precursor da restauração do ensino universi-

tário nesta cidade e o apoio à criação do 

Hospital do Patrocínio, de um bairro social, 

do aeródromo municipal e de diversas insti-

tuições de cariz assistencial em Évora. 

A sua ação veia social transpôs as barreiras 

de Évora e em Lisboa dirigiu, remodelou e 

ajudou financeiramente o Asilo D. Pedro V, 

tendo ainda viabilizado a utilização do Par-

que de Santa Gertrudes para a primeira reali-

zação, em 1943, da Feira Popular de Lisboa, 

cujas receitas reverteram a favor da Colónia 

Balnear Infantil de “O Século”.

Dedicou particular atenção à salvaguarda e 

preservação do património, pelo que proce-

deu à reconstrução cuidada e meticulosa dos 

edifícios históricos do seu património, e que 

hoje integram o acervo da Fundação Eugénio 

de Almeida. O seu interesse pela causa da 

cultura levou-o igualmente a atribuir donati-

vos a diversas instituições da cidade ligadas à 

música e ao teatro. 

No início da década de 60, Vasco Maria Eugé-

nio de Almeida transforma um projeto pessoal 

de serviço aos outros num projeto institucional 

perene, e cria a Fundação Eugénio de Almeida, 

à qual deixa um legado de valores, uma missão 

e os meios para a realizar em plenitude.

uma instituição portadora de esperança. A mis-

são institucional da Fundação é recuperar o dife-

rencial de desenvolvimento desta região face ao 

resto do país e da europa em que se insere. O seu 

desafio é ser capaz de multiplicar os recursos de 

que dispõe, articulá-los com os fundos comunitá-

rios e geral valor económico e social. 

tAmbém vAi ser possível trAbAlhAr em 

pArceriA com outrAs instituições. 

Já é uma prática comum da Fundação e desde há 

20 anos que não fazermos as coisas sozinhos. 

Somos uma instituição catalisadora e agregadora 

das energias e sinergias capaz de criar valor. Esta-

mos em rede com a CIMAC, temos uma parceria 

estratégica com a Universidade de Évora, esta-

mos a criar uma rede de museus em Évora que 

terá um enorme potencial de animação cultural e 

de atração de turismo, sobretudo em termos de 

um certo ordenamento e valorização dos conteú-

dos que estão acessíveis, e temos colaborações 

com diversas e relevantes instituições de diferen-

tes níveis territoriais, do local ao transfronteiriço. 

Por exemplo, a Fundação que faz formação do 

terceiro setor há mais de 10 anos. A nossa rede 

de trabalho quotidiano envolve muitas institui-

ções sociais e culturais e a Fundação é reconhe-

cida como um parceiro credível e diferenciador. 

Os nossos projetos são multidimensionais, 

com alcance para diversas áreas.

fórum eugénio de Almeida:  
exposição o museu a haver 
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“Uma parceria com frutos”  

por Ana Costa Freitas

Com assento no Conselho de Administração da 

Fundação Eugénio de Almeida, a reitora de 

Universidade de Évora, Ana Costa Freitas, tem 

“reuniões mensais com a Fundação, que é par-

ceira da Universidade em diversas áreas, no-

meadamente as ligadas à agricultura, como a 

viticultura e a enologia, e mais recentemente ao 

património, com projetos em colaboração com 

o Laboratório Hércules. Por outro lado, a Uni-

versidade possui herdades experimentais e co-

locámos o desafio à Fundação de ser nossa par-

ceira na exploração dessas herdades, o que está 

a ser discutido. Ao nível da oferta formativa, te-

mos alguns projetos para alguns nichos que a 

universidade pretende vir a abrir. É um parceiro 

natural e importante e tem sido assim desde 

sempre”. 

Cónego Eduardo Pereira da Silva    

No ponto de vista do Cónego Eduardo Pereira da Silva, o património artístico “tem uma forte marca 

da fé cristã, que refletem o sentir e o saber fazer de cada povo e de cada época, constituindo-se por 

isso como uma das marcas distintivas da sua memória história e da sua identidade”. Citando o Papa 

Francisco, “em todas as épocas, a Igreja recorreu às artes para dar testemunho das aspirações espi-

rituais da humanidade, dos mistérios sublimes da fé cristã e da busca daquela beleza suprema que 

encontra a sua origem e o seu cumprimento em Deus”. Para o nosso interlocutor não há dúvidas 

que “conhecer o património, divulgá-lo, estamos a dar a conhecer a marcha da fé ao longo da his-

tória, a incutir valores que hoje estão subestimados e claro, sem esquecer, todo o seu potencial tu-

rístico”.

A relação da Diocese de Évora com a Fundação Eugénio de Almeida parte pela iniciativa do 

fundador, Eng. Vasco Maria Eugénio de Almeida. “Estava claro que uma das formas de garantir 

a perpetuidade da fundação era ligá-la a uma instituição de carácter perpétuo. Por isso, colo-

cou na presidência do Conselho de Administração a Diocese e o Cabido da Sé na presidência 

do Conselho Fiscal. É muito curioso que nos fins estatutários inseriu fins espirituais, a par de fins 

educativos e sociais. E deu a entender por onde caminhar quantos aos fins espirituais, pois 

além de ter criado o Instituto Superior de Economia e Sociologia, confiado à companhia de 

Jesus, recuperou e entregou a Cartuxa à Ordem Cartusiana e apoiou o Oratório de S. José, per-

tença da Congregação Salesiana”.

“Estava claro que uma 

das formas de garantir a 

perpetuidade da fundação 

era ligá-la a uma institui-

ção de carácter perpétuo. 

Por isso, colocou na pre-

sidência do Conselho de 

Administração a Diocese 

e o Cabido da Sé na presi-

dência do Conselho Fiscal. 

É muito curioso que nos 

fins estatutários inseriu 

fins espirituais, a par de 

fins educativos e sociais.”

história da fundação eugénio de Almeida

Criada em 1963, a Fundação Eugénio de 

Almeida tem a sua história intimamente li-

gada à vida do seu fundador, Vasco Maria 

Eugénio de Almeida, que com uma perso-

nalidade com fortes vínculos sociais e cul-

turais deixou um grande legado, construído 

até ao seu falecimento, em 1975.

Os objetivos que lhe estão estatutaria-

mente consignados materializaram-se, 

numa primeira fase, na recriação do Con-

vento da Cartuxa como centro de vida es-

piritual, na construção do Oratório de S. 

José orientado para a formação escolar e 

profissional de milhares de crianças e na 

criação, em 1964, e manutenção, em co-

laboração com a Companhia de Jesus, do 

ISESE - Instituto Superior Económico e 

Social de Évora que iniciou a restauração 

da Universidade de Évora e formou cen-

tenas de quadros e altos dirigentes da ad-

ministração pública e privada.

É a partir da década de 80 do século XX, 

após a devolução dos bens expropriados 

no período da Reforma Agrária, que a 

Fundação inicia uma fase de relançamen-

to patrimonial e criou uma exploração 

agropecuária e industrial de referência 

que visa garantir a autossustentabilidade 

económica da instituição e a prossecução 

dos seus fins, contribuindo ainda para a 

promoção do desenvolvimento económi-

co e social da região. Neste projeto desta-

ca-se a vitivinicultura e a oleicultura, ati-

vidades das quais resultam os vinhos pro-

duzidos na Adega Cartuxa, entre os quais 

os emblemáticos Pêra-Manca e Cartuxa, 

e os azeites produzidos no Lagar Cartuxa.

A consolidação económica e financeira 

da Fundação permitiu-lhe iniciar, em 

2001, uma nova etapa de desenvolvimen-

to de projetos próprios no campo da Mis-

são, para além do reforço da distribuição 

de subsídios e apoios por um leque diver-

sificado de instituições culturais e sociais 

da região.

Ao longo dos anos, a Fundação tem ofe-

recido uma programação regular de ini-

ciativas em torno da divulgação da arte 

contemporânea e da música, da promo-

ção do conhecimento, da reflexão e do 

debate de ideias, e da formação. A pre-

servação e valorização do Património, 

bem como a qualificação do voluntariado 

têm sido áreas preferenciais do trabalho 

da Fundação ao serviço da comunidade.

Cinquenta e dois anos após a sua criação, 

a Fundação dá seguimento à obra do seu 

Instituidor, constituindo-se como um ele-

mento proactivo de convergência e con-

gregação de esforços para o desenvolvi-

mento da região de Évora.

páteo de s. miguel
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Qual é a real importância da universi-

dade de évora para o alentejo?

A Universidade de Évora é fundamental para a 

região, o que podemos analisar sobre diferen-

tes aspetos. Ao nível da população e do seu 

impacto na dinâmica da cidade, a Universida-

de tem cerca de oito mil alunos, já foram dez 

mil, e um corpo docente e não docente que a 

torna num dos maiores empregadores da re-

gião.

É a única instituição universitária da região do 

Alentejo, mas ainda hoje está a formar as pri-

meiras gerações de licenciados. O Alentejo ti-

nha um atraso enorme na área da Educação, o 

que melhorou muito com a refundação da 

Universidade em 1973/1974 e com a criação 

de algumas licenciaturas. Acredito convicta-

mente que sem Educação não há crescimento 

económico, nomeadamente o sustentável.

este crescimento económico já se faz 

sentir. a saída de licenciados permitiu 

contribuir para o crescimento econó-

mico do tecido empresarial da região?

Ainda não está muito enraizado na população 

a ideia de que a Educação é muito importante 

para o desenvolvimento e, neste ponto, a uni-

versidade tem um papel relevante. Um exce-

lente exemplo é a agricultura portuguesa, que 

hoje em dia já dá um grande contributo para o 

PIB nacional e para o valor das exportações e 

isso só foi possível porque os agricultores são 

licenciados, o que anteriormente não aconte-

cia. Antigamente a agricultura era muito tradi-

cional, sem qualquer inovação, mas hoje em 

dia tem inovação, crescimento económico e 

empresas agrícolas que fazem toda a diferen-

ça.

A Universidade de Évora é extremamente im-

portante para a região por todas estas razões e 

é importante para o país, porque todas as insti-

tuições de ensino o são. 

os fundos estruturais disponíveis no 

alentejo 2020 vão permitir melhorar a 

transferência de conhecimento para a 

região?

Vêm muitos fundos estruturais para o Alentejo 

porque continua atrasado em relação ao resto 

do país. Não entro no jogo de dizer que o resto 

do país não tem tantos fundos, como por 

exemplo a zona da Grande Lisboa, já que 

comparativamente existe uma diferença abis-

sal entre as regiões. Vamos ter que os usar bem. 

A Universidade é o parceiro estratégico para a 

utilização destes fundos e para fazer crescer a 

região, porque só existe um verdadeiro cresci-

mento sustentável, que se prolongue no tempo 

e que dê frutos, se for um crescimento com Co-

nhecimento. 

Depois, temos que garantir que conseguimos 

fixar os jovens na região, porque temos tido 

uma fuga enorme de pessoas. O país, no seu 

todo, tem um problema demográfico com a di-

minuição dos nascimentos, mas a região do 

Alentejo, para além deste problema, tem uma 

fuga enorme de população para o litoral. A 

Universidade tem que garantir a criação de 

empregos qualificados, onde surge a importân-

cia da ligação às empresas.

ana costa freitas

reitora da universidade de évora

paulo Quaresma

vice-reitor da universidade de évora

“Só existe crescimento 
sustentável 
com Conhecimento”

Os fundOs estruturais previstOs nO alentejO 2020 vãO permitir uma maiOr 
cOlabOraçãO entre as instituições e a transferência de mais cOnhecimentO ge-
radO nas universidades para a sOciedade. em entrevista, ana cOsta freitas, rei-
tOra da universidade de ÉvOra, fala da impOrtância da instituiçãO de ensinO 
superiOr para a regiãO.
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Breve história da Universidade de Évora

Inaugurada no dia 1 de novembro de 1559, a Universidade de Évora foi a segunda a ser fundada 

em Portugal, após a criação da Universidade de Coimbra. Seguindo a ideia de D. João III, o Car-

deal D. Henrique, interessado nas questões de ensino, fundou o Colégio do Espírito Santo, con-

fiando-o à então recentemente fundada Companhia de Jesus. Ainda as obras do edifício decor-

riam e já o Cardeal solicitava de Roma a transformação do Colégio em Universidade plena. Com 

a anuência do Papa Paulo IV, expressa na bula Cum a nobis de Abril de 1559, foi criada a nova 

Universidade, com direito a lecionar todas as matérias, exceto a Medicina, o Direito Civil e a par-

te contenciosa do Direito Canónico.

Devido ao seu prestígio, teve no seu corpo docente alguns nomes relevantes da cultura portuguesa, 

como foram os casos de Luis de Molina, Francisco Suárez ou Pedro da Fonseca.

Acompanhando os episódios históricos do país, a ultima grande transformação ocorreu em 1973, 

quando por decreto do então ministro da Educação, José Veiga Simão, foi criado o Instituto Uni-

versitário de Évora que viria a ser extinto em 1979, para dar lugar à nova Universidade de Évora. 

Depoimento sobre a Fundação Eugénio de Almeida

“Uma parceria com frutos”

Com assento no Conselho de Administração da Fundação Eugénio de Almeida, a reitora de Uni-

versidade de Évora tem “reuniões mensais com a Fundação, que é parceira da Universidade em 

diversas áreas, nomeadamente as ligadas à agricultura, como a viticultura e a enologia, e mais 

recentemente ao património, com projetos em colaboração com o Laboratório Hércules. Por ou-

tro lado, a Universidade possui herdades experimentais e colocámos o desafio à Fundação de ser 

nossa parceira na exploração dessas herdades, o que está a ser discutido. Ao nível da oferta for-

mativa, temos alguns projetos para alguns nichos que a universidade pretende vir a abrir. É um 

parceiro natural e importante e tem sido assim desde sempre”, explica Ana Costa Freitas.

PCTA já contribui para o aumento da competitividade do Alentejo

Apesar do PCTA ainda não estar concluído, as empresas que já se associaram a esta infraestrutura 

estão a produzir valor acrescentado no Alentejo, nomeadamente em Évora.

No sentido de potenciar a transferência de conhecimento e tecnologia para a sociedade, princi-

palmente para as empresas, a Universidade de Évora, em parceria com outras instituições, criou 

o PCTA (Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo). Ainda sem instalações físicas, já que a con-

clusão das obras está prevista para muito breve, as empresas que se associaram a este parque já 

produzem valor e são uma mais-valia para a região. 

O PCTA pretende contribuir para a promoção e aumento da produtividade e competitividade do 

Alentejo. Para atingir o objetivo, vai apoiar o desenvolvimento e a modernização das empresas, 

incentivar a implementação de projetos empresariais inovadores e, desempenhando um papel de 

agente facilitador e dinamizador, promover a aproximação entre o tecido empresarial e a comu-

nidade científica. “Tentamos criar as condições para que a transferência de Conhecimento e Tec-

nologia ocorra da maneira mais eficaz possível. Por isso, demos alguns passos importantes. Um 

foi criar alguma regulamentação interna ao nível da propriedade intelectual e da criação de spin 

off’s. Criámos a marca Spin off da Universidade de Évora. Damos todo o apoio à criação de em-

presas que surjam da investigação que é desenvolvida na Universidade, para que seja possível, e 

de uma forma transparente, a sua implementação no mercado.

O PCTA vai permitir que as empresas tenham um espaço físico e todo o apoio necessário para desen-

volverem a sua atividade e criar mais valor para a região, já que o modelo de funcionamento faz a li-

gação entre a criação de Conhecimento, ou seja, os laboratórios da Universidade e as empresas”, ex-

plica Paulo Quaresma, vice-reitor da Universidade de Évora que detém a tutela política do PCTA. 

Este parque visa, assim, apoiar a criação de condições que permitam dirigir os processos científi-

cos e tecnológicos para as reais necessidades das empresas e e que estes sejam transferidos para 

o mercado, elevando a competitividade. “O feedback tem sido muito positivo e já temos diversas 

empresas a serem constituídas com apoios do Alentejo 2020. Uma parte da investigação da Uni-

versidade vai estar no PCTA com uma estrita ligação às empresas.

Neste momento, cerca de 38 empresas estão associadas ao parque, que apesar de ainda não estar 

concluído, é um número demonstrativo do interesse e da dinâmica que está a ser criada à sua 

volta”, conclui Paulo Quaresma. 
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PCTA gera valor no Alentejo

Em apenas dois anos, e apesar de ainda não 

estar concluído, o PCTA (Parque de Ciência 

e Tecnologia e do Alentejo) já se tornou 

uma mais-valia e introduziu valor na região 

alentejana. Segundo dados fornecidos pela 

direção do Parque, até maio de 2015 esta-

vam associadas 36 empresas, sendo que 30 

já ocupavam as instalações em 2014, crian-

do até ao ano passado 170 postos de traba-

lho altamente qualificados, onde 85 por 

cento dos trabalhadores têm menos de 40 

anos. 

