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"Cada vez mais as 
pessoas têm mais 
preocupações com a 
saúde e o bem-estar",
Moisés Apura, Diretor-Geral  
da Ciclum Farma

"A política é a arte mais nobre que existe",
Vítor Ramalho, Secretário-Geral da UCCLA
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Moisés ApurA

Diretor-Geral da Ciclum Farma

STADA e Ciclum Farma 
celebram 120 anos ao serviço da Saúde
2015 é um ano importante para a CiClum Farma e para a StaDa. a StaDa é uma DaS maioreS empreSaS FarmaCêutiCaS europeiaS no Segmento De meDiCamentoS genériCoS e 
bioSSimilareS. naSCeu em 1895, na alemanha, pela vontaDe De um grupo De FarmaCêutiCoS e Celebra eSte ano uma hiStória Com 120 anoS De SuCeSSo. 

“A STADA é uma das 

principais empresas far-

macêuticas produtoras 

de medicamentos gené-

ricos e de biossimilares 

da Europa, contribuindo 

para ajudar a reduzir 

a despesa com medica-

mentos, na sustentabili-

dade do Serviço Nacional 

de Saúde e permitindo 

que muito mais doentes 

tenham acesso ao trata-

mento a baixo custo”

A Ciclum Farma, fundada no ano 2000, foi das 

primeiras empresas a comercializarem medi-

camentos genéricos em Portugal e completa 

dez anos de integração no Grupo STADA. A in-

tegração permitiu beneficiar da experiência in-

ternacional e da maior oferta de medicamentos 

sujeitos a receita médica e não sujeitos a recei-

ta médica, de marcas e de produtos de saúde e 

bem-estar.

Apesar de fazer parte do Grupo STADA, a Ci-

clum Farma consegue manter a sua autono-

mia como empresa portuguesa. “Mantive-

mos a nossa identidade já que era uma mar-

ca forte reconhecida por médicos, farmacêu-

ticos e utentes. Em termos estruturais temos 

uma certa autonomia de decisão e só tive-

mos que incorporar a filosofia e estratégia de 

gestão alemã. A STADA é uma das principais 

empresas farmacêuticas produtoras de medi-

camentos genéricos e de biossimilares da Eu-

ropa, contribuindo para ajudar a reduzir a 

despesa com medicamentos, na sustentabili-

dade do Serviço Nacional de Saúde e permi-

tindo que muito mais doentes tenham acesso 

ao tratamento a baixo custo. Uma das nossas 

responsabilidades sociais é contribuir para 

aumentar o acesso aos medicamentos, intro-

duzindo no mercado medicamentos genéri-

cos e biossimilares, sempre que a patente 

expire, para que os doentes mais carencia-

dos não sejam excluídos por razões econó-

micas e cumpram o tratamento”, explica 

Moisés Apura, diretor-geral da Ciclum Far-

ma.

A venda de medicamentos genéricos, segun-

do os dados da IMS, tem aumentado ligeira-

mente nos últimos meses quando comparado 

com o ano passado, 1,9 por cento em valor e 

2,7 por cento em volume, mas, este reduzido 

crescimento deve-se mais ao lançamento de 

novas substâncias de medicamentos genéri-

cos, que perdem a patente, do que propria-

mente maior ganho de quota de mercado 

dentro das substâncias com alternativa de 

genéricos já comercializados. O maior pro-

blema que as empresas de medicamentos ge-

néricos enfrentam é a contínua e drástica 

baixa de preços que colocará, no futuro, um 

desafio de sustentabilidade neste segmento 

de mercado. No entanto, a perceção dos 

utentes é que pagam mais porque apesar dos 
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preços serem mais baixos, o Estado tem re-

duzido a comparticipação pelo efeito da re-

gra do cálculo do preço de referência para a 

comparticipação dos medicamentos com 

grupo homogéneo. O preço de referência 

para comparticipação é feito pela média dos 

cinco preços mais baixos trimestralmente e 

sempre que é dispensado ao doente na far-

mácia medicamentos mais caros, a diferença 

que o doente paga aumenta significativa-

mente.

A erosão significativa das margens nos medica-

mentos genéricos é compensada na Ciclum 

Farma com uma aposta sustentada no aumento 

da gama de produtos de medicamentos não su-

jeitos a receita médica e de produtos de saúde 

e bem-estar de venda livre.