Entre 2013 e 2014 as empresas associadas 

ao PCTA geraram 77 milhões em volume de 

negócios, sendo que 57 milhões são refe-

rentes ao ano transato. As exportações re-

presentam 30 por cento do volume de ne-

gócios, atingindo um valor total de 23 mi-

lhões de euros (13 milhões referentes a 

2014). A massa salarial chegou aos 17,3 

milhões de euros no ano passado e as con-

tribuições fiscais atingiram cerca de 13 mi-

lhões de euros. Até 2014 foram submetidas 

12 candidaturas ao QRE, com um valor glo-

bal de quatro milhões de euros, sendo que 

a grande fatia se destinou à investigação, 

desenvolvimento e criação de start up’s.

Visão transversal do Alentejo

cOm O intuitO de cOntribuir para O desenvOlvimentO sOciOecOnómicO da regiãO 
alentejO, em 1998 nasce a adral – agência de desenvOlvimentO regiOnal dO 
alentejO – pOr iniciativa da amde e cOm O empenhO dO seu presidente dO cOnselhO 
de administraçãO, que muitO cOntribuiu cOm a sua experiência de mais de 30 anOs 
cOmO autarca dO municípiO dO redOndO e de assOciativismO municipal. alfredO bar-
rOsO esteve à cOnversa cOm O pais pOsitivO tendO referidO que Os bOns exemplOs 
eurOpeus fOram a base para uma instituiçãO que pretendia representar “uma visãO 
transversal de tOdO O alentejO”, cOm a prOmOçãO dO desenvOlvimentO de prOjetOs 
inOvadOres nO dOmíniO das empresas, das tecnOlOgias de infOrmaçãO e da energia.

como surge a adral?

A ADRAL surge na sequência de uma realida-

de específica, a ausência de regiões adminis-

trativas e de estruturas que pudessem represen-

tar uma visão transversal de todo o Alentejo. 

Da experiência como autarca e como presi-

dente da Associação de Municípios do Distrito 

de Évora e de muitos contactos com outros paí-

ses da União Europeia, verificámos que estru-

turas semelhantes à ADRAL, funcionavam 

como ferramentas e instrumentos de desenvol-

vimento dessas regiões. Começámos a partici-

par, na altura, em reuniões com as agências 

europeias, nomeadamente em Bruxelas e 

constatámos que havia a necessidade de criar-

mos no Alentejo qualquer coisa que unisse e 

juntasse os diversos agentes regionais. E esse 

trabalho começou a ser feito como o comprova 

os 17 anos de atividade da ADRAL. De salien-

tar o acordo parassocial assumido pelos agen-

tes regionais públicos e privados como o com-

prova a participação equitativa dos setores pú-

blicos central e local e do setor privado no ca-

pital social da sociedade.

a aposta no capital humano na região 

tem sido uma realidade?

A aposta no capital humano na Região tem 

sido uma realidade ao longo dos diferentes 

quadros comunitários. A ADRAL considerou, 

desde sempre, essencial uma abordagem da 

portugal não está a formar pessoas 

Qualificadas a mais para a capacidade 

de absorção Que possui?

Para já tem capacidade e ainda precisa de criar 

mais. Até para a pessoa em si, mesmo que no 

início não consiga um emprego que corres-

ponda às suas expectativas, o facto de ter mais 

conhecimento é positivo, fica mais enriqueci-

da e contribuirá de uma melhor forma para o 

país.

A Universidade de Évora tem que se direcio-

nar para as áreas que são mais estratégicas 

na região. No nosso Plano Estratégico identi-

ficámos as áreas âncora e estão alinhadas 

com as áreas de especialização inteligente 

do POPH regional. Estamos a alinhar a estra-

tégia em termos de projetos de investigação, 

numa maior ligação às empresas e aos cen-

tros de investigação. Com isto, garantimos o 

equilíbrio entre a independência científica e 

os interesses da região. 

Apesar de toda a controvérsia que existiu em 

torno da avaliação dos centros de investigação, 

tivemos alguns com muito boas qualificações. 

Os nossos centros estão alinhados com a estra-

tégia, o que acaba por ser natural porque é 

onde pensamos que a Universidade é mais for-

te e é mais importante para a região.

mais parcerias e, através deste QRE, vamos 

tentar que as bolsas de mestrado e doutora-

mento também se destinem a empresas da re-

gião. O tecido empresarial do Alentejo é frágil 

e muito focado em micro, pequenas e médias 

empresas. Por isso é preciso que arrisquem em 

colocar os estudantes que estão a fazer as suas 

teses e que se apercebam que não é uma 

ameaça, mas uma enorme vantagem.

Cada vez mais temos alunos do secundário e 

da universidade a criar o seu próprio emprego, 

há um dinamismo diferente e é o caminho que 

tem que ser seguido.

vão conseguir projetar ainda mais a 

universidade para o mundo?

Quando se fala em internacionalização das 

universidades é preciso ter em conta que não 

há investigação sem internacionalização. No 

início deste ano já tínhamos ganho cinco pro-

jetos do Horizonte 2020, que são obrigatoria-

mente colaborações entre universidades dos 

Estados-Membros.

Sem colaboração internacional nos projetos 

não estamos a fazer nada. Ao nível da União 

Europeia somos um país de inovação média e 

só o conseguimos porque somos bons em ter-

mos de produção de Conhecimento. 

O país, no seu todo, tem 

um problema demográ-

fico com a diminuição 

dos nascimentos, mas a 

região do Alentejo, para 

além deste problema, 

tem uma fuga enorme de 

população para o litoral. 

alfredo barroso

adral – agência de desenvolvimento regional do alentejo

mas a fixação das pessoas não se faz só 

com a criação de emprego Qualifica-

do, têm Que existir outros atrativos.

Temos que passar a “vender” o pacote da cida-

de integrada com a universidade, porque são 

realmente atrativas. No PCTA (Parque de Ciên-

cia e Tecnologia do Alentejo) estão a crescer 

algumas empresas, que vão trazer uma dinami-

zação diferente. Atraímos para o PCTA algu-

mas empresas para a região que têm criado 

emprego qualificado. Estamos a tentar fazer 
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Formação do Potencial Humano que se assu-

ma como resposta às necessidades do tecido 

empresarial regional. Desta forma, tem vindo a 

apostar na realização de ações de formação 

profissional em parceria com outras entidades 

relevantes na região, como os estabelecimen-

tos de ensino superior, as associações empre-

sariais e comerciais e as associações de desen-

volvimento local, entre outras, com dois pro-

pósitos: Por um lado, potenciar a atração de 

investimento e, por outro lado, fixar os recur-

sos humanos qualificados que permitam a di-

namização do emprego e da competitividade 

regional.

de Que forma a adral está empenhada 

na aposta de atrair nova população 

ativa para a região?

A ADRAL tem vindo a colaborar num conjunto 

de projetos, parcerias e iniciativas destinadas a 

potenciar a atratividade territorial e empresa-

rial da região Alentejo, das quais se salienta a 

gestão das Redes Urbanas para Competitivida-

de e Inovação, no âmbito das quais foram im-

plementados projetos conjuntos de atração de 

investimento e de atração urbana, ações piloto 

que permitiram testar metodologias e práticas 

de atração populacional para os concelhos.

Quais são, na sua opinião, as áreas de 

atividade económica nas Quais devem 

recair os investimentos rumo ao de-

senvolvimento?

Considerando que nos encontramos em fase 

de arranque do novo período de programação, 

as áreas de atividade económica em que de-

vem recair os investimentos neste período de 

programação passam, em primeira instância, 

pelos cinco domínios de especialização inteli-

gente definidos para a Região Alentejo, no-

meadamente: alimentação e floresta; econo-

mia dos recursos minerais, naturais e ambien-

tais; património, indústrias culturais e criativas 

e serviços de turismo; tecnologias críticas, 

energia e mobilidade inteligente, tecnologias e 

serviços especializados da economia social. O 

papel da ADRAL a nível da atividade económi-

ca tem sido na área do apoio ao Empreendedo-

rismo, na área de apoio à internacionalização 

e na área de apoio à Inovação.

Quais os investimentos de relevo e em 

Que áreas se efetivaram nos últimos 

anos?

Investimentos de relevo nos últimos anos e em 

que importa continuar a apostar de modo a 

concretizar os desígnios definidos para a Re-

gião Alentejo são o Porto de Sines; a ligação 

ferroviária da fachada atlântica à fronteira com 

a Europa e ligações Alto Alentejo / Beira Inte-

rior; infraestruturas e equipamentos de qualifi-

cação do território na saúde, na educação e 

nos aproveitamentos hidroagrícolas, na renta-

bilização de outras infraestruturas de manifesto 

potencial de que é exemplo o Aeroporto de 

Beja, nas infraestruturas do SRTT – Sistema Re-

gional de Transferência de Tecnologia e respe-

tivos projetos de cooperação e de transferência 

de tecnologia, com enfoque no PCTA e no sis-

tema de incubadoras de base tecnológica mo-

bilizadas pelo Institutos Politécnicos e pelos 

municípios. Tudo com base na aposta da dina-

mização da rede de infraestruturas de acolhi-

mento empresarial da Região Alentejo.

como vê a evolução da região nas 

áreas da investigação e inovação de 

base tecnológica, tic e srtt?

A Região Alentejo tem conhecido importantes 

desenvolvimentos neste domínio nos últimos 

anos. A constituição do SRTT, em 2010, que 

reuniu pela 1.ª vez o conjunto das entidades 

de I&D da Região- com destaque para a UE e 

os Institutos Politécnicos- numa plataforma co-

mum para o desenvolvimento de uma estraté-

gia partilhada e de que viria a resultar o PCTA, 

mas também a RRCTA bem como os subsiste-

mas de apoio à incubação e acolhimento em-

presarial associados. O estabelecimento de 

uma Estratégia Regional de Especialização in-

teligente que permitirá concretizar no âmbito 

dos apoios a conceder (Portugal 2020), uma 

promoção clara daqueles setores de atividade 

que apresentam maior potencial de desenvol-

vimento e inovação, apoiada numa capacida-

de instalada de infraestruturas e conhecimento 

será fundamental para este atingir os objetivos 

definidos. A oportunidade reafirmada pela dis-

ponibilidade de financiamento dirigido a seto-

res de tradicional sustentabilidade na Região 

como os da Alimentação e Floresta ou dos Re-

cursos Minerais revela-se fundamental para a 

consolidação do posicionamento económico 

da Região. Finalmente a promoção de inova-

ção e recursos nos domínios das Industrias 

Culturais e Criativas, Tecnologias Críticas, Ser-

viços da Economia social e Mobilidade Inteli-

gente revelam-se desafios à capacidade da re-

gião para criar e atrair massa critica e inovação 

em setores capazes de diferenciar o Alentejo 

no contexto português e Ibérico.

o alentejo soube preservar o territó-

rio. como analisa a Qualidade de vida 

das populações Quer no meio rural, 

Quer no meio urbano? como se pode 

crescer com sustentabilidade?

O Alentejo apresenta como um dos seus fato-

res distintivos os níveis de qualidade de vida 

das suas populações a par de uma valorização 

impar dos seus recursos patrimoniais e am-

bientais. A qualidade ambiental tem-se, aliás, 

constituído como uma mais-valia sócio econó-

mica tendo havido um esforço considerável 

por parte das entidades locais na criação de 

projetos e iniciativas de valorização do patri-

mónio natural caracterizado por paisagens 

com identidade própria, de que  o montado é 

um exemplo de registo.  A região apresenta 

ainda no seu conjunto um elevado potencial 

em termos de dinamização turística que apare-

ce bastante relacionado com a fruição de Patri-

mónio e de que se destacam o Centro Históri-

co de Évora e Elvas-classificados pela Unesco-, 

mas também em termos da cultura imaterial 

como o Cante ou a Gastronomia, entre outros. 

O Desenvolvimento sustentável da Região, 

considerada a sua condição de região de baixa 

densidade, deve centrar a valorização do terri-

tório numa ótica de aproveitamento destes e 

outros recursos endógenos. Consideramos nes-

te domínio fundamental a promoção da com-

petitividade das fileiras agrícolas, agroalimen-

tar e das pescas tomando como base sistemas 

de produção verdes e energeticamente eficien-

tes. 

e Qual a ação da adral?

A ADRAL tem procurado apoiar e desenvolver 

atividades que potenciem a obtenção destes 

objetivos particularmente na articulação que 

tem feito com as diferentes ADL em presença 

na Região mas também através de Projetos e 

iniciativas próprias com vista à valorização dos 

produtos locais. Daqui resulta uma necessida-

de de reforçar as parcerias com as CIM e os 

seus municípios associados dado o seu papel 

preponderante na região.

Qual é a evolução e o futuro nomea-

damente à internacionalização de em-

presas e produtos da região?

Como se referiu, a ADRAL tem procurado 

apoiar as empresas e empreendedores nos pro-

cessos de internacionalização das empresas e 

dos seus produtos quer apoiando a sua capaci-

tação, quer organizando missões no país vizi-

nho, ou mesmo no Brasil como aconteceu no 

ano passado. Existem na região setores de ati-

vidade que conseguiram já alcançar importan-

tes resultados em termos da internacionaliza-

ção, como o vinho e o azeite, mas a maioria 

das micro e PME carece de apoio na monta-

gem e desenvolvimento de estratégias de asso-

ciação entre elas, que permita responder a 

oportunidades de negócio. Naturalmente que 

o reforço das parcerias com as entidades asso-

ciativas das empresas é uma necessidade que a 

todos beneficiará e contribuirá para consolidar 

o tecido empresarial da região.

a adral participou na estratégia do 

alentejo 2020?

Sim, desde logo participando em todos os pro-

cessos de auscultação promovidos pela Autori-

dade de Gestão desde a definição do plano de 

ação regional – Alentejo 2020, da EREI regio-

nal em que participamos ativamente enquanto 

agência e membros do SRTT e finalmente do 

PO Regional. No âmbito da definição das ITI 

sub-regionais a ADRAL procurou contribuir, 

quer em termos da concertação dos interesses 

inter-CIM, quer no apoio técnico especializado 

que prestou a estas estruturas, em particular à 

CIMAC.

como analisa o alentejo 2020?

Este desafio que se coloca aos benefícios do 

Alentejo 2020 merecerá, naturalmente, uma 

monitorização permanente de modo a que se 

possam propor ajustamentos e reprogramações 

compatíveis com a realidade da região, no-

meadamente do seu tecido empresarial, e da 

evolução da captação de investimento externo 

nas áreas consideradas prioritárias bem como 

do reforço das potencialidades em que assen-

tam o Plano de Ação e o PO. Esta monitoriza-

ção implica uma forte articulação entre os vá-

rios agentes da região – públicos e privados – 

de modo a ser um fator de regionalização da 

decisão face à habitual centralização da mes-

ma.

A ADRAL tem procurado 

apoiar e desenvolver ati-

vidades que potenciem a 

obtenção destes objeti-

vos particularmente na 

articulação que tem fei-

to com as diferentes ADL 

em presença na Região 

mas também através de 

Projetos e iniciativas 

próprias com vista à va-

lorização dos produtos 

locais. Daqui resulta 

uma necessidade de re-

forçar as parcerias com 

as CIM e os seus municí-

pios associados dado o 

seu papel preponderante 

na região.
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Alentejo Século XXI

Rui Espada deixou Évora há alguns anos para es-

tudar e quando regressou verificou que o Alente-

jo vivia uma situação de estagnação e que era 

necessário fazer com que os principais players 

económicos se envolvessem na melhoria das 

condições de vida da região. Assim, pôs mãos à 

obra e encontrou no NERE uma oportunidade de 

defender empresas e empresários naquilo que 

eram as suas principais dificuldades e tentou, 

juntamente com a equipa que lidera, criar as 

condições e apoios necessários para que quem 

quer investir, trabalhar e residir no Alentejo Cen-

tral. Apesar da Agricultura ser um setor de forte 

aposta na região, outros setores têm vindo a re-

gistar um desempenho muito interessante, apos-

tando no conhecimento, na inovação como fato-

res diferenciadores e na internacionalização, 

com o intuito de alargar horizontes. Rui Espada 

apresentou o caso concreto da Embraer: “A loca-

lização da Embraer em Évora foi uma aposta es-

tratégica do Governo. No entanto, penso que de-

veríamos aproveitar melhor as mais-valias deste 

investimento. Seria interessante criar um cluster 

que tudo, é necessário que os empresários perce-

bam que é preciso remar para o mesmo lado. 

Longe vão os tempos em que “cada um corria 

para o seu lado. As ações concertadas são a base 

do sucesso da nossa economia e é preciso que as 

pessoas ganhem foco, mesmo que isso signifique 

mudar de área de trabalho”, advoga. 

Rui Espada entrou para o NERE em 2007 e, desde 

então, tem tentado traçar um novo destino para a 

associação, puxando pelos empresários e dando 

a conhecer a nova estratégia deste núcleo empre-

sarial. Foi neste sentido que surgiu o projeto do 

Centro de Negócios do Alentejo, no âmbito do 

Sistema Regional de Transferência de Tecnologia 

do Alentejo. Aqui, “queremos criar um espaço de 

acolhimento de empresas, mas também queremos 

ser um prestador de serviços multisetorial fazendo 

com que o empresário encare este espaço como 

algo que lhe possa vir a trazer valor acrescentado, 

partilhando todos os serviços com as outras empre-

sas aqui sedeadas. Teremos espaços de inovação, 

criatividade, partilha de serviços de contabilidade, 

apoio jurídico e fiscal, laboratórios e mini-indústria 

para criação de protótipos e, também, um gabinete 

de apoio ao empreendedor que garante que uma 

ideia ganhe corpo e consiga ser posta em práti-

ca”. O projeto é já um sucesso e tem tido bastan-

te procura. E a razão é simples: “Existe uma ver-

dadeira relação de confiança com os empresá-

rios e já temos muitas empresas que esperam a 

finalização da obra para que se comecem a mu-

dar para o novo edifício”.

O nosso interlocutor é um entusiasta e sabe o 

que gostava de ver em Évora: “Para evoluirmos é 

necessário criar as condições para tal. Temos 

uma cidade pouco ativa, com pouco comércio 

local, sem grandes condições para fixar popula-

ção. É urgente que se encarem os projetos que 

chegam às autarquias de uma forma diferente, 

deve apostar-se em projetos dinamizadores para 

a região e para economia e saber, verdadeira-

mente, quais são os projetos prioritários. Acho 

que falta, efetivamente, estratégia”. 

Nos últimos anos o NERE tem aproveitado os 

quadros comunitários para criar redes de coope-

ração e de negócio, considerando que quando as 

empresas se unem e apresentam um projeto úni-

co há mais possibilidades de gerar riqueza. Esta 

união permite, por um lado, baixar custos e, por 

outro, trazer mais-valias para a região, ganhando 

projetos estruturantes e com dimensão capaz de 

fazer face aos desafios que se impõem. No en-

tanto, esta luta não tem sido fácil. “Incentivamos 

a criação de redes de cooperação e de encontros 

de matching empresarial, para estimular este es-

pirito de partilha e de negócio entre empresas. É 

uma área clara de aposta da Associação. Temos 

já alguns exemplos de empresas que têm aposta-

do nesta dinâmica e têm tido excelentes resulta-

dos porque partilham experiências e unem co-

nhecimentos essenciais para a criação de valor 

acrescentado”. Por forma a incentivar esta parti-

lha, o próprio NERE aposta no trabalho em par-

ceria e tem reforçado o trabalho em cooperação 

com as outras associações empresariais e seto-

riais, nomeadamente elaborando candidaturas 

conjuntas com outras associações, organizando 

eventos que tragam mais-valias para a região e 

que tornem a atividade empresarial em Évora e 

no Alentejo mais sustentável como o “Fórum Em-

presarial do Alentejo”

Relativamente ao programa Alentejo 2020, Rui 

Espada é direto: “Diz-se que o futuro a Deus per-

tence, mas o NERE tenta antecipar-se e criar con-

dições para que o Alentejo, no futuro, seja cada 

vez mais empreendedor e inovador. Temos uma 

bolsa grande de incentivos, existam os pensado-

res e empreendedores para efetivarem projetos e 

conseguirem canalizar essas verbas para o terre-

no e assim cumpriremos o plano estratégico. O 

projeto é bastante ambicioso e não temos preten-

sões de devolver dinheiro mas se não for aqui um 

trabalho muito concertado entre as entidades e 

os parceiros regionais, não vai ser fácil. O desafio 

que lançamos é, antes de mais, que todos se 

unam para que o caminho seja de partilha, co-

nhecimento e cooperação. É fulcral apostar em 

parcerias em que todos ganham e principalmen-

te a Região. É, portanto, importante que todas as 

entidades trabalhem em conjunto, quer ao nível 

empresarial, quer ao nível do ensino e investiga-

ção. É urgente que exista intercâmbio de conhe-

cimento e de experiências. Para isso, temos que 

trabalhar desde cedo e é precisamente isso que 

tentamos fazer com os projetos de empreende-

dorismo para os mais novos, que começa logo no 

1º ciclo do ensino básico”. 

No NERE, trabalha-se todos os dias para os em-

presários, buscando soluções que façam com 

que os empresários se sintam bem e tenham as 

ferramentas necessárias para enfrentar todos os 

desafios que se colocam. Para tal, “temos diver-

sos projetos no âmbito da internacionalização 

das empresas e de apoio às exportações, projetos 

na área da inovação e da criatividade, na área da 

cooperação e na consultoria. Além disso, temos 

vindo a apostar fortemente na formação para que 

possamos dotar os nossos empresários e os nos-

sos recursos humanos das condições necessárias 

para terem sucesso para o futuro. Estamos aqui, 

no fundo, para todos e a única coisa que pedi-

mos é que os empresários estejam aqui para nós 

e nos ajudem a crescer”. 

A finalizar, o nosso entrevistado revela: “Portugal 

tem excelentes condições para receber investi-

mentos e temos que saber aproveitar os investi-

mentos que nos parecem vantajosos por forma a 

impulsionar a economia nacional. Da nossa par-

te, tudo faremos para que exista uma verdadeira 

criação de valor e apoiaremos, sempre, as em-

presas naquilo que são as suas pretensões e am-

bições, em prol de um Alentejo mais desenvolvi-

do e cada vez mais atrativo. É para isto que dia-

riamente trabalhamos, tendo em mente o Lema 

da Associação … “JUNTOS FAZEMOS ME-

LHOR””, finaliza Rui Espada. 

associado à aeronáutica e estimular o apareci-

mento de um conjunto de empresas que operan-

do na sua envolvente, dessem resposta às neces-

sidades desta empresa e fixassem novos investi-

mentos e população em Évora e nos concelhos 

adjacentes”, admite. 

Apesar de lutar diariamente para apoiar e incen-

tivar à cooperação entre empresários, Rui Espada 

considera que a cidade que os acolhe tem vindo 

a perder posição face a outros concelhos da re-

gião: “Se olharmos para o quadro comunitário 

anterior, verificamos que apesar de todo o inves-

timento realizado, os resultados ficaram aquém 

das expetativas, não tendo provavelmente existi-

do uma concertação de projetos e ideias do pon-

to de vista da cooperação empresarial e quem 

perdeu foi Évora. 

Sinceramente, espero que o novo quadro comu-

nitário traga novo fôlego à cidade, à região e aos 

empresários. Apesar de ser público de que esta-

mos em plena retoma, a verdade é que vamos ter 

que continuar a lutar diariamente para concreti-

zar estratégias ganhadoras”. Mais importante do 

Rui Espada

presidente do Núcleo Empresarial da Região de Évora

Pelas empresas e para 
os empresários
O AlentejO tem vindO, AO lOngO dOs AnOs, A perder expressãO empresAriAl. ApOstA-
dOs em trAzer A retOmA pArA A regiãO, Os empresáriOs cOmeçAm A investir e e A criAr 
mAis-vAliAs pArA A regiãO. FAlAmOs cOm rui espAdA, presidente dO núcleO empresA-
riAl dA regiãO de ÉvOrA – nere – e tentAmOs perceber A dinâmicA empresAriAl de 
ÉvOrA, inseridA nO cOntextO AlentejAnO.
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A natureza da Escola de Ciências Sociais (ECS) 

da Universidade de Évora é visível nas suas 

identidades, oferta formativa e papel na socie-

dade. E a Universidade de Évora tem, na verda-

de, duas histórias que se sucedem no tempo: 

uma universidade histórica, que durou dois sé-

culos (sécs. 16-18), onde surgiram importantes 

perspetivas filosóficas e políticas, com um pa-

pel relevante na formação de religiosos para o 

império português, numa das primeiras fases 

do tempo longo da globalização; e uma uni-

versidade contemporânea, restaurada em 

1973, em período de renovação da rede de en-

por outro, uma universidade que não abdicou 

do seu papel nacional e internacional, pois in-

terage com todo o mundo. Em certo sentido, 

pode dizer-se que a Universidade de Évora 

continua a sua trajetória “rumo ao mundo”.

A Escola de Ciências Sociais é uma estrutura 

recente, porque criada a partir do momento 

em que todas as universidades se reorganiza-

ram estatutariamente a partir de 2007. Nela se 

contêm, porém, estruturas científico-pedagógi-

cas que já existiam, sob a forma de departa-

mentos, que se foram formando à medida que 

a Universidade foi crescendo. As ciências so-

ciais desenvolveram-se no nosso país tardia-

mente, mas mesmo nesse contexto Évora foi 

pioneira, pois já nos anos 60 surgiu um estabe-

lecimento de ensino superior (o ISESE), dirigido 

pela Companhia de Jesus, onde as ciências so-

ciais foram cultivadas. Este domínio do conhe-

cimento integrou-se, nos anos 70, na Universi-

dade de Évora, alargando-se, com o tempo, às 

diversas especializações que as ciências so-

ciais e as humanidades comportam. E é neste 

desenvolvimento, onde áreas e subáreas se vão 

“puxando” umas às outras, que se forja a iden-

tidade de uma Escola universitária. No fundo, 

a vocação das ciências sociais traduz-se na 

compreensão, interpretação e apreciação das 

formas que as sociedades vão configurando no 

seu devir histórico. Nenhuma sociedade pode 

evoluir sem a vigência de uma ordem simbóli-

ca que se exprime social, política, económica 

e culturalmente, o que coloca imensos desa-

fios às sociedades complexas. As ciências so-

ciais respondem a tais desafios.

A ECS oferece um amplo conjunto de cursos 

de licenciatura e mestrado, que desembocam 

em programas de doutoramento. E estes cursos 

correspondem aos seus recursos científico-pe-

dagógicos: cerca de 180 professores, na sua 

esmagadora maioria doutorados, integrados 

em centros de investigação acreditados, que 

cobrem domínios tão diversos como a Econo-

mia, a Filosofia, a Gestão, a História, as Ciên-

cias da Educação, a Sociologia, as Relações 

Internacionais, as Línguas e Literaturas, o Turis-

mo, a Psicologia e a Arqueologia. 

A ECS tem a sua originalidade no seu percurso. 

É composta por académicos que refletem a di-

versidade das suas formações, bem como a sua 

capacidade para abordar as grandes questões 

do conhecimento. O importante é que o seu 

desempenho revele nível científico, perfil cul-

tural, capacidade intelectual. Num mundo glo-

bal é vital que os académicos saibam estar 

atualizados, conectados com colegas de todo 

o mundo, se importem com a formação dos 

seus alunos. É o caso da ECS. Assim, os seus 

cursos exibem, se assim se pode dizer, os per-

cursos dos seus docentes, onde o todo é mais 

que a soma das partes. A originalidade da ECS 

está nisto mesmo: professores doutorados que 

confluem com imensa variedade de conheci-

mentos para cursos diversos, onde se pode pra-

ticar uma crescente transdisciplinaridade, 

numa era onde a especialização deve ser com-

plementar de visões mais abrangentes porque 

cúmplices umas das outras.

A ECS não pode deixar de se inserir na grande 

região que é o Alentejo. A Universidade de 

Évora tem o seu campus numa cidade Patrimó-

nio Mundial da UNESCO, fazendo a Universi-

dade parte desse Património. Só por isso se 

pode dizer que faz parte da “paisagem” (huma-

na e material) alentejana. A ECS, porque dedi-

cada à evolução da sociedade, tem a função 

regional de participar naquilo que se traduz 

em “desenvolvimento humano”, contribuindo 

para o progresso e “bem viver” na região. Évo-

ra faz parte de uma rede de “cidades educado-

ras”. Pois a ECS tem o dever de colaborar sem-

pre com poderes públicos e sociedade civil 

nessa infinda tarefa de cultivar as capacidades 

para um desenvolvimento sustentável e os di-

versos sentidos da cidadania que confere senti-

do ao progresso. 

sino universitário, onde o papel das universida-

des passou a ser o de participar na evolução 

das sociedades desenvolvidas. Este papel tor-

na-se incisivo no momento em que a socieda-

de se desenvolve em contexto democrático a 

partir de 1974. A identidade das universidades 

forma-se quando começam a caminhar por si: 

formando pessoas, produzindo conhecimento, 

contribuindo para o desenvolvimento integral 

da sociedade onde se inserem. É o caso da 

Universidade de Évora. Situada no Alentejo, 

longe da macrocefalia do litoral, é, por um 

lado, uma universidade singular na região, e, 

Silvério rocha cunha

Diretor da Escola de ciências Sociais da universidade de évora

“Dedicada à evolução da sociedade”

Artigo de Silvério rochA cunhA.
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ArquiteturA PAisAgistA

A Licenciatura em Arquitetura Paisagista pela EC-

TUÉ é uma formação multidisciplinar assente 

numa sólida componente científica, técnica, esté-

tica e humanística, que lhe permite uma aborda-

gem o mais global possível à interpretação, carac-

terização e avaliação da paisagem. Esta formação 

confere competências para exercer atividade num 

vasto leque de tipologias e escalas de projeto. 

Numa atitude visionária, criativa, sustentável e 

inspiradora, o arquiteto paisagista desenvolve pro-

postas de desenho, construção e ordenamento da 

paisagem que visam a valorização ecológica, esté-

tica e funcional dos espaços e das paisagens. Pro-

postas que têm como objeto os espaços do quoti-

diano, jardins privados, espaços abertos públicos 

(ruas, praças, parques urbanos, campos de jogos, 

hortas urbanas), lugares e jardins históricos, fren-

tes ribeirinhas e zonas costeiras, parques olímpi-

cos, campos de golfe, jardins botânicos e parques 

temáticos, recuperação de áreas degradadas, inte-

gração paisagística de estradas, autoestradas, fer-

rovias, albufeiras e indústria.

A formação de Arquitetura Paisagista na Universi-

dade de Évora tem já uma história de quase qua-

renta anos e aos seus docentes e diplomados tem 

sido reconhecido grande mérito em termos nacio-

nais e internacionais, sendo de referir o maior ga-

lardão internacional na área da Arquitetura Paisa-

gista, o Prémio Sir Jeoffrey Jellicoe, atribuído  ao 

Prof. Gonçalo Ribeiro Telles (2012), fundador des-

te curso e o prémio nacional Personalidade do 

Ano 2013, atribuído ao Prof. Alexandre Cancela 

d’Abreu (revista “Arquiteturas”).

São também numerosos os primeiros lugares em 

concursos públicos e privados, nacionais e interna-

cionais e outras honrosas posições atribuídos a pro-

de mais de 3 décadas. A qualidade do corpo do-

cente na área das Ciências da Terra é comprovada 

pelo facto de a maioria dos docentes estarem inte-

grados em duas unidades de investigação da ECT

-UÉ classificadas como excelentes na avaliação 

promovida pela Fundação para a Ciência e Tecno-

logia em 2013: o Instituto de Ciências da Terra e o 

Laboratório Hércules.

No contexto nacional o ensino de Geologia na 

ECT-UÉ torna-se particularmente relevante porque 

o Alentejo é uma província metalogénica de clas-

se mundial para metais básicos (cobre, chumbo e 

zinco), só comparável a Kuroko no Japão e aos 

jazigos de cobre do Chile. Na região Alentejo en-

contram-se ainda rochas ornamentais de elevado 

valor acrescentado – mármores de Estremoz, de 

qualidade comparável aos de Carrara, em Itália. 

A Comissão Europeia delineou uma estratégia que 

coloca as matérias-primas como uma das suas 

prioridades. Desta forma, os próximos anos serão 

do fortalecimento do sector primário na União Eu-

ropeia, procurando estabelecer novos equilíbrios 

entre o fornecimento de matérias-primas e a ex-

ploração sustentável dos recursos. Neste contexto, 

o Programa Operacional Regional do Alentejo 

2014-2020 (com um orçamento global FEDER e 

FSE de 1082,9 milhões de euros) identifica como 

uma das suas cinco prioridades para uma especia-

lização inteligente a “Economia dos Recursos Mi-

nerais, Naturais e Ambientais”.  