O Estado tem que atender às preocupações 

de sustentabilidade das empresas de medica-

mentos genéricos, evitando que estas desis-

tam de investir no País, porque são estas em-

presas que tratam atualmente a maioria dos 

cidadãos europeus, contribuem para que 

mais pessoas possam ter acesso aos medica-

mentos e ajudam significativamente na sus-

tentabilidade do SNS. A quota de mercado 

dos genéricos, em unidades consumidas, au-

mentou nos últimos anos mas está a dar si-

nais de estagnação desde 2014. Esta tendên-

cia poderá ser um sinal de que a atual políti-

ca de preços e comparticipação dos medica-

mentos esgotou o efeito pretendido. A explicação 

é simples, “em Portugal, o Estado está a com-

participar cada vez menos, temos os preços 

mais baixos da europa, os doentes a pagarem 

mais, as farmácias a preferirem dispensar 

medicamentos com maior margem de lucro 

e de descontos comerciais devido à erosão 

drástica e contínua de preços dos medica-

mentos genéricos, os médicos a refugiarem-

se em medicamentos que não têm alternativa 

de genéricos para manterem o poder de in-

fluência no utente mas cumprindo o objetivo 

de prescrição por DCI. Em minha opinião, o 

sistema de preços para os medicamentos ge-

néricos poderá ser inconstitucional porque 

não é equitativa e retira a possibilidade das 

empresas concorrerem em igualdade de 

oportunidade e é o próprio Estado que limita 

e reduz a concorrência; se eu for o primeiro 

a aprovar um medicamento genérico de uma 

determinada substância posso ter uma dife-

rença de preço máximo significativa em rela-

ção ao último aprovado e com margem para 

dar descontos comerciais e induzir a dispen-

sa na farmácia, em vez de outro mais barato 

que não dispõe desta margem adicional ou 

não consegue comercializar porque o preço 

aprovado é inferior ao custo de produção. 

No entanto, o doente pagará mais porque o 

Estado só paga até ao preço de referência, 

que é o preço médio dos cinco mais baratos. 

Assim, os preços dos medicamentos mais ba-

ratos contribuem para calcular o preço a pa-

gar pelo Estado mas poderão não ser os mais 

dispensados ou nem saírem do armazém e 

serem destruídos mais tarde. Porque será que 

são os medicamentos genéricos mais caros 

os mais dispensados e as empresas que lide-

ram o mercado de genéricos as que têm os 

genéricos mais caros?”.

Para fazer face a este revés de margens muito 

reduzidas, a Ciclum Farma está cada vez mais 

a apostar em produtos de saúde e bem-estar de 

venda livre e medicamentos não sujeitos a re-

ceita médica, bem como na área da dermocos-

mética. “Já representam 25 por cento da nossa 

faturação. As pessoas cada vez mais preocu-

pam-se com a sua saúde e bem-estar e estão 

mais recetivas a usarem produtos que contri-

buam para uma vida saudável e prevenção de 

doenças. Por isso, temos a certeza de sucesso 

com a aposta neste segmento e estamos a cum-

prir a nossa missão de contribuir para o bem

-estar da população em geral”, revela Moisés 

Apura. 

“Um bom ministro da Saúde tem que ser um bom 

político e um gestor com abertura e uma dinâmica 

diferente. Não pode olhar para a Saúde como um 

mero exercício económico e matemático-financeiro. 

É das áreas mais difíceis de gerir em Portugal e nos 

últimos anos veio ao de cima a intenção de privatizar 

a Saúde. De 2010 a 2013 o Estado reduziu o seu 

investimento em cerca de cinco por cento ao ano e, 

neste período, os portugueses gastaram mais dinheiro 

com a saúde. Em média, cerca de um terço dos gastos 

com a saúde sai do bolso dos portugueses”

FinAnCiAMento DA sAúDe ContinuA A 

ser uM probleMA

Para o diretor-geral da Ciclum Farma o finan-

ciamento na área da Saúde continua a ser 

um problema e as recentes alterações legis-

lativas, apesar de trazerem alguma ordena-

ção, colocam diversas dúvidas aos agentes e 

ninguém sabe quem irá financiar os produ-

tos farmacêuticos e a investigação, o que 

se vai complicar no final do corrente ano 

com o aparecimento de inovação terapêu-

tica que pode erradicar doenças e prolon-

gar a vida com qualidade e sujeita a pres-

são mediática, como verificamos com a 

Hepatite C. “Uma solução vai ter que ser 

encontrada, mas qual a mais adequada é 

que vai ser difícil encontrar porque não é 

uma situação linear. O SINATS (Sistema de 

Avaliação de Medicamentos e Tecnologias 

da Saúde) está em vigor desde julho, veio or-

denar alguma legislação e dita algumas re-

duções e regras para novos produtos que ve-

nham a ser introduzidos. Mas redução de 30 

por cento do preço de referência nos genéri-

cos a nível hospitalar é um absurdo porque 

já estão no preço mínimo para os hospitais e 

não diferencia os genéricos exclusivamente 

hospitalares dos outros que são de ambulató-

rio e consumidos em meio hospitalar. O fi-

nanciamento continua a ser um problema 

crítico na saúde e para as empresas não au-

gura nada de bom”.