Dispondo de condições excecionais ao nível na-

cional para garantir um futuro de sucesso aos seus 

diplomados, a licenciatura em Geologia não se 

restringe à prospeção e exploração de recursos 

metálicos e não metálicos e inclui também forma-

ção em várias outras áreas, nomeadamente a geo-

tecnia ou a proteção e recuperação ambiental.

eNgeNHAriA De eNergiAs reNOVÁVeis

As energias renováveis estão em grande progres-

são ao nível europeu e mundial, constituindo uma 

fração crescente do atual “mix energético” e es-

tando definidas como uma das grandes priorida-

des estratégicas do Programa PORTUGAL 2020. A 

Universidade de Évora é atualmente o foco do en-

sino universitário na área da Energia Solar, nela 

estando sedeado o Instituto Português de Energia 

solar e a Cátedra de Energias Renováveis. Dispõe 

de instalações experimentais para o ensino destas 

áreas e oferece um curso de licenciatura e um cur-

so de mestrado que são lecionados em colabora-

ção com o sector empresarial.

A licenciatura em engenharia de energias reno-

váveis permite ao licenciado exercer atividade 

profissional nas áreas de instalação, produção, 

manutenção, consultadoria e certificação de 

sistemas para o aproveitamento de Energias Re-

nováveis. Com vista a uma mais fácil integração 

dos formandos no mercado de trabalho, e tendo 

como objetivo uma maior interação entre a Uni-

versidade e as empresas, o curso tem uma com-

ponente de projeto/estágio que pode ser desen-

volvida em contexto empresarial ou de investi-

gação. Nesse âmbito, foram já estabelecidos 

mais de 20 protocolos com empresas do sector 

da energia e eficiência energética. A licenciatu-

ra está organizada de modo a proporcionar uma 

formação de base em engenharias mecânica e 

eletrotécnica e formação específica em energias 

solar fotovoltaica, solar térmica, eólica, biomas-

sa e biocombustíveis, oceanos, hídrica e geotér-

mica, a qual permitirá ao licenciado atuar no 

domínio das Energias Renováveis com valên-

cias associadas às questões mecânicas, térmicas 

e elétricas.

fissionais aqui diplomados. Aos que aqui se forma-

ram e agora trabalham no estrangeiro é reconheci-

da a elevada qualidade das suas competências.

ecOlOgiA e AmbieNte

O Novo curso em Ecologia e Ambiente foi proje-

tado para estudantes interessados em compreen-

der o funcionamento dos ecossistemas, tendo em 

vista a intervenção na melhoria do respetivo esta-

do de integridade e da qualidade ambiental.

Os alunos são formados para prosseguirem carrei-

ras de nível superior, nomeadamente em institutos 

de investigação, agências ambientais, gestão de 

ambiente em instituições públicas e privadas, con-

sultoria ambiental, organizações não-governa-

mentais (área da qualidade e conservação dos 

ecossistemas), agências de conservação da natu-

reza e educação ambiental. 

A Universidade de Évora possui um corpo docen-

te forte nas diversas áreas da ecologia, ciências do 

ambiente, ordenamento do território e gestão e 

restauro ambiental, com muitos anos de experiên-

cia e uma longa tradição em ensino e investigação 

nas áreas da ecologia e do ambiente. Este curso 

envolve docentes com diferentes formações, pro-

porcionando assim uma abordagem abrangente 

ao ambiente, cobrindo desde as ciências da natu-

reza às ciências humanas e sociais. Por outro lado, 

a localização próxima de ecossistemas com dife-

rentes níveis de perturbação antropogénica pro-

porcionam condições excelentes para aulas práti-

cas e trabalho de campo. 

POrquê um cursO De geOlOgiA NA uNiVer-

siDADe De ÉVOrA

O atual curso em Geologia é o herdeiro de uma 

vasta experiência adquirida pela ECT-UÉ ao longo 

A ectuÉ

A Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora (www.ect.uevora.pt) é composta por 12 departamentos e tem pre-

sentemente cerca de 300 docentes, apoiados por 70 funcionários não docentes. Oferece 18 cursos de primeiro ciclo, 4 cursos 

de pós-graduação e 22 cursos de segundo ciclo (ver informação detalhada em baixo). Esta Escola colabora ainda em 12 cursos 

de terceiro ciclo, sob a égide do Instituto de Investigação e Formação Avançada. A investigação e a divulgação científica da 

ECTUÉ será abordada na edição de 17 de julho.

Oferta fOrmativa
1º ciclo Agronomia  / Arquitetura Paisagista / Biologia / Biologia Humana / Bioquímica / Biotecnologia / Ciência e Tecnologia Animal / Ciências do Desporto / Ecologia e Ambiente / Engenharia Informática / 

Engenharia Mecatrónica / Engenharia das Energias Renováveis / Geografia / Geologia / Matemática Aplicada / Matemática Aplicada à Gestão e Economia / Medicina Veterinária / Reabilitação Psicomotora

2º ciclo Análises Químicas Ambientais / Arquitetura Paisagista / Biologia da Conservação / Bioquímica / Ciências e Tecnologia da Terra, da Atmosfera e do Espaço / Direção e Gestão Desportiva / Ecologia da 

Paisagem / Engenharia Informática, edição e-learning / Engenharia Informática, edição presencial / Engenharia Agronómica / Engenharia da Energia Solar / Engenharia Florestal –Sistemas Mediterrânicos / Engenharia 

Geológica / Engenharia Mecatrónica / Engenharia Zootécnica / Exercício e Saúde / Gestão e Conservação de Recursos Naturais (parceria co ISA/UL) / Modelação Estatística e Análise de Dados / Viticultura e 

Enologia / Paleontologia (parceria com a UNL) / Psicomotricidade Relacional / Química 

mais informações em http://www.oferta.uevora.pt
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O AlentejO tem sOfridO umA enOrme evO-

luçãO nOs últimOs AnOs. de que fOrmA 

se trAduziu nA prOduçãO dO vinhO?

Existiu, nos últimos 20 anos, um desenvolvi-

mento enorme numa região que não tinha pre-

sença significativa no mercado dos vinhos co-

mercializados, embora a produção de vinho 

na região seja ancestral, assim como a existên-

cia de vestígios de vinha primitiva. 

A expansão para uma vertente mais comercial 

deu-se nos últimos anos, com o desenvolvi-

mento que se verificou na plantação de nova 

vinha, tendo atingido nos dias de hoje cerca de 

20 mil hectares de área vinha plantada, sendo 

que 11 mil são DOC (Denominação de Ori-

gem Controlada). Atualmente, representa cerca 

de nove por cento do total de área de vinha de 

Portugal. Não é a região que mais produz nem 

a que tem mais área de vinha plantada, mas é 

a que tem maior volume de vinho tranquilo de 

qualidade certificado e detém igualmente a 

maior quota de mercado nacional, com cerca 

de 45 por cento em valor.

fOi só O AumentO dA áreA de vinhA 

plAntAdA que cOntribuiu pArA este 

crescimentO?

O desenvolvimento deu-se nas mais variadas 

áreas. Nos últimos 25 anos apareceram mais 

técnicos especializadas na viticultura e na eno-

logia. Os primeiros cursos universitários surgi-

ram em Portugal e os especialistas passaram a 

ter um maior envolvimento com a região. Hou-

ve também um aumento de investigação apli-

cada, o que levou a grandes avanços tanto na 

viticultura como na enologia. Ouve um upgra-

de enorme no desenvolvimento das técnicas 

de maneio da vinha e, com a instalação de cas-

tas que vieram melhorar os lotes e também de 

uma classe empresarial que investiu no negó-

cio do vinho no Alentejo.

Foi um desenvolvimento rápido da vinha e do 

vinho, mas que de uma forma ou de outra aju-

dou o Alentejo a criar massa crítica e posicio-

nar-se com alguma eficiência no mapa de pro-

dução nacional. Hoje em dia é impossível falar 

de vinho em Portugal sem se falar nos vinhos 

alentejanos.

Houve um momento em que se experimentou 

mais a introdução de novas castas na replanta-

ção de vinha. Embora se consiga encontrar vi-

dOrA simões

presidente da comissão vitivinícola Alentejana

“Os vinhos do Alentejo têm a maior 
quota do mercado nacional”
Nos últimos aNos, a produção de viNho do aleNtejo tem viNdo a sofrer um aumeNto coNsiderável, o que lhe permite ser a região 
portuguesa com maior quota de mercado. em eNtrevista, dora simões, presideNte da comissão vitiviNícola aleNtejaNa, explica 
como tem sido este crescimeNto.

Exportação dos vinhos do Alentejo aumen-

tou em 2014

Segundo dados pela CVRA, a exportação de 

vinhos alentejanos aumentou cinco por cento 

em relação a 2013. Mais de 20 milhões de 

litros de vinho engarrafado e certificado fo-

ram exportados, sendo que destas vendas, 29 

por cento seguiram para o mercado europeu 

e os restantes 71 para fora da UE (União Eu-

ropeia).

Todos os sete principais mercados, que repre-

sentam 93 por cento do volume das exporta-

ções para fora da EU, cresceram, tendo An-

gola aumentado 5 por cento, o Brasil 15 e os 

EUA 6. De acordo com os mesmos dados, as 

exportações para países da União Europeia 

aumentaram 7 por cento quando comparado 

com período homólogo.

O Alentejo é a região líder no mercado nacio-

nal, quer na quota de mercado em volume 

(44,7 por cento) quer em valor (45,5), se-

gundo os dados ACNielsen, na categoria de 

vinhos engarrafados de qualidade com classi-

ficação DOC e IG.

O vinho do Alentejo é distin-

to e marcado por determi-

nadas características, que 

têm a ver com múltiplos 

fatores, como o clima e o 

lote das castas que são 

utilizadas.
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nhos monovarietais, o forte do Alentejo é a arte 

de se fazer o lote. Dado o facto de nem tudo 

ser DOC, que é mais restritivo no que diz res-

peito à utilização de castas, a Indicação Geo-

gráfica Alentejano deu aos produtores uma 

maior liberdade para criar os seus vinhos. 

O que se tem vindo a assistir é que depois des-

sa fase mais intensa de experimentação, as cas-

tas autóctones continuam a ser de grande im-

portância nos lotes existindo outras, que vie-

ram trazer grandes contributos qualitativos e 

de interesse para o perfil dos vinhos do Alente-

jo, como é o caso do Alicante Bouschet que é 

a espinha dorsal de muitos vinhos de qualida-

de da região. 

O vinho do Alentejo é distinto e marcado por 

determinadas características, que têm a ver 

com múltiplos fatores, como o clima e o lote 

das castas que são utilizadas. As castas autóc-

tones não estão em perigo e existe interesse de 

voltar às técnicas tradicionais, o que vai permi-

tir obter vinhos diferenciados e com um perfil 

da região distintivo. 

As cArActerísticAs dA regiãO tAmbém 

permitem Atingir umA quAlidAde enOr-

me…

Em termos de condições climáticas, o Alentejo 

tem a vantagem de não estar tão sujeito a mui-

tas intempéries. O ano de 2014 foi um bom 

exemplo disso, já que as chuvas começaram 

em setembro, mas como na região a vindima 

começa mais cedo, a maior parte da colheita 

estava na adega, não se verificando impacto 

significativo. A região apesar de quente, bene-

ficia da influência Atlântica com noites frias 

que contrastam com os dias quentes. Tudo isto 

é bom para o desenvolvimento equilibrado das 

uvas.

As características do vinho alentejano estão re-

lacionadas com muitos fatores, como o clima 

ou o solo. Apesar tudo parecer à primeira vista 

idêntico no Alentejo, a própria paisagem é 

Com a necessidade de exportar e também de-

vido ao aumento da capacidade produtiva das 

adegas, foi necessário encontrar outros merca-

dos. O Alentejo e os seus produtores fazem 

uma promoção intensa da região, mas nada se 

consegue rapidamente- É um trabalho conti-

nuado, que já dura há pelo menos duas déca-

das. 

é umA fOrmA de escOAr A cApAcidAde 

instAlAdA?

O Alentejo não tem muitos excedentes de vi-

nho. Hoje em dia, o que se produz faz face à 

procura. É uma questão de opção, analisar e 

investir em mercados que oferecem um poten-

cial elevado e perspectivas de negócio futuro 

contínuo. Actualmente, o Alentejo exporta 

muito para o Brasil, Angola e Estados Unidos 

da América, que é o primeiro mercado consu-

midor de vinho a nível mundial.

O AlentejO tem OitO sub-regiões, O que 

permite ter umA grAnde vAriedAde de vi-

nhOs…

Temos estado a fazer algum trabalho de divul-

gação e dada a necessidade de promover os 

vinhos do Alentejo no seu todo, estamos a co-

locar um foco muito grande na região em si. As 

sub-regiões não são o principal tema de comu-

nicação, uma vez que actualmente, por opção 

dos produtores, a maioria dos vinhos certifica-

dos, utiliza a denominação DOC Alentejo ou 

Vinho Regional Alentejano. 

A ApOstA nO enOturismO tem permitidO 

AumentAr e dAr mAis A cOnhecer Os vi-

nhOs? 

O Alentejo, para além de ter crescido no setor 

dos vinhos, tem conseguido através da dinâmi-

ca e investimento dos agentes económicos, 

criar excelentes negócios de enoturismo. São 

pontos de venda adicionais, mas acima de 

tudo meios de fidelização de consumidores e 

permitem dar a conhecer melhor a região. A 

Rota dos Vinhos do Alentejo efectua um traba-

lho suplementar como learning center dos vi-

nhos da região e actua igualmente como cen-

tro de aconselhamento de visitas às adegas a 

todos os turistas. 

O Enoturismo é um tema que vai para além das 

adegas e do vinho e por essa razão deve ser 

tratado na sua globalidade, estando a CVRA a 

desenvolver um programa estratégico para a 

promoção do Enoturismo com o Turismo do 

Alentejo e a Agência de Promoção Turística do 

Alentejo que deverá estar finalizado e lançado 

ainda este ano.

muito diversa, assim como os solos e os micro-

climas existentes por toda a região. Todos estes 

factores têm muita influência no produto final, 

permitindo uma diversidade muito grande nos 

perfis de vinhos cá produzidos.

Os vinhOs dO AlentejO AndAm literAl-

mente “nAs bOcAs dO mundO”. O cAmi-

nhO pAssA essenciAlmente pelA expOrtA-

çãO?

A exportação tem tido uma grande evolução, 

até pela estagnação do mercado nacional, que 

não nos vai deixar crescer muito, apesar de ser 

o principal mercado dos vinhos do Alentejo. 

Aqui é mais fácil comunicar com o consumi-

dor, desenvolvendo fidelidade à marca. Em ter-

mos de volume o mercado nacional representa 

70% por cento do volume comercializado dos 

vinhos do Alentejo. 

A exportação está em crescimento e deverá 

continuar a aumentar. Este movimento come-

çou tarde pois existia grande concentração de 

atividade comercial no mercado nacional. 

O que é a Vinhos do Alentejo?

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana 

(CVRA) foi criada em 1989 e é um organismo 

de direito privado e utilidade pública que cer-

tifica, controla e protege os vinhos DOC 

Alentejo e os vinhos Regional Alentejano. 

É também responsável pela promoção dos Vi-

nhos do Alentejo, no mercado nacional e em 

mercados-alvo internacionais. A sua ativida-

de é financiada através da venda dos selos de 

garantia que integram os contra-rótulos dos 

Vinhos do Alentejo.

A CVRA tem como visão ser um prestador de 

serviços de certificação de produtos vínicos 

reconhecido pela excelência, contribuindo 

para o sucesso dos seus associados, para 

acrescentar valor aos Vinhos do Alentejo e au-

mentar a sua notoriedade junto dos consumi-

dores.

Já a missão é garantir a origem, a autenticida-

de, a qualidade e o valor acrescentado dos 

produtos vínicos com Denominação de Ori-

gem Alentejo e com Indicação Geográfica 

Alentejano.

O Alentejo, para além de ter 

crescido no setor dos vinhos, 

tem conseguido através da 

dinâmica e investimento dos 

agentes económicos, criar 

excelentes negócios de eno-

turismo. São pontos de venda 

adicionais, mas acima de 

tudo meios de fidelização de 

consumidores e permitem 

dar a conhecer melhor a 

região. A Rota dos Vinhos do 

Alentejo efectua um trabalho 

suplementar como learning 

center dos vinhos da região e 

actua igualmente como 

centro de aconselhamento de 

visitas às adegas a todos os 

turistas. 
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RodRigo CaeiRo, diRetoR finanCeiRo 

da CaRmim

em que medida ConstituiRá este pRogRa-

ma alentejo 2020 uma veRdadeiRa opoRtu-

nidade de desenvolvimento paRa a Re-

gião e, em paRtiCulaR, paRa a CaRmim?

O Plano de Desenvolvimento Rural do Alentejo 

2020 está realmente dotado de verbas bastante 

positivas para a região. Iniciou-se com alguns pro-

blemas, nomeadamente no domínio agrícola e na 

agro-indústria, uma vez que carecia de alguma 

legislação e da criação de portarias para certas 

medidas que haviam sido abertas, o que originou 

alguns constrangimentos na questão dos projec-

tos e impediu a alavancagem inicial que estava 

prevista. Contudo, iniciou-se muito antes de qual-

quer outro programa operacional anterior. Trata-

se de um plano muito focado no turismo e na área 

agrícola. Considero que será muito positivo, na 

medida em que se tem verificado alguma flexibi-

lidade relativamente à legislação face ao que real-

mente se verifica no terreno.

tendo em ConsideRação a foRte aposta 

em seCtoRes Como a agRiCultuRa, o tuRis-

mo e a inClusão soCial, os eixos Contem-

plados paReCem-lhe os mais adequados 

paRa a Região?

É necessário ter em conta que esta é a região mais 

desfavorecida do país. Pelo que conheço, esta é a 

leitura que se tem feito da região ao longo das 

duas últimas décadas. E essa leitura permitiu che-

gar à conclusão de que os parâmetros que consti-

tuem o PDR 2020 traduzem as áreas fundamen-

tais, caso as entidades que pretendem participar e 

promover projectos as aproveitem. O sucesso dos 

programas não depende exclusivamente das me-

didas. Parte do sucesso tem a ver com a qualidade 

dos promotores e dos projectos. Particularmente 

para a Carmim, esta é uma unidade agro-indus-

trial e, portanto, está abrangida por medidas são 

específicas. Vamos tentar concretizar projectos, 

nos vários sectores que temos, nomeadamente 

nos vinhos, nos azeites, no enoturismo e na 

secção de compra e venda. Neste momento, 

atendendo à limitação existente relativamente 

aos projectos, cuja primeira fase da medida ter-

minará em junho, lançaremos um desafio à 

área da olivicultura. Vamos fazer uma remode-

lação ao nível dos depósitos e engarrafamento 

para responder às novas exigências do mercado 

em termos de produto, concretamente quantida-

des e referências. E iremos abranger as restantes 

áreas, como a adega, o enoturismo e a secção 

de compra e venda, à medida em que vão es-

tando disponíveis os programas específicos aos 

quais possamos concorrer com projectos. Nes-

te momento, temos esta limitação de apenas 

podermos concorrer com uma área departa-

mental ou actividade por NIF. Optámos, nesta 

primeira fase, pela olivicultura por ser actualmen-

te a área menos desenvolvida face às necessida-

des que temos.

estão pReConizados pRojeCtos noutRas 

áReas depaRtamentais?

Sim, estamos a criar uma lista de necessidades. 

Cada departamento está a realizar com base na 

análise que fez e estamos a construir um cenário 

para cada estrutura, tentando compatibilizar a sa-

RodRigo CaeiRo, diretor financeiro 

e Rui veladas, enólogo

Carmim: o Alentejo à mesa

São duaS faceS indiSSociáveiS de um projecto de SuceSSo. a perícia financeira e a 
ciência e arte da enologia conjugam-Se, na carmim, dando corpo a conSiStência a um 
produto de excelência produzido a partir da natureza alentejana. Quando Se fala 
em alentejo 2020, a carmim dá o primeiro paSSo, promovendo o deSenvolvimento 
em SectoreS como a vitivinicultura, a olivicultura, o enoturiSmo e a comercialização 
e diStribuição. uma verdadeira oportunidade para acreScentar ainda maiS valor a um 
modelo cooperativo bem-Sucedido, apreSentado ao paíS poSitivo por rodrigo caei-
ro e rui valadaS..
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tisfação das nossas necessidades com o que o 

programa torna elegível.

enquanto Responsável pela áRea finan-

CeiRa da CaRmim, que avaliação faz deste 

modelo CoopeRativo adaptado aos seC-

toRes em que aCtua?

O modelo cooperativo é fundamental para que 

determinadas regiões possam coexistir com a es-

trutura privada que, especialmente no Alentejo, 

está a ganhar dimensão, essencialmente a partir 

do desenvolvimento que a água veio proporcio-

nar. Tem-se verificado uma entrada significativa 

de novos empresários, muitas vezes nem sequer 

ligados à área agrícola, com investimentos avulta-

dos e com dimensão. Cada vez mais, as estruturas 

agrícolas dependem dessa dimensão para serem 

viáveis. E a dimensão, em regiões como Reguen-

gos, em que temos cerca de 600 associados, es-

sencialmente com áreas de vinha – cerca de 90 

por cento do negócio é vinho, quatro por cento é 

olivicultura e seis por cento compra e venda – só 

é possível adquirir com uma base associativa. In-

dividualmente, as pessoas não têm capacidade 

para ganharem dimensão e, como tal, esta estru-

tura tem que se manter e é fundamental que seja 

dinamizada na perspectiva em que, apesar de ser 

cooperativa, tem que ser pensada em moldes em-

presariais. Claro que mantemos sempre uma 

componente social ligada às características da 

população associada à Carmim.

Como se encontra o processo de internacionali-

zação da Carmim?

A Carmim é um grupo que, para além da empresa 

mãe, tem duas SA associadas, a Monsaraz Vinhos, 

que faz a distribuição nacional, e a Enoforum, 

que faz a distribuição internacional. Do ponto de 

vista da internacionalização, estamos a desenvol-

ver um processo de reestruturação interna que 

nos tem permitido revitalizar alguns pontos de 

venda. Temos vindo a crescer em volume e em 

valor mas trata-se de um processo que ainda tem 

muito para percorrer. Temos cerca de 20 por cen-

to da produção no canal internacional e um dos 

factores que nos leva a alterar o departamento de 

olivicultura ao nível do projecto tem também a 

ver com a questão da internacionalização do 

azeite, porque não temos capacidade física para 

engarrafar determinadas referências para exporta-

ção. O nosso limite é, realmente, a quantidade de 

vinho que produzimos.

Rui veladas, enólogo da CaRmim

Como avalia o impaCto geRado ao nível 

do enotuRismo e da pRojeção da maRCa 

CaRmim, após estes pRimeiRos meses da Ci-

dade euRopeia do vinho?

Embora não esteja na posse de indicadores quan-

titativos, tenho a noção de que tem gerado um 

impacto bastante positivo sobre a nossa atividade 

de enoturismo. Esse impacto é notório no conce-

lho em geral e, falando com colegas de outras 

O projeto de enoturismo, numa empresa como a 

nossa, que não pretende disfarçar a sua dimensão 

industrial, passa desde logo por tentar perceber o 

que tem de diferente para oferecer a quem nos 

visita. Isso passa invariavelmente pelo estabeleci-

mento de uma forte ligação com a história da re-

gião, proporcionando visitas que possibilitem que 

as pessoas “metam a mão na massa”, visitem todo 

o espaço de transformação tecnológica… Mesmo 

para quem nos visita fora do período da vindima, 

o nosso objetivo consiste em oferecer uma ideia o 

mais realista possível da atividade de vindima e 

de transformação nas nossas instalações e que as 

pessoas retirem da experiencia algo de diferente e 

pedagógico.

a Região vitiviníCola do alentejo viveu, 

na última déCada, uma evolução e afiR-

mação no panoRama naCional e inteRna-

Cional apReCiáveis… em que medida teRá 

o segRedo passado poR aliaR a qualidade 

existente, potenCiando-a, à adoção de 

novas feRRamentas do maRketing?

Penso que não terá sido esse o fator decisivo… É 

verdade que uma boa parte das empresas da re-

gião - em que incluo as cooperativas, que deram 

o impulso inicial à valorização do Alentejo en-

quanto região produtora de vinhos, ainda no sé-

culo passado - são empresas relativamente jo-

vens. E são-no não apenas a nível de edifícios e 

equipamentos mas igualmente ao nível dos recur-

sos humanos, o que acaba por gerar impacto na 

atividade, nomeadamente no que respeita a com-

petências em áreas como a comunicação e o 

marketing. Mas entendo que o principal fator foi, 

sem dúvida, a qualidade dos vinhos produzidos, 

a par de um bom trabalhado desenvolvido pelos 

organismos reguladores, como a Comissão Vitivi-

nícola, ao moldarem e acompanharem o cresci-

mento que a região foi apresentando. Isso resul-

tou num crescimento controlado e sustentado da 

região do ponto de vista da produção de vinhos e 

os resultados estão à vista.

e os Resultados da CaRmim, sobRetudo 

ao nível da qualidade do pRoduto, são 

os desejáveis?

A consistência e qualidade dos produtos que te-

mos nada ficam a dever a qualquer produtor, não 

só do país, como internacional. Em parte, prova-

velmente, por mérito nosso mas, em grande me-

dida, devido às características da região que, na-

turalmente, permitem ter, em primeiro lugar, gran-

de consistência de matéria-prima – a falta de hu-

midade em período de vindima significa 

normalmente homogeneidade muito elevada das 

características dos vinhos aqui produzidos -, o cli-

ma de dieta para as plantas que aqui temos traz 

normalmente uvas com concentração e riqueza 

aromática que acaba por marcar a diferença no 

que concerne aos resultados finais… Sim, esta-

mos satisfeitos, embora tenhamos consciência de 

que é sempre possível fazer melhor. Todo o sector 

tem sofrido grandes transformações, a nível mun-

dial, do ponto de vista dos recursos tecnológicos 

disponíveis quer na adega quer na vinha e a no-

ção que temos é que temos que acompanhar. A 

esse nível, nos últimos dez anos, fizemos investi-

mentos superiores a 10 milhões de euros, essen-

cialmente na área da transformação, portanto, 

podemos dizer que temos dos melhores equipa-

mentos disponíveis no mercado.

adegas, a nossa expectativa é que isto sirva, acima 

de tudo, como motivação para melhorar a organi-

zação interna das diversas entidades do concelho 

no que respeita ao atendimento a visitantes com 

interesses na área dos vinhos e do enoturismo. O 

objetivo passa por melhorar a comunicação entre 

as diversas entidades, nomeadamente com os 

postos de turismo, com os funcionários da câma-

ra municipal que contactam com as pessoas e 

com as empresas ligadas à hotelaria e restauração 

do concelho. A nossa expectativa é que todas as 

reuniões de preparação e trabalho de colabora-

ção que tem existido desde o início deste proces-

so deixem raízes para o futuro e melhorem a or-

ganização e comunicação entre todos e que isso 

permita oferecer uma experiência mais bem con-

seguida a quem visita o concelho e procura a ati-

vidade vinícola.

em Reguengos, existe a vantagem de se 

ConCiliaR um vinho de qualidade ímpaR 

Com expeRiênCias e históRia…

Sim, sem dúvida. Mas, muitas vezes, existe dificul-

dade em mostrar todo esse património que temos 

do ponto de vista histórico e da qualidade do produ-

to a quem nos visita. Sobretudo devido a alguma 

descoordenação que se verifica entre alguns postos 

de turismo, as empresas de hotelaria que acolhem 

esses visitantes e outras entidades. Sendo esta uma 

região que acaba por ter um turismo de curta esta-

dia, é muito importante que se faculte informação 

de qualidade para que, em dois ou três dias, as pes-

soas possam definir uma rota que as satisfaça.

 

em que pRinCipais domínios se desenvolve 

o pRojeto de enotuRismo da CaRmim?
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Com 102 anos de atividade, a Caixa de Crédito 

Agrícola do Alentejo Central procura alavancar 

a região alentejana, financiando e acompa-

nhando projetos das mais variadas áreas. “O 

Parque de Ciência e Tecnologia, no edifício do 

NERE, conta com um balcão do Crédito Agrí-

cola. Irá nascer um ninho de empresas e nós 

queremos apoia-los. Logo, podem contar com 

o nosso balcão 24 horas”. 

O Alentejo é a maior região de Portugal. As 

suas particularidades tornam-no único e a crise 

trias, aproveitando sobretudo algumas fileiras 

tradicionais daqui: a fileira do porco alenteja-

no com a transformação em enchidos; fileira 

dos ovinos, leite e queijo, continuam a ter pro-

cura e desenvolverem-se. Do grosso das ativi-

dades agrícolas temos que considerar duas 

partes: a que é regada e a que não é. Nas rega-

das faz-se agricultura sobre agricultura. Nas 

outras tem que ser um equilíbrio entre o am-

biente, o que cá temos (as montadas, entre ou-

tras), a biodiversidade (raças autóctones que 

estão perfeitamente adaptadas). Isto rentabili-

za-se criando as fileiras de transformação. Tem 

que haver um esforço de transformação, de co-

mercialização para que chegue às pessoas com 

qualidade”. José Nunes explana que “no que 

toca aos amendoais já temos alguns projetos, 

temos também queijarias, algumas até com al-

gum impacto e exportação, sediadas na nossa 

região”.

O nosso entrevistado afirma que percorrendo 

as estradas marginas ao Alqueva já é possível 

visualizar as mais diversificadas culturas. “O 

regadio possibilitou a plantação de grandes 

culturas de pimento, tomate, brócolos, melão, 

morango. O clima do Alentejo, que acaba por 

antecipar as culturas à Europa e até ao próprio 

país, o que o torna vantajoso. Há uma grande 

diversidade de coisas que podemos fazer no 

espaço rural, nomeadamente a vinha, a corti-

ça, o montado (porco, ovelhas, vacas), azeita, 

amêndoas (milhares de hectares) ”. 

José Nunes esclarece que “temos técnicos dis-

poníveis para quem queira recorrer aos nossos 

serviços. Ajudamos na formulação dos proje-

tos para que depois tenham mais facilidade ao 

nível dos concursos. O facto de alguém estar a 

começar, impõe, por vezes, algumas dificulda-

des de liquidez. Mesmo que as candidaturas só 

sejam recebidas por nós mais tarde, a partir do 

momento em que a candidatura está feita, po-

dem pedir a antecipação das ajudas, podendo 

logo começar a utilizar esse dinheiro”.

O presidente da Caixa Agrícola afirma que não 

há falta de financiamento, mas sim de projetos. 

“As pessoas ainda têm receio do investimento, 

porque o historial próximo não é favorável. 

Neste momento, se houver um projeto este é 

devidamente analisado, não só por nós mas 

também pelas entidades que subsidiam e fi-

nanciam esses projetos em termos oficiais. 

Agora não podemos emprestar, continuamen-

te, dinheiro de apoio à tesouraria para empre-

sas que já estão em situações complicadas. O 

crédito está num histórico de valores muito ba-

ratos. No fundo somos uma cooperativa e te-

mos que apoiar os nossos cooperantes e ajusta-

mo-nos muito rapidamente às alterações dos 

valores que o crédito vai sofrendo. Não nos 

interessa, nada, ter clientes incumpridores. Se 

nós estrangulamos mais ainda pior. Logo, para 

quem queira investir há dinheiro!”

Vinho

O vinho alentejano assumiu uma importância 

inquestionável, não só no Alentejo, mas como 

em todo o país. O nosso interlocutor revela 

que o grosso dos sócios / clientes estão ligados 

à vitivinicultura. “Dentro da região estamos li-

gados às principais adegas, como a de Redon-

do, Reguengos e Granja. Aqui também temos 

sistemas muito interessantes, onde as pessoas 

podem receber antecipadamente. Trabalhamos 

muito próximo do agricultor e das organiza-

ções congéneres que são as cooperativas”. 

Turismo rural

Nos dias que correm, os turistas procuram ati-

vidades diferentes, que lhes permita fugir à ro-

tina e experienciar novas vivências. José Nunes 

não tem dúvidas que “o turismo se deve aliar à 

agriculta para assim criar valor acrescentado 

nos dois setores. Os circuitos turísticos devem 

ser diversificados. Hoje, o espaço rural tem ca-

racterísticas que devem ser melhor aproveita-

das. As atividades do campo têm muita procu-

ra, até em termos internacionais, como o caso 

da extração da cortiça.

ação social

O grande objetivo da Caixa de Crédito Agríco-

la do Alentejo Central passa por apoiar proje-

tos que ajudem a alavancar a economia regio-

nal. No entanto, não descura uma das áreas 

que tem, pela força das circunstâncias, mereci-

do mais atenção: a ação social nas suas várias 

vertentes. “Temos algumas parcerias com as 

Santas Casas da Misericórdia, apoiamos, sem-

pre que possível, as instituições que procuram 

patrocínios, sejam elas recreativas e / ou des-

portivas, e a imprensa local não é esquecida”.

José Nunes afirma que estes apoios têm que ser 

geridos com todo o cuidado, apoiando sempre 

todos os projetos, ajudando assim a alavancar 

a economia regional. “Fazemos o melhor para 

que esta cooperativa, que no fundo é uma en-

tidade bancária, sobreviva e seja sustentável”.

que afetou o país acabou por impulsionar o se-

tor agrícola, explica o nosso interlocutor. 