A comprovar as palavras de Moisés Apura 

estão os últimos dados sobre a saúde e o 

seu financiamento. “Um bom ministro da 

Saúde tem que ser um bom político e um 

gestor com abertura e uma dinâmica dife-

rente. Não pode olhar para a Saúde como 

um mero exercício económico e matemáti-

co-financeiro. É das áreas mais difíceis de 

gerir em Portugal e nos últimos anos veio 

ao de cima a intenção de privatizar a Saú-

de. De 2010 a 2013 o Estado reduziu o seu 

investimento em cerca de cinco por cento 

ao ano e, neste período, os portugueses 

gastaram mais dinheiro com a saúde. Em 

média, cerca de um terço dos gastos com a 

saúde sai do bolso dos portugueses. Ao ní-

vel da União Europeia estamos nivelados 

com a Grécia em termos de despesa do ci-

dadão com a Saúde. O Estado gastou me-

nos, reduziu a sua comparticipação e hou-

ve uma aceleração nos seguros de saúde e 

nos privados. Ou seja, os portugueses re-

correram mais a estes mecanismos pagan-

do do seu bolso. Ao nível dos medicamen-

tos o Estado alterou as regras de comparti-

cipação ao criar preços de referência para 

pagar cada vez menos e o cidadão pagar 

mais. No entanto, considero muito positivo 

a coragem e o esforço do ministro da Saú-

de em combater o desperdício, a fraude e 

corrupção neste setor e espero que a nova 

legislação aprovada recentemente para a 

prescrição e dispensa eletrónica seja apli-

cada no sentido de melhor defender o 

doente e contribua para eliminar as distor-

ções no mercado”, conclui.
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Um município repleto de 
história, tradição e cultura
António Vassalo Abreu, Presidente da CM Ponte da Barca
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Em pleno alto Minho, “no coração do Parque 

Nacional Peneda Gerês”, encontramos Ponte 

da Barca. Outrora, era denominada por Ter-

ras da Nóbrega por causa do castelo que se 

situa no ponto mais alto do Livramento. 

“Mais tarde, foi construída a Ponte Medieval 

no exato local onde havia uma barca que fa-

zia a passagem de muitos dos peregrinos que 

iam para Santiago de Compostela. Posto isto, 

o nome da Vila foi alterado para o atual”. 

O norte de Portugal afirmou-se turisticamen-

te. Ponte da Barca não foge há regra. O exe-

cutivo afirma que há um aumento exponen-

cial na capacidade alojamento. O nosso in-

terlocutor afirma que tal tem sido consegui-

do visto que “nos últimos dois anos, foram 

licenciadas mais de cinquenta casas de turis-

mo rural e de habitação. Foram recentemen-

te inaugurados dois hotéis, um de quatro es-

trelas, com SPA, e outro de duas estrelas, es-

tando a ser construídos mais dois. Já deu en-

trada na câmara mais um projeto. Ou seja, 

para o ano que vem teremos, cinco hotéis, 

fora todo o alojamento proporcionado pelas 

habitações de turismo rural. E, para quem 

gosta temos aquele que é considerado o me-

lhor parque de Campismo do País, o Lima Es-

cape” 

“Um concelho com cor, sabor e tradição”

Estas são as palavras dE antónio vassalo abrEu, prEsidEntE da câmara, Encontrou por forma a caractErizar pontE da barca. 
Em EntrEvista ao país positivo fala sobrE a aposta do Edil no turismo E rEvEla as particularidadEs do sEu município.

“Para o ano que vem teremos, cinco hotéis, fora todo 

o alojamento proporcionado pelas habitações de 

turismo rural. E, para quem gosta temos aquele que 

é considerado o melhor parque de Campismo do País, 

o Lima Escape”
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O Plano Estratégico de Desenvolvimento 

deste executivo já apontava como uma das 

prioridades o setor turístico. “Temos que 

aproveitar o facto do nosso território ser con-

siderado pela UNESCO como Reserva Mun-

dial da Biosfera”, remata António Vassalo 

Abreu. 