“Tem-se visto algum impacto do Alqueva, no-

meadamente nas culturas regadas. Por outro 

lado, continua a aposta nas culturas perma-

nentes como o olival. E, atualmente está muito 

em voga, nota-se na procura dos amendoais, 

dos frutos secos, por parte dos nossos clientes”.

Para além disso, há também um ligeiro incre-

mento de projetos na agroindústria. “Os outros 

setores que estão ligados a algumas agroindús-

José NuNes

Presidente da caixa de crédito agrícola do alentejo central

“Há falta de projetos 
e não de financiamento”
Estas são palavras dE José NuNEs, prEsidENtE da Caixa dE Crédito agríCola do 
alENtEJo CENtral.
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Embraer Portugal na rota do sucesso

AltA tecnologiA, produção e mão-de-obrA AltAmente especiAlizAdA e A buscA pelo crescimento fAzem dA embrAer portugAl um 
cAse study, que contrAriA o ciclo económico ActuAl do próprio pAís. duAs empresAs em ÉvorA especiAlizAdAs nA produção de 
mAteriAis metálicos e de compósitos destinAdos à indústriA AeronáuticA servem A cAsA-mãe no brAsil, mAs A embrAer portu-
gAl não descurA A possibilidAde de AlArgAr horizontes no que concerne Aos objetivos do seu negócio. 

As atividades no Alentejo dão atualmente em-

prego direto a 350 profissionais, uma boa par-

cela dos quais formados a partir de um traba-

lho com o IEFP, prevendo-se que esse número 

possa estabilizar no futuro entre 400 e 600. 

País Positivo visitou estes projetos de sucesso 

sedeados no Alentejo, guiado por Paulo Mar-

chioto, administrador presidente da Embraer 

Portugal SGPS e por João Pedro Taborda, Di-

rector de Relações Externas para a Europa, 

África e Médio Oriente.

Paulo Marchioto, 
adMinistrador Presidente 
da eMbraer Portugal
A Embraer Portugal é constituída por duas em-

presas autónomas: uma especializada em ma-

teriais metálicos e outra em compósitos, sendo 

que ambas fornecem peças e conjuntos à Ca-

sa-Mãe, sediada no Brasil. 

Ambas as empresas foram inauguradas em Se-

tembro de 2012, tendo começado a operar 

para a Unidade de Negócio de Aviões Executi-

vos e para a Unidade de Defesa e Segurança, 

mais concretamente para os aviões Legacy 450 

e 500 na Executiva e KC-390 na Embraer Defe-

sa e Segurança. 

Entre 2013 e 2015, temos trabalhado de forma 

muito focada na diversificação dos nossos produ-

tos. Hoje, já afirmamos com propriedade que 

fornecemos para as três Unidades de Negócio do 

Brasil: a Unidade Comercial, a Unidade Executi-

va e a Unidade de Defesa e Segurança. 

Então, aumentámos o nosso portefólio de pro-

dutos, que são vendidos à Casa-Mãe. A par 

deste acréscimo de produção para aviões seria-

dos, aumentámos igualmente a nossa partici-

pação em protótipos. Deste modo, implemen-

támos negócios que não estavam inicialmente 

designados para Évora, tanto para os aviões 

produzidos em série como para protótipos. 

Numa segunda fase, entrámos firmemente na 

nova geração dos aviões comerciais, os perten-

centes à família de jatos comerciais Embraer 

E-Jets E2, fornecendo conjuntos e peças para 

os protótipos. É nossa intenção, no futuro, par-

ticiparmos mais efectivamente na produção 

em série desta família de jatos comerciais, ex-

pandindo mesmo essa participação, por via de 

novos projetos de investimento que pretende-

mos viabilizar com recurso a financiamento 

Europeu por via do Programa ‘Portugal 2020’.

A vocação das duas fábricas de Évora é muito 

clara: produzimos peças complexas e de gran-

des dimensões. São duas unidades dotadas de 
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uma grande automação, com processos lean, 

paperless em que as pessoas fazem a diferen-

ça. E aí entra um trabalho que considero ter 

resultado num grande diferencial, que foi uma 

integração muito forte com o Governo portu-

guês através da AICEP e do IEFP. No caso do 

IEFP, celebrámos uma parceria inicial em Setú-

bal e, mais tarde em Évora, onde conseguimos 

colocar matérias aeronáuticas em programas 

de formação. O IEFP capacitou-se então para 

fornecer essa mão-de-obra especializada para 

nós e para outras empresas de aeronáutica em 

Portugal, daí resultando um entendimento ven-

cedor. 

Neste momento, o IEFP está a preparar profis-

sionais que poderão vir a integrar as empresas 

do universo Embraer Portugal em especialida-

des como montador, chapeador, pintor, sela-

dor, laminador, especialistas em materiais 

compósitos, entre outros. O resultado desta 

parceria foi tão positivo que os primeiros 50 

funcionários oriundos do IEFP foram realizar 

um complemento de formação no Brasil du-

rante três meses. Essas pessoas voltaram, mais 

capacitadas ainda uma vez que lhes foi pro-

porcionado um contato direto com o produto, 

e são eles que hoje acolhem os novos contrata-

dos, multiplicando o conhecimento adquirido, 

estabelecendo assim um círculo virtuoso. 

Confesso que o retorno no que concerne à 

aprendizagem da mão-de-obra local tem supe-

rado as nossas expectativas. Temos pessoas que 

há dois anos atrás trabalhavam em setores de 

atividade completamente diferentes e que op-

taram hoje por trabalhar com alta tecnologia, 

com máquinas e sistemas muito sofisticados e 

que montam conjuntos vitais na aeronave 

volvendo e que inclui fábricas no Brasil, nos 

EUA, na China e na Europa. Na Europa, optá-

mos por Portugal. Quando viemos para cá, fo-

ram analisadas várias cidades e aquela que es-

colhemos foi Évora, que oferecia acessos e 

uma logística favorável – próxima do porto de 

Sines e de Setúbal, assim como de Lisboa, o 

que facilita o escoamento das nossas exporta-

ções – constatámos que teríamos acesso tam-

bém a mão-de-obra. Creio que foi uma decisão 

acertada e estamos bastante satisfeitos com os 

resultados obtidos.

Factores de diFerenciação

Diria que as duas fábricas de Évora têm o por-

tefólio mais moderno de tecnologia nos seg-

mentos de metálicos e de compósitos. Assim, 

estamos preparados para fabricar peças de alta 

complexidade e atender às actuais exigências 

de qualquer indústria montadora de aviões. En-

tão, consideramos que estamos no estado-da

-arte para atender aos requisitos dos mais mo-

dernos aviões produzidos no mundo. Outro 

factor de diferenciação forte reside no facto de 

podermos oferecer uma solução completa, 

desde a engenharia até ao produto final, pas-

sando pela concepção, desenho e fabrico.

João Pedro taborda, 
director de relações 
externas Para a euroPa, 
Médio oriente e ÁFrica, 
eMbraer Portugal
As empresas da Embraer Portugal estão inseri-

das na cadeia de produtores da Casa-Mãe. As 

fábricas de Évora são as únicas 100 por cento 

da Embraer fora do Brasil que não são linhas 

finais de montagem. Posicionam-se como cen-

tros de alta tecnologia da Embraer, que não são 

apenas uma extensão da produção no Brasil 

mas que têm competências tecnológicas úni-

cas dentro do grupo Embraer. 

Para dar uma ideia, o estabilizador horizontal 

do KC-390 foi a maior peça em compósitos 

que a Embraer fez em quase 46 anos de histó-

ria. O revestimento de asa em alumínio de 

18,40 metros para o mesmo avião foi também 

a maior peça maquinada que a Embraer fez em 

toda a sua história. Ambas produzidas em Por-

tugal. 

Portanto, a forma como estas duas empresas 

são vistas assenta em centros de alta tecnologia 

e, de certa forma, ajudam a marca Embraer a 

preparar os seus produtos para o futuro no mer-

cado global. O KC-390 é um conceito novo e 

um produto diferenciado, e a nova família de 

jatos comerciais regionais Embraer E-Jets E2 vai 

trazer ganhos importantes em termos de con-

sumo, impacto ambiental e sustentabilidade 

estando já com muito boa aceitação apesar de 

só começar a voar nos clientes em 2018.

PoderÁ estar nos horizontes da eM-

braer Portugal Produzir Para outros 

construtores ou coMPanhias?

Essa hipótese não está excluída. A prioridade é 

sempre a de responder à Casa-Mãe mas se apa-

recer um pacote de trabalho que não interfira 

com essa prioridade e que se enquadre na lógi-

ca de Centro de Excelência em Metálicos ou 

Compósitos, não descartamos à partida e estu-

daremos a oportunidade com a atenção que a 

mesma merecerá.

como uma asa ou operam robots de última ge-

ração. Creio que o maior legado que podere-

mos deixar são essas pessoas capacitadas e 

prontas para atuar num mercado de trabalho 

cada vez mais competitivo.

Actualmente, temos 350 empregados directos, 

ao que acrescem 40 estagiários. E a tendência 

é para aumentar. A previsão atual aponta para 

que fiquemos entre os 400 e os 600 funcioná-

rios mas quem ditará o ritmo de crescimento 

das empresas da Embraer Portugal é, obvia-

mente, o mercado e aquilo que conseguiremos 

trazer para cá. Só temos que ser competitivos, 

oferecendo qualidade a custos aceitáveis à Ca-

sa-Mãe.

Porquê a oPção Por Portugal e, eM 

Particular, Pelo alenteJo?

Na realidade, a opção faz parte de um proces-

so de globalização que a Embraer vem desen-

Paulo Marchioto

administrador Presidente da embraer Portugal

João Pedro taborda

 diretor de relações externas para a europa, Médio oriente e África, embraer Portugal

A vocação das duas fá-

bricas de Évora é muito 

clara: produzimos peças 

complexas e de grandes 

dimensões. São duas uni-

dades dotadas de uma 

grande automação, com 

processos lean, paperless 
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Em entrevista ao País Positivo, Mário Nunes, 

presidente da Câmara Municipal de Soure, 

fala sobre as potencialidades do concelho 

que gere e das estratégias que norteiam o fu-

turo. De acordo com a opinião do nosso in-

terlocutor, Soure é um concelho com quali-

dade de vida. Para esta análise, contam os 

abundantes recursos naturais que o concelho 

possui, o que lhe confere potencialidades tu-

rísticas de relevo. Além disso, “possuímos 

uma ruralidade sui generis porque estamos 

localizados entre três grandes centros urba-

nos – Figueira da Foz, Coimbra e Leiria. 

Além disto, esta proximidade dá aos nossos 

habitantes uma grande opção ao nível da 

empregabilidade”. Esta qualidade de vida é 

ainda reforçada pelo acesso rápido à cidade 

da saúde e do conhecimento, Coimbra, ao 

porto da Figueira da Foz, às praias e com o 

acesso direto à A1 e à A17.

Soure é um concelho onde a agricultura ocupa 

um parte considerável do concelho, entre a 

serra do sicó, onde se produz um dos mais fa-

mosos queijos, o Rabaçal, ganhador de diver-

sos prémios nacionais e internacionais, e o es-

tuário do Mondego, responsável pela produ-

ção do arroz carolino que, recentemente, foi 

reconhecido com a certificação DOP. 

Esta qualidade de vida, além desta ligação à saú-

Apoio sociAl

As pessoas são o bem mais precioso de uma 

autarquia já que é por elas e para elas que to-

dos os dias os executivos trabalham. Assim 

sendo, o apoio social é um braço armado das 

autarquias. Em Soure, o apoio social existente 

traduz-se na presença de IPSS em cada uma 

das freguesias, todas elas com apoio direto da 

autarquia. “Todas estas instituições assumem-

se como fundamentais e dão as mais variadas 

respostas sociais à população, desde a primei-

ra infância até à terceira idade, com creches, 

jardins-de-infância, lares, unidades de cuida-

dos continuados, entre outros”. Além do apoio 

social, as IPSS são, no seu conjunto, o maior 

empregador do concelho o que faz com que 

Soure tenha uma das mais baixas taxas de de-

semprego do país.

Redes de comunicAção

Em Soure, o caminho de ferros desempenha 

um papel fundamental naquilo que é a mobi-

lidade de pessoas e mercadorias. Em Alfare-

los, “dá-se a confluência entre a linha do 

Norte e a linha do Oeste, no único terminal 

rodoferroviário do país a trabalhar com com-

boios internacionais. O município, junta-

mente com a Refer e a iniciativa privada, está 

a apostar na ampliação desta estrutura que 

se tem vindo a revelar rentável e de grande 

interesse para a região e o país. Hoje, este 

terminal serve de porto seco para as princi-

pais indústrias transformadoras e exportado-

ras, nomeadamente as celuloses, a siderurgia 

e a indústria de madeiras”, sendo que nos 

próximos dois anos a autarquia investirá for-

temente neste terminal no sentido de ver 

aqui criada uma verdadeira plataforma de 

transportes. 

TuRismo

Por força do seu património natural e histórico, 

Soure tem grandes potencialidades ao nível tu-

rístico. Soure tem um foral atribuído por D. Te-

resa, mãe de Afonso Henriques, de 1111, mas 

Soure é bem mais antigo do que isso. “Temos 

um castelo de fronteira, dos tempos da ocupa-

ção romana e, graças a isso, criamos um pro-

duto turístico de relevo: “Vilas Romanas de 

Sicó” que consiste na visita a Conímbriga e às 

vilas romanas circundantes. Além disso, depois 

da ocupação árabe, Soure foi a primeira sede 

dos Templários e, hoje, encontram-se muitos 

vestígios da sua passagem pelo nosso conce-

lho, quer através das tradições agrícolas, quer 

dos vestígios culturais”. 

A par de tudo isto, Soure construi, recentemen-

te, dois pacotes turísticos diferenciadores. Um 

deles é a Villa Pedra, um empreendimento tu-

rístico de relevo internacional e voltado para 

um segmento turístico de primeira linha. Con-

siste num aldeamento na serra de Sicó, carac-

terizado pelas suas casas de calcário e pelos 

seus produtos endógenos, nomeadamente o 

vinho, recomendado pelos mais conceituados 

enólogos do mundo. ~

Mais a Oeste do concelho, no extremo junto 

da Figueira da Foz, o município estabeleceu 

uma corda termal, constituída por três estân-

cias termais. Uma delas está já em funciona-

mento e é explorada por um grupo hoteleiro 

holandês, vocacionada para quem procura um 

contacto mais próximo com a natureza. O se-

gundo, é um empreendimento que comporta 

um grande hotel, um hotel de chame e um bal-

neário termal no Bicanho. Apesar de não estar 

ainda em funcionamento, prevê-se a sua aber-

tura para os próximos dias. No entanto, “o ter-

ceiro balneário termal é pertença da autarquia 

e estamos ainda a tentar perceber o que pre-

tendemos fazer desse património porque não 

nos sentimos, ainda, capazes de avançar com 

um investimento desta envergadura e não te-

mos também as pessoas certas para levar o pro-

jeto adiante”, advoga.

Com estas paisagens calcárias, com sol e praia 

bem próximo, Soure assume-se como um grande 

potencial em termos turísticos. Além disso, “pos-

de e ao mundo rural, “também é refletida pelos 

bons serviços na área da educação, onde aposta-

mos e aparecemos referenciados ao nível do pri-

meiro ciclo sem abandono escolar, com uma 

taxa de retenção muito reduzida e com a proxi-

midade que temos ao ensino superior”. 

Soure é um concelho muito disperso, com 262 

quilómetros quadrados, dez freguesias e cerca 

de 200 localidades. No entanto, “temos cinco 

bandas filarmónicas, 35 escolas de música, 16 

grupos de folclore, cinco grupos de teatro, gru-

pos de dança e de artes, nomeadamente um 

grupo de artistas plásticos… Ou seja, a nossa 

presença cultural e o nosso investimento na 

cultura é bastante forte”. 

Ao nível das infraestruturas de apoio básicas, 

Soure tem cem por cento de cobertura na rede 

de abastecimento de água, estando sempre lo-

calizada nos lugares cimeiros quando o assun-

to é qualidade da água para consumo. No en-

tanto, a rede de saneamento básico está ainda 

a ser finalizada e tudo devido à forte ruralidade 

do concelho e à dimensão do mesmo. O facto 

“de termos um concelho bastante rural e po-

voamento muito disperso faz com que tenha-

mos mais dificuldades nestas obras e isso vai-

nos obrigar a um esforço redobrado nos próxi-

mos quatro anos para que consigamos atingir a 

meta dos cem por cento”. 

máRio nunes

presidente da câmara municipal de soure

Soure: Sustentabilidade 
e estratégia
O cOncelhO de SOure, SituadO em plenO cOraçãO dO centrO dO paíS tem vindO a 
apOStar nO deSenvOlvimentO SuStentável e naS eStratégiaS de cOeSãO territOrial, 
OferecendO aOS SeuS habitanteS uma qualidade de vida acima da média. 

“Soure é um concelho 

de futuro com uma 

estratégia bem 

definida: Apostar 

no desenvolvimento 

sustentável”
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suímos quatro rios que fazem com que tenhamos 

propensão a desportos de natureza, como a pes-

ca, o BTT, os trails, entre outros. Estamos também 

a trabalhar num projeto que pretende conjugar 

os caminhos de Fátima com os caminhos de San-

tiago já que Soure é um concelho de Santiago e, 

portanto, estão previstos investimentos conside-

ráveis no sentido de reativar estes caminhos, 

criando também albergues e localizando a sinali-

zação necessária”.

Centro 2020

“Estou muito cético em relação ao novo quadro 

comunitário e ao aproveitamento que os municí-

pios possam fazer dele. Acredito e concordo que 

a aposta deva ser nas empresas e na sua capaci-

tação em termos internacionais e nacionais, mas 

tenho as minhas dúvidas relativamente à eficácia 

das medidas e sobre a capacidade de absorver 

por si só todos os fundos disponíveis. Este quadro 

é muito complexo no sentido dos seus regula-

não tenha sido vertido para o terreno um cêntimo 

que fosse de investimento”. No entanto, as prin-

cipais apostas do município prendem-se com o 

desenvolvimento económico, com o apareci-

mento de novas empresas de base tecnológica, 

“mas vamos também continuar a apostar na área 

do turismo para continuar a dar visibilidade e po-

tencialização aos nossos recursos e continuar a 

apostar na proximidade dos serviços de educa-

ção e saúde”. Aproveitando a ocasião, edil refere 

que, “ao contrário do que aconteceu em todo o 

país, decidimos manter a educação de proximi-

dade, ou seja, não criamos grandes centros edu-

cativos no centro do concelho para evitar que os 

alunos percorressem 25 quilómetros por dia para 

vir para a escola e apostamos em centros educa-

tivos intermédios nas localidades que garantem 

uma proximidade maior para os alunos, com re-

sultados bastante positivos e que confirmam a 

nossa aposta, apesar disso significar mais custos 

para a autarquia, consideramos que era impor-

tante manter os centros escolares junto das pes-

soas e das famílias porque a educação faz-se 

através da parceria entre família e escola”. 

Um ConCelho de fUtUro

“Soure é um concelho de futuro com uma es-

tratégia bem definida: Apostar no desenvolvi-

mento sustentável e por isso travamos uma luta 

com o Ministério da Economia e alguns inte-

resses privados, a exploração de minerais a céu 

aberto, como é o caso do caulino. Assim, trava-

mos esta luta para que não seja explorado mais 

caulino no território porque descaracteriza a 

paisagem e pode criar contaminação das li-

nhas de água e, portanto, temos feito o esforço 

de nos unirmos contra a exploração mineira de 

caulino. Não está a ser fácil travar o processo, 

mas prometemos não baixar os braços e conti-

nuar a lutar. Queremos um desenvolvimento 

sólido e solidário, apostando forte nas pessoas 

e nos mais vulneráveis”, admite. 

mentos, da sua gestão e aplicação de modo que 

as reuniões que têm existido até hoje não tem 

permitido ainda que os municípios tenham fe-

chado um pacto com a administração e gestão 

destes programas operacionais e isso leva a que 

ano e meio depois do início deste quadro ainda 

empreendimento Villa Pedra

Visitem Soure

Gostaria de deixar uma mensagem a todos os 

leitores do País Positivo: Bem junto de Coim-

bra, na região centro, existe um concelho 

com grandes características rurais, que vale a 

pena visitar. Com uma oferta turística de qua-

lidade, com uma variedade gastronómica de 

excelência, com paisagens deslumbrantes – 

onde se pode fazer práticas desportivas de 

natureza de relevo- e com monumentos his-

tóricos muito interessantes. Estamos no cora-

ção do país e estamos aqui para bem receber 

todos aqueles que nos visitam”. Posto isto, 

visitem Soure.  
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Condeixa é um concelho cujo património tem 

um valor inqualificável. A sua beleza natural 

também não deixa ninguém indiferente.

Conímbriga

Este é o cartão-de-visita de Condeixa. As famo-

sas Ruínas Conímbriga são, sem margem para 

dúvidas, o grande ponto de atração do conce-

lho, que “recebe, anualmente, cerca de cento 

e vinte mil visitantes”.

Este é um património gerido pelo plano de ad-

ministração central, pela Secretaria de Estado da 

cultura e pela Direção Geral do Património Cul-

tural. Neste sentido, o executivo tem duas for-

mas de atuar para valorizar esse ativo patrimo-

nial cultural: “uma é a sensibilização entidades 

competentes para investir em Conímbriga, que 

já não investe há muitos anos”. Esta ação deu os 

seus frutos, visto que “no dia nove de julho assi-

namos um protocolo, o primeiro de sempre, 

com a ajuda do museu monográfico de Coním-

briga. Neste segundo ano, já envolvemos as 

associações, o que já implicou também a aqui-

sição de fatos e a utilização de todo espaço 

arqueológico e natural de Conímbriga”, revela 

o nosso entrevistado.

Semana doS SaboreS

A Semana dos Sabores é um evento, que se 

realiza na primeira semana de Maio, que “já 

vai na sua quarta edição”. Aqui pode-se degus-

tar o típico cabrito assado no forno a lenha e o 

doce tradicional de Condeixa: a escarpiada. O 

edil resolveu alterar o figurino até então utili-

zado. “Esta é uma atividade que envolve todos 

os restaurantes do município. A câmara muni-

cipal fornece um conjunto de cabritos para os 

restaurantes, que o confecionam e formam um 

menu, onde, obviamente, faz parte a escarpia-

da, com um preço tabelado (por volta dos onze 

euros). Em seguida, os participantes preen-

chem um pequeno questionário e recebem um 

brinde”.

No ano passado foram servidas cerca de seis 

mil refeições. O nosso interlocutor crê que na 

edição deste ano “o número foi, razoavelmen-

te, superado”.

de Conímbriga para Condeixa

A outra maneira de valorizar as ruínas é levar os 

visitantes de Conímbriga para Condeixa. Ou 

seja, “criamos o Museus Poros, um museu multi-

média romano, que irá abrir até ao final do ano. 

Está sediado num antigo palacete. E, neste espa-

ço que está integrado no parque verde da cidade, 

pretendemos ter, além do auditório, um espaço 

dedicado aos produtos endógenos e à produção 

de cerâmica, por exemplo para amostras de cerâ-

com o governo a assumir a continuidade das es-

cavações e a comprometer-se a reformular e re-

qualificar o Museu Monográfico. Em contrapar-

tida, a câmara assumiu-se como parceira, fican-

do com parte das expropriações necessárias e 

dando uma ajuda no projeto”. 

Uma ação social, levada a Assembleia Munici-

pal, espera candidatar Conímbriga a Património 

Material da Humanidade. Assim sendo, “está a 

ser realizado um levantamento patrimonial ma-

terial, imaterial e natural do concelho”. 

“o ViSlumbre do império”

Esta é uma iniciativa que recente, vai apenas 

na segunda edição, mas que já é um sucesso, 

trazendo muita gente às Ruínas. Realiza-se no 

terceiro fim-de-semana de Junho. “No primei-

ro ano, realizamos este evento com uma con-

tratação de uma empresa e figurantes externos 

nuno moita da CoSta

presidente da Câmara municipal

No caminho do desenvolvimento

Com CerCa de 17 mil habitantes, Condeixa é o muniCípio que mais tem vindo a CresCer. o presidente da Câmara, nuno moita da 
Costa, em funções há CerCa de um ano e meio, apresenta as suas prinCipais ideias para o desenvolvimento do ConCelho e faz um 
pequeno balanço das medidas já apliCadas. 

O executivo tem vindo 

a apostar no município, 

na valorização do 

património e dos seus 

produtos endógenos, nas 

suas gentes, tornando 

Condeixa cada vez 

mais atrativa quer 

para turistas quer para 

aqueles que pretendam 

viver no concelho.
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mica que é uma coisa característica de Condei-

xa, a chamada cerâmica de Conímbriga”. 

As formas de ligar Conímbriga a Condeixa não 

se esgotam aqui. Numo Moita da Costa explica 

que “está previsto colocar em funcionamento 

um sightseeing. Estamos também a recuperar 

uma antiga estrada que foi descontinuada com 

o IC3: vamos transformá-la em ecovia. Ao lon-

go da via vamos possibilitar a construção de 

espaços para pequenos quiosques, pequenas 

barraquinhas de venda de merchandising, que 

neste momento não existe”. 

 Até o setor da restauração irá sofrer alterações. 

“Pretendemos trazer turistas de várias naciona-

lidades para Condeixa, logo vamos promover 

cursos de formação para os empregados: pro-

gramas de formação em restauração, em lín-

guas por exemplo inglês que dá condições 

também para que os turistas possam ficar”.

rismo e a captação de empresas”.   

Neste sentido, apostam no turismo, como já foi 

revelado. No entanto, têm outras medidas que 

permitem a fixação de empresas: “não aplica-

mos derrama, que é o imposto sobre o lucro, e 

dá-mos benefícios pela criação de emprego. 

Temos também um técnico que dá apoio aos 

empresários que queiram investir”. 

um eStado / autarquia  

menoS aSSiStenCialiSta

Para o presidente da câmara, o paradigma social 

tem que ser alterado. “O Estado e as autarquias 

deve ser menos assistencialista e passar a criar 

condições para que as empresas e as pessoas 

possam gerar emprego. Para isto o edil “criou ga-

binetes de inserção social, com programas de 

apoio, e agora estamos a criar o Concelho Social 

Económico onde pretendemos ligar as empresas, 

as IPSS’s e a Câmara, para reforçar os mecanis-

mos de alocação das pessoas. 

O nosso interlocutor acrescenta que “também 

temos o programa de emergência social, que 

este ano redobramos o valor, para os casos 

mais críticos. Além disto, criamos uma equipa 

de intervenção direta, que anda de freguesia 

em freguesia, principalmente naquelas mais 

distantes do centro e com mais população ido-

sa. Esta é uma parceria entre a autarquia, as 

IPSS’s, Segurança Social, os Bombeiros e Uni-

dade de Saúde Familiar”. 

O executivo tem vindo a apostar no município, 

na valorização do património e dos seus pro-

dutos endógenos, nas suas gentes, tornando 

Condeixa cada vez mais atrativa quer para tu-

ristas quer para aqueles que pretendam viver 

no concelho. 

“Condeixa mexe Contigo”

O desporto em Condeixa tem vindo a assumir 

um papel cada vez mais importante. Esta apos-

ta do edil tem como estratégia a fixação de po-

pulação. “Temos apostado no desporto. Temos 

um património natural que nos permite reali-

zar o Ultra Trail. Este é um evento que neste 

ano contou com cerca de quatro mil partici-

pantes. Em parceria com os clubes locais te-

mos vindo a diversificar a oferta desportiva 

para a formação das crianças (Basquetebol, ka-

raté, judo, entre outras modalidades) ”.

atratiVidade eConómiCa

A localização de Condeixa e as suas acessibilida-

des fazem deste um município ideal para investir. 

O nosso entrevistado confessa que “como fatores 

principais de desenvolvimento do futuro de Con-

deixa, a captação de investimentos faz-se via tu-

assinatura protocolo ruínas

Condeixa – o Vislumbre de um império

Futuro museu multimédia poros
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A Compact Records conta atualmente com 

mais de três centenas de clientes, entre os 

quais figuram as principais lojas do país. As en-

tregas são efectuadas em 24h no território na-

cional. Beneficiando de uma gestão optimiza-

da, a empresa contabiliza já, no seu volume de 

facturação (5 milhões de euros no ano passa-

do), mais de 90 por cento de exportações.

A Compact Records é um armazém generalis-

ta, com cerca de 1 milhão de artigos em stock 

e representante exclusivo em Portugal, entre 

muitas outras, das editoras Nuclear Blast, Mu-

sic On Vinyl, SPV, AFM, Provogue, MIG e a ní-

vel nacional, Ranging Planet (Twenty Inch Bu-

rial, The Temple, More Than a Tthousand), Co-

bra (Mão Morta, Anger), Meifumado (Mind Da 

Gap, We Trust), Ocarina, HM Música e muito 

mais.

Abílio Silva, mentor e gestor da empresa, 

guiou-nos numa visita a este projecto de suces-

actividade de revenda nas lojas portuguesas. Na 

altura, este negócio era ainda um extra relativa-

mente à minha profissão principal e, aos fins-de-

semana, comecei a percorrer o país, vendendo e 

distribuindo o meu próprio stock. O negócio co-

meçou a expandir-se, a empresa onde a minha 

esposa trabalhava faliu e, em 1998, decidimos 

juntar-nos, adquirindo um armazém na Maia e 

contratando um comercial. Entrámos em grandes 

lojas como a Virgin e a FNAC e no nicho das lojas 

mais pequenas, as próprias editoras começaram 

a contactar-nos e, a determinada altura, percebe-

mos que poderíamos repensar a nossa estratégia 

de distribuição… Foi então que começámos a 

exportar. É um processo que iniciamos em 2003 

e que abrange música portuguesa mas também a 

importação em determinados países e exporta-

ção desses produtos noutros ou nos mesmos paí-

ses de onde importamos. Hoje, estamos num ar-

mazém com 2 mil metros quadrados… 

Que importância assume atualmente a 

exportação para o volume de fatura-

ção da compact records?

A exportação representa hoje mais de 90 por 

cento do nosso volume de faturação que, no 

ano passado, atingiu os 5 milhões de euros. 

Neste momento, o mercado que absorve a 

maior parte da nossa produção é o americano.

Quantos funcionários emprega a em-

presa?

Distribuídos entre o armazém e as três lojas 

que temos no país, são cerca de 20 os profis-

sionais que empregamos diretamente.

pelo Que é possível perceber numa visita 

ao site da compact records, além da 

atividade de distribuição, a empresa 

também faz agenciamento e, nalguns 

casos, produção… a Que critérios obe-

dece a escolha Que fazem ao nível dos 

artistas e géneros musicais?

Existe uma altura na história da Compact Re-

cords em que conseguimos a representação 

em Portugal de várias editoras internacionais. 

Nesse momento, passámos, por inerência, a 

representar grandes artistas internacionais que 

eram cabeças de cartazes em festivais de músi-

ca. Tínhamos que marcar presença nesses 

eventos e fazer a devida promoção nos órgãos 

de comunicação. Foi uma vertente animada 

deste negócio, até porque conheci músicos 

que nunca pensei contactar de forma tão pró-

xima… É também nessa altura que inaugura-

mos o nosso site, concebido essencialmente 

para divulgar as editoras que representávamos 

como distribuidores. Apesar de a nossa oferta 

ser basicamente generalista, procuramos enve-

redar por géneros mais alternativos, world mu-

sic, jazz, temos mais de 50 por cento de edito-

abílio silva

compact recor

Compact Records: 
Empresa portuguesa à conquista  
do mundo com acordes
Perseverança, muita dedicação e esPírito emPreendedor e um amor quase Platónico 
Por essa exPressão artística a que muitos chamam música são atributos que saltam 
de imediato à vista numa conversa com abílio silva. os mesmos que conferiram à 
comPact records, uma esPécie de materialização da sua ligação umbilical à fono-
grafia, a afirmação que conquistou quer no contexto nacional, quer no internacio-
nal. a emPresa, que se destina à revenda e distribuição de material fonográfico, foi 
criada em 1997 e tem sede na maia. nela trabalham diariamente 20 colaboradores 
a temPo inteiro, elementos que vestem a camisola de um Projecto em que acreditam e 
que Prestam um atendimento Personalizado.

Tubitek, um mito que ressuscitou

“No dia 5 de Julho comemora-se um ano sobre 

a reabertura da Tubitek, como se sabe uma loja 

mítica e a mais emblemática do país de sempre 

neste sector. Confesso que a sessão de inaugura-

ção superou largamente as já de si elevadas ex-

pectativas que eu tinha e foi arrepiante ver tanta 

gente à porta, algumas provenientes de pontos 

do país a mais de 200 km de distância, que 

quando viram as portas abrir manifestaram-se 

através de um aplauso que durou 15 minutos… 

Decidimos dotar a oferta da loja do material que 

já tínhamos dentro de portas, acrescentando al-

guns produtos que considerámos próprios da 

Tubitek. Agora, sabendo-se que saem semanal-

mente cerca de 350 novidades, até por uma 

questão de gestão e de eficiência, tivemos que 

optar por aquelas que são importantes para a 

loja em questão mas que também são vendá-

veis. Temos noção de que a oferta não é exata-

mente aquela que caracterizava a Tubitek de há 

14 anos, antes do encerramento, mas também 

temos que perceber os motivos pelos quais a 

mesma faliu na altura…”

so 100 por cento português.

como surgiu a sua ligação, enQuanto 

empresário, à música?