PArqUe NACioNAl  

PeNedA Gerês

O Parque Nacional Peneda Gerês é, sem dú-

vida, um dos grandes pontos de atração turís-

tica do concelho, visto que “ocupa cerca de 

cinquenta porcento do território”. Aqui des-

tacam-se toda a fauna e flora, as pequenas 

lagoas, ribeiras e riachos de beleza ímpar. 

Acresce todo o património histórico que 

pode e deve ser visitado. 

Magalhães -, o bolo branco, queijadas de la-

ranja e ainda rabanadas de mel. 

FestiVAl Folk CeltA

Nos dias 24 e 25 de Julho, Ponte da Barca re-

cebeu os festivaleiros para mais um encontro 

intercultural, numa simbiose perfeita entre a 

música e a natureza. Este ano destacaram-se o 

espanhol Anxo Lorenzo, os escoceses Mànran 

e os portugueses Diabo na Cruz. “Este é um 

dos festivais que tem, de ano para ano, vindo a 

ganhar cada vez mais adeptos”, acrescenta o 

nosso interlocutor. 

roMAriA de são BArtoloMeU

De 19 a 24 de Agosto o concelho estará mais 

uma vez em festa. Estes são dias onde a tradi-

ção minhota das concertinas sai à rua. É com 

orgulho que o presidente da câmara refere que 

“esta é considerada a romaria mais genuína do 

Alto Minho”. 

São dias de folia constante, onde as Rusgas se 

assumem como o ponto alto das festividades. 

Estas são caracterizadas pelos cantares à des-

garrada acompanhados das concertinas. Mui-

tos são aqueles que se juntam e percorrem as 

ruas da vila, cantando e dançando.

Por estes dias, são milhares aqueles que visi-

tam o concelho, apreciando todo o esplendor 

paisagístico, a gastronomia tradicional e expe-

rienciado todo o viver do concelho e do Mi-

nho.   

Mas não é só de paisagens belas, petiscos de 

comer e chorar por mais, tradições minhotas 

que Ponte da Barca é reconhecida. Aqui nasce-

ram alguns dos nomes mais importantes de 

Portugal, entre eles, “Fernão de Magalhães, 

Frei Agostinho da Cruz e Diogo Bernardes”.  

Este é um município cheio de história, tradição 

e cultura.

Há mil e uma razões para ficar a conhecer 

Ponte da Barca. Mas atenção: há o perigo de se 

enamorar pelo concelho e não querer sair!

rotA roMâNiCA

Entre as várias rotas que são possíveis de fa-

zer, esta é aquela que mostra um pouco do 

património edificado do concelho, percor-

rendo locais emblemáticos, recheados de 

história. “Pode ver o Mosteiro de Bravães, 

cruzeiros, a Ermida de Nossa Senhora da Pe-

gadinha, o Mosteiro de S. Martinho do Cras-

to ou o de Muia”, explica o presidente da 

câmara. 

GAstroNoMiA

Em Ponte da Barca os sabores minhotos ga-

nham outra vida. Aqui pode deliciar-se com as 

mais variadas iguarias, desde o tradicional co-

zido à portuguesa, passando pela lampreia, pe-

las papas de sarrabulho. Na doçaria destacam-

se os Magalhães – em homenagem a Fernão de 

Celebrações Gastronómicas

Domingo Gastronómico do Cozido à Portuguesa 

Domingo Gastronómico da Lampreia

Fim-de-semana da Posta Barrosã

Domingo Gastronómico do Sarrabulho 
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A localização de Melgaço, entre o Rio Minho e 

a montanha, pertencente ao Parque Nacional 

Peneda-Gerês, conferem ao município recur-

sos únicos para a agricultura, turismo, despor-

to, que estão agora a ser maximizados para ala-

vancar o concelho. 

AgriculturA

Uma nova geração de agricultores começa, 

agora, a aproveitar as dádivas da terra. “Há um 

conjunto de iniciativas há volta do setor agrí-

cola que estão a florescer. A criação de gado 

tem vindo a crescer, assim como a produção 

de frutos vermelhos. A par disto, a indústria da 

transformação tem vindo a ganhar alguma di-

mensão, como no caso dos enchidos que, re-

centemente, foram certificados, que é inovador 

mas não deixa de ser tradicional”.

O AlvArinhO

O vinho Alvarinho é o cartão de apresentação 

de Melgaço. ”Os nossos vinhos são, cada vez 

mais, um pilar importante da nossa economia. 

Um produto de excelência que irá abrir portas 

nacionais e internacionais”.

Por forma a dar a conhecer os vinhos, Melgaço 

juntamente com Monção, apresentaram no Pa-

vilhão de Portugal, em Lisboa, o Alvarinho 

Wine Fest. O presidente da câmara faz um ba-

lanço muito positivo desta iniciativa. “Esta foi a 

forma encontrada para a dar a conhecer o pro-

duto, para afirmar as potencialidades do terri-

tório e, sobretudo, abrir portas para novos mer-

cados, marcando pela diferença. Aqui pode-

mos dar nota do porquê dos nossos vinhos se-

rem diferentes através de especialistas, onde 

provamos a capacidade dos vinhos alvarinho 

de se tornarem vinhos de elite mundial”.  

turismO

Os recursos naturais de Melgaço possibilitam 

aquilo que tem vindo a ganhar cada vez mais 

adeptos nestes últimos tempos, o desporto de na-

tureza. O nosso interlocutor dá o exemplo da “As-

sociação Melgaço Radical, que já conta com vin-

te anos, e que tem feito uma aposta muito grande 

nos desportos de natureza, nomeadamente o raf-

ting. Para além disto, a zona montanhosa do Par-

que Nacional Peneda-Gerês oferece excelentes 

condições para uma caminhada, para a prática de 

ciclismo – incluindo BTT”. O edil tem vindo a 

trabalhar para que se disputem mais provas, dos 

mais variados desportos, no concelho. “Tivemos 

uma prova de BTT a contar para o campeonato 

distrital. Ainda este ano tivemos o prazer de arran-

car com o Alvarinho Trail”, enumera Manoel Ba-

tista. 

A gastronomia continua a fazer as delicias de 

quem passa por Melgaço. “A gastronomia conti-

nua a ser um elemento fulcral para o desenvolvi-

mento de turismo”. O bacalhau, o cabrito, a lam-

preia, o sável e salmão são algumas iguarias que 

se podem degustar.

As potencialidades turísticas de Melgaço levaram 

a um incremento na capacidade de alojamento. 

“Temos um alojamento altamente qualificado, 

desde o parque de campismo até a um hotel qua-

tro estrelas”.

“melgAçO em FestA”

O cartaz cultural é um dos grandes atrativos deste 

município. “Queremos criar uma marca que seja 

conhecida e que traga pessoas para Melgaço”. 

mAnOel BAtistA

Presidente cm melgaço

Melgaço: entre o rio  
e a montanha
Bem no topo de portugal, encontramos melgaço, um concelho cheio de vida, com 
muito para oferecer a quem por lá passa. no sentido de darmos a conhecer as par-
ticularidades deste município, o país positivo esteve à conversa com manoel Batis-
ta, presidente da câmara, que nos revelou as potencialidades do concelho.

“Os nossos vinhos são, 

cada vez mais, um pilar 

importante da nossa 

economia. Um produto 

de excelência que irá 

abrir portas nacionais e 

internacionais”
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Este ano o Melgaço em Festa assume um lugar de 

destaque e tem a duração de duas semanas, de 1 

a 16 de Agosto. 

No âmbito do cartaz, Manoel Batista destaca o “o 

festival de cinema: Filmes do Homem”, que tem 

como tema a migração, e que este ano será dedi-

cado a Manoel de Oliveira. “Este ano decidimos 

inovar com a criação de o prémio Jean Loup Pas-

sek, que já conta com mais de duzentas participa-

ções e com um painel de jurados incrível. O 

nome do prémio é uma pequena homenagem a 

um realizador francês, que foi grande amigo de 

Manoel de Oliveira, e que doou todo o seu espó-

lio cinematográfico a Melgaço para a criação do 

Museu do Cinema”. 

O Melgaço Wood Fest está incluído no cartaz do 

Melgaço em Festa. O nosso entrevistado explica 

que “esta foi uma iniciativa de grupo de jovens 

empresários que se associaram a gente da área da 

música”. Um projeto totalmente apoiado pelo 

executivo.  

Melgaço é um território cheio de potencialida-

des. Otimista por natureza, o presidente da câ-

mara acredita “num futuro risonho para o con-

celho, visto que aos poucos os jovens se vão 

interessando e tirando o melhor proveito dos 

recursos naturais.”. Porém, a questão demográ-

fica deixa o nosso interlocutor um tanto ou 

quanto apreensivo, e alerta para este problema. 

“O envelhecimento da população não é um 

problema apenas dos concelhos do interior, 

mas do país. É preciso estar atento e aplicar me-

didas que ajudem a contrariar este ciclo. Não 

acredito em soluções mágicas, mas acredito 

que, paulatinamente, a demografia se venha a 

alterar”.

Manoel Batista não se quis despedir sem antes 

“saudar aqueles que estão a trabalhar no estran-

geiro e que agora regressam à sua terra natal para 

matar saudades dos familiares e amigos”. Reali-

zou, também, um convite, para que visitem Mel-

gaço e desfrutem do melhor que o município tem, 

com a certeza que serão bem acolhidos e que 

irão voltar”.
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A Rainha D. Leonor fundou o Hospital Termal 

das Caldas da Rainha em 1485 e assim nasceu o 

Município. “Este é dos poucos concelhos que 

sabe quando foi fundado”, revela o nosso entre-

vistado. E foi em volta do Hospital que Caldas da 

Rainha se desenvolveu, com uma área cada vez 

mais extensa, assim como a população foi cres-

cendo. “Hoje tem uma área de 255 quilómetros 

quadrados e cinquenta e dois mil habitantes”.

Devido à sua génese, as principais áreas de ati-

vidade caracterizam-se pelo “comércio e pelos 

serviços”. No entanto, o rumo que o país leva 

obrigou, de certa forma, ao alargamento do le-

que de áreas para, por exemplo, “a agricultura 

que tem assumido a cada dia que passa uma 

importância maior, já que beneficia da quali-

dade das nossas terras, da nossa água e do nos-

so clima que é moderado”. 

Sendo este um concelho de serviços e comércio, 

que está inserido numa região muito diversifica-

da, faz todo o sentido que o edil aposte no turis-

mo, dinamizando assim todos os seus recursos. 

O leque de oferta contempla áreas como as artes, 

cultura, ambiente, desporto e saúde, abrangendo 

assim vários tipos de gostos. 

A CerâmiCA

A indústria caldense desenvolveu-se em torno 

da cerâmica. Outrora, chegaram a empregar 

cerca de três mil pessoas. Hoje, não empregam 

mais de trezentas e cinquenta. Porém, o nosso 

interlocutor crê “que esta indústria irá ganhar 

novo folego e voltar a crescer”. 

A componente artística assume um papel rele-

vante com “Maria dos Cacos, passando por 

Manuel Cipriano Gomes Mafra e Rafael Borda-

lo Pinheiro - porventura o nome mais sonante 

e mais reconhecido – e Francisco Elias.  

Sem esquecer a tradicional cerâmica de cariz 

popular e erótico muito procurada pelos turis-

tas como recordação. 

Ainda nas artes, mas no ramo da escultura, te-

mos outros grandes nomes caldenses como 

António Duarte e João Fragoso. Com muito do 

espólio doado ao Município, este tem vários 

museus onde podem ser apreciadas as obras 

de cada autor, para além de outros dedicados a 

diferentes setores. Leopoldo de Almeida tam-

bém terá um museu, que está neste momento 

em fase de conclusão.

TermAs dAs CAldAs dA rAinhA

Recorde-se, mais uma vez, que foi com a cons-

trução do Hospital Termal que nasceu a cida-

de. Fernando Tinta Ferreira revela que “o im-

passe em que o Hospital Termal estava envolvi-

do foi resolvido. Se antes o mesmo estava so-

bre a alçada da Administração Central, agora 

irá passar para a Autarquia. O edil pretende 

reavivar as termas e todo o turismo em volta”. 

FernAndo TinTA FerreirA

Presidente da Cm Caldas da rainha

Caldas da Rainha…  
muito para além das termas!
No oeste de Portugal, com uma forte raiz termal e cultural, caldas da raiNha é 
um local Privilegiado Para viver e visitar. com PaisageNs siNgulares, aqui Podem ser 
realizadas as mais variadas atividades, sejam elas de Puro lazer, desPortivas e até 
ligadas à área da saúde. ferNaNdo tiNta ferreira, PresideNte da câmara, fala sobre 
as PoteNcialidades do coNcelho e revela as medidas que têm viNdo a ser tomadas 
Para alavaNcar o coNcelho em termos turísticos.



/Agosto

Qualidade de Vida

Caldas da Rainha é a única cidade portuguesa 

a pertencer à European Historic Thermal