Eu sempre fui um grande consumidor de música. 

Recordo que as minhas tardes de sábados eram 

passadas no Porto, a visitar as lojas e a comprar 

cd. Chegava a adquirir 30 discos por fim-de-se-

mana… Quando a empresa nasceu, em 1997, já 

tinha em casa mais de 2 mil cd e igualmente uma 

quantidade considerável de vinil. No início da 

década de 90, conhecia um músico de uma ban-

da portuense, os Basement, que falou da existên-

cia de um armazém na Holanda que me poderia 

vender pequenas quantidades caso eu pretendes-

se abrir uma empresa. Foi então que avancei, co-

mercializando essencialmente junto de amigos e 

numa papelaria na Maia que era propriedade da 

minha mãe. Entretanto, face aos preços que ia 

conseguindo, constatei que poderia iniciar uma 
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compact records

ras dedicadas ao metal… Em contraponto, o 

pop nunca foi uma aposta. Em Portugal, lançá-

mos Mão Morta, Patrícia Costa, Expensive Soul, 

entre outros. Nalguns casos, fizemos mesmo a 

produção através da nossa própria editora.

Porto, deve andar nos 12 por cento mas, em 

termos monetários, ronda os 30 por cento. 

O som do vinil é o mais próximo do som ao 

vivo, é o mais puro que existe por mais digita-

lizações que inventem.

O mercadO assiste hOje a um regressO 

às Origens, marcadO pelO ressurgimen-

tO dO vinil… O que ditará este reviva-

lismO?

O vinil já é uma força brutal. Na nossa loja do 

Uma missão social traduzida no desporto 

para todos

“Temos um clube de futebol que se ini-

ciou com os funcionários da empresa, foi 

crescendo e entrando em várias competi-

ções. No futsal, competimos na Liga da 

Maia, na Superliga, uma competição pri-

vada, fomos campeões nacionais, fomos 

convidados para participar num torneio 

internacional em Maiorca, onde competi-

mos com entidades como a polícia de Is-

rael, a polícia da Letónia e o clube do 

exército checo… Em Outubro, participa-

remos num torneio com forças governa-

mentais de 53 países, que se realizará na 

Holanda. Creio que se trata de um projec-

to que resulta num maior empenho e mo-

tivação por parte dos profissionais e que, 

acima de tudo, contribui para enveredem 

por uma actividade saudável, como é o 

desporto. Como empresário, sinto-me fe-

liz por poder contribuir para que os bons 

funcionários que tenho se sintam felizes e 

unidos em torno deste projecto”.
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Vila Real inteRnacional

Mesmo no centro da cidade, o Circuito Interna-

cional de Vila Real está pronto para receber os 

automóveis do campeonato mundial de WTCC. 

Pilotos como Sébastien Loeb, Tiago Monteiro 

ou Yvan Muller vão poder acelerar naquele que 

é o circuito urbano mais antigo do campeonato 

de 2015. Este circuito, com uma história que 

remonta a 1931, vai receber pela primeira vez 

uma das provas rainhas da FIA, com caracterís-

ticas únicas e que tanto alimenta paixões, mais 

não seja pela proximidade sentimental com as 

marcas de automóveis.

Desde 1973 que Vila Real não recebia pilotos 

internacionais. O circuito, que utiliza parte do 

traçado original de 1931, sofreu algumas altera-

ções, nomeadamente ao nível da “segurança, 

onde tivemos que investir em mais estruturas de 

proteção ao público e aos pilotos. O circuito 

está praticamente todo com railes e redes de 

segurança.

É a primeira vez que o circuito vai ter homolo-

gação internacional, de grau três, o que permite 

ter provas de carros de turismo e GT, o que 

obrigou à introdução de chicanes para aumen-

tar a espetacularidade e permitir zonas de ultra-

passagem. Apesar de ser um circuito natural foi 

possível aumentar os pontos onde os pilotos 

vão poder ultrapassar. Os carros de turismo são 

feitos para este tipo de circuitos e para este tipo 

de competições, com muitos contactos e muita 

percorrem no dia-a-dia sem qualquer limitação, 

vai permitir um maior contacto entre o público e 

as pessoas. Os pilotos são bastante acessíveis e 

vão fazer sessões de autógrafos e passear junto do 

público. Pode ser até que no restaurante onde vão 

jantar esteja lá o Sébastian Loeb, o Tiago Monteiro 

ou o Yvan Muller”, conta.

O fim-de-semana vai estar repleto de animação 

e pontos de interesse. Para além da prova de 

WTCC, que começa na sexta-feira com a pri-

meira sessão de treinos livres, que continuam 

no sábado e onde se realizam as qualificações, 

ficando para domingo as duas mangas, vão es-

tar em provas “seis categorias nacionais, com 

mais de 120 equipas, que vão usufruir do mes-

mo traçado e das mesmas condições que o 

WTCC, o que para os pilotos nacionais também 

vai ser uma festa. A Câmara Municipal de Vila 

Real preparou um conjunto de iniciativas muito 

interessantes. Estão previstas exposições de fo-

tografia sobre a história do circuito de Vila Real, 

todas com visões diferentes dos acontecimen-

tos. Estão agendados diversos espetáculos mu-

sicais gratuitos mesmo no centro da cidade, 

como por exemplo o dos GNR, sessões de au-

tógrafos e exposições dos carros de competi-

ção. Durante o evento vão existir desfiles de 

carros clássicos, como um desfile da Porsche”, 

conclui Eduardo Passos.

proximidade entre os carros”, explica Eduardo 

Passos, presidente da Associação Promotora do 

Circuito Internacional de Vila Real e membro 

da organização da prova.

O facto de ser um circuito urbano, com muita 

história e mesmo no centro de uma cidade, au-

menta a espetacularidade, a curiosidade e o ca-

rinho dos pilotos e público por este tipo de pro-

va. Como tudo vai estar montado onde a popu-

lação faz as suas atividades quotidianas, vai ser 

possível ter um maior contacto com as equipas, 

conviver com os pilotos e perceber toda a logís-

tica deste tipo de competições. “Para quem 

vem assistir à prova e gosta de circuitos urba-

nos, o campeonato de mundo de turismo é o 

mais interessante de ver neste tipo de circuitos, 

porque são carros parecidos com o que encon-

tram na rua no seu dia-a-dia. São carros melho-

rados construídos para este tipo de competição 

e reforçados para permitirem um determinado 

grau de contacto e proximidade. 

Como se vai realizar nos locais que as pessoas 

Nova Chicane junto á meta

Tudo a postos para receber 
o WTCC
O CirCuitO internaCiOnal de Vila real está prOntO para reCeber a prOVa de WtCC 
de 10 a 12 de julhO.

Programa WTCC

Sexta-Feira (10 de julho) - Sessão de treinos 

livres

Sábado (11 de julho) - Sessão de treinos 

livres e sessões de qualificação

Domingo (12 de julho) - Primeira e segunda 

manga

O circuito na voz de Eduardo Passos:

“O circuito tem cerca de cinco quilómetros 

e há curvas para todos os gostos. Existem 

zonas para quem gosta de velocidade e ou-

tras para as pessoas que gostam de sítios 

mais lentos para verem ultrapassagens e ou-

tro de tipo de animação. Este ano, a reta da 

meta vai ter uma alteração. Na primeira vol-

ta os pilotos fazem a reta a fundo, mas a 

partir da segunda vão ter que fazer uma chi-

cane mesmo em frente a quatro bancadas 

que vão ser instaladas. Depois, a curva de 

entrada no circuito antigo foi redesenhada 

para permitir mais um ponto de ultrapassa-

gem e é uma zona onde costuma haver 

uma grande aglomeração de público e que 

os pilotos costumam gostar muito. A partir 

daí o circuito entra no seu traçado antigo. 

Cerca de dois terços do circuito mantém o 

traçado desde 1931 e toda a subida à em 

direção da rotunda de Mateus é muito apre-

ciada, principalmente por fotógrafos que 

costumam fazer fotografias interessantes e 

próximas do que se fazia há muitos anos. A 

rotunda de Mateus está redesenhada para 

que se possa centrar mais facilmente na ro-

tunda e tem uma chicane, o que torna mais 

fácil para os pilotos tentarem ultrapassar e é 

uma zona com muito público. 

A partir daí, e ao longo da descida, a famo-

sa reta de Mateus é uma zona muito rápida 

e as duas curvas finais à esquerda são muito 

rápidas e conhecidas desde 1931 por serem 

as curvas que fazem a diferença entre os pi-

lotos, até existia quem dissesse que eram as 

curvas onde as pernas ficavam mais curtas e 

não conseguiam ir até ao fundo. A seguir há 

uma chicane, que foi instalada em 2007 por 

questões de segurança e para permitir que a 

velocidade seja mais reduzida. Logo a se-

guir, há a chamada rotunda da Auracária, 

onde se concentram muitas pessoas e é a 

entrada no traçado novo. Por último, a ro-

tunda que antecede a reta da meta, perto 

do centro comercial, é outro ponto de inte-

resse porque há sempre tentativas de ultra-

passagem”.

N
uno Silva

N
uno Silva

N
uno Silva



Ação sociAl

/Julho

Se na maioria dos casos as Santas Casas da 

Misericórdia se focam nas crianças e nos 

idosos com lares e creches, a S.C.M. de Via-

na do Castelo tem uma forma diferente de 

ver e ajudar a sua comunidade, apesar de 

também possuir os serviços acima referidos. 

“Temos dois lares, duas creches / jardins de 

infância, cantina social e ainda prestamos 

apoio domiciliário”. 

Valências

Creche e Jardim de Infância Santiago da Barra

Creche e Jardim de Infância Nossa Senhora 

da Misericórdia

Lar de Santiago

Lar Nossa Senhora da Piedade

Apoio Domiciliário

Cantina Social

Para conseguir levar a cabo a sua missão, Ma-

nuel Gomes Afonso espera pelo quadro comu-

nitário 2020, ainda não devidamente regula-

mentado, e para o qual a Santa Casa oferece 

aos empresários excelentes perspectivas de in-

vestimento de que são exemplo.

Manuel Gomes Afonso mostra-se preocu-

pado com uma faixa etária que tem vindo a 

ser descurada, os jovens/adultos. É nestes 

estratos da sociedade que o provedor pre-

tende apostar. “É neste setor que temos de 

intervir. Há gente desempregada, de gran-

de carência económica e que precisa da 

nossa ajuda”.

A forma de intervir é que muda um pouco a 

linha de ajuda a que estamos habituados 

(subsídios, alimentação). O nosso interlocu-

tor diz que “o apoio passa por dar ferramen-

tas às pessoas para arranjar emprego e / ou 

criar o seu próprio negócio. Assim sendo, 

pretendemos, num espaço que temos dispo-

nível, dar formação e contactar empresários 

atentos a ideias inovadoras que possam sur-

gir e de espírito solidariamente empreende-

dor”.

Manuel GoMes afonso

Provedor da s.C.M. de Viana do Castelo

Trabalhar para e com a comunidade

O lema da Santa CaSa da miSeriCórdia de Viana dO CaStelO traduz, em pOuCaS palaVraS, a miSSãO deixada pela rainha d. leOnOr: 
“da infânCia à terCeira idade”. em entreViSta aO paíS pOSitiVO, manuel GOmeS afOnSO, prOVedOr, fala SObre aS reSpOStaS SOCiaiS 
da inStituiçãO, OS prOjetOS e difiCuldadeS que enfrentam.

A Santa Casa da Misericórdia está receptiva a novas 

ideias e projetos que lhes sejam propostos dos quais 

possa tirar rendimentos para investir nas suas 

respostas sociais.

Captação  
de investimentos

Um terreno junto ao Rio Neiva, já em 

fase de negociação de arrendamento 

para projecto de jovens empresários 

de exploração agrícola e de agro-tu-

rismo, em parceria com a Santa Casa. 

Um terreno junto ao Rio Neiva, já em 

fase de negociação de arrendamento 

para projecto de jovens empresários 

de exploração agrícola e de agro-tu-

rismo, em parceria com a Santa Casa.

O antigo Pavilhão Cirúrgico e terrenos 

anexos, com cerca de 5000 metros 

quadrados, na encosta de Santa Lu-

zia, contíguo ao hospital distrital, com 

óptimas condições de investimento 

desde hotelaria, equipamentos de 

saúde ao imobiliário urbano…

O antigo hospital, em pleno coração 

da cidade, cerca de 3000 metros qua-

drados, aberto a investidores nas 

áreas de incubação de empresas, co-

working, centro de artes/artesanato, 

residência sénior, saúde, hotelaria 

Um terreno de onze hectares a fre-

guesia urbana de Areosa, de Viana do 

Castelo, ainda sob processo de em-

parcelamento, com possibilidades de 

exploração agrícola.

A Santa Casa da Misericórdia está re-

ceptiva a novas ideias e projetos que 

lhes sejam propostos dos quais possa 

tirar rendimentos para investir nas 

suas respostas sociais.



/Julho

Ação sociAl

Mecenato Social

O mecenato social engloba apoios a insti-

tuições das mais variadas áreas que sejam 

intervenientes no bem-estar da comunida-

de. Este é um conceito que o provedor quer 

que chegue às empresas: que os empresá-

rios saibam que o investimento na Institui-

ção lhes é benéfico. Além dos benefícios 

fiscais associados aos donativos, legados 

ou patrocínios, é a valorização da imagem 

social da empresa.

 Apesar de não prosseguir a instituição fins 

lucrativos, deve ser gerida de forma susten-

tável para poder assegurar os seus serviços. 

“Equilíbrio financeiro” são as palavras de 

ordem. A mudança do paradigma social fez 

com que as Santas Casas da Misericórdia, 

tal como as IPSS, para as respostas sociais 

que proporcionam, passassem a contar 

de arrendamento muito favoráveis. Trata-se 

de uma resposta de inestimável alcance 

humano e social que estimula os doentes 

retardando a evolução da doença, apoian-

do também as famílias através de formação 

adequada que os habilite a gerir a situação 

em contexto familiar. Pensamos deste 

modo contribuir para a criação de uma res-

posta qualificada, praticamente inexisten-

te, a um vasto sector de pessoas com pro-

blemas mentais, e ajudamos um grupo de 

jovens profissionais a criar o seu próprio 

emprego”. 

O que até ao presente tem mantido a Santa 

Casa da Misericórdia de Viana do Castelo 

com as contas equilibradas são as rendas de 

património doado por benfeitores. “Numa 

visão acionista, quem beneficia dos dinhei-

ros obtidos são os mais carenciados. Logo, 

tem de haver formas de rentabilizar todo o 

património para que os proveitos possam ser 

distribuídos por quem mais necessita”.

As necessidades da comunidade são dife-

rentes ao longo dos séculos. A prova de 

que as S.C.M. são necessárias, e de que o 

seu trabalho se vem adequando às novas 

necessidades da comunidade é o facto de 

muitas destas instituições contarem com 

mais de cinco séculos de existência. 

O nosso entrevistado desabafa dizendo 

que “queremos é que a sociedade perceba 

que estas instituições não vivem folgadas 

financeiramente, que dependemos da boa 

vontade daqueles que podem contribuir e 

dos protocolos que fazemos com o Estado. 

Por isso, precisamos de equilíbrio financei-

ro, de perceber e adequar os nossos servi-

ços às necessidades atuais”. 

mais com os apoios estatais que com os 

donativos ou legados dos seus benfeitores. 

Esta situação obriga a rigorosa gestão de 

recursos e a uma cuidada “rentabilização 

do seu património”.

O nosso interlocutor dá um exemplo da 

gestão que tem vindo a fazer: “temos um 

terreno de 7000 metros quadrados junto ao 

hospital distrital onde fizemos um contrato 

com uma empresa para exploração de cas-

tanheiros. O valor da renda anual pode ser 

considerado irrisório. Em contrapartida, 

não temos preocupações com a limpeza e 

manutenção do terreno. Temos também 

uma casa que está a ser reabilitada e que 

irá ser utilizada por uma equipa de jovens 

profissionais de saúde, constituída em coo-

perativa, para instalação de um centro es-

pecializado em demências em condições 

“Queremos é que a 

sociedade perceba que 

estas instituições não 

vivem folgadas 

financeiramente, que 

dependemos da boa 

vontade daqueles que 

podem contribuir e dos 

protocolos que fazemos 

com o Estado. Por isso, 

precisamos de equilíbrio 

financeiro, de perceber e 

adequar os nossos 

serviços às necessidades 

atuais”

Passeio das Mordomas  
da Romaria

4900-532 Viana do Castelo
telefone: 258 820 290

e-mail: geral@scmviana.pt  
Site: www.scmviana.pt 

“Da infância 
à terceira idade”
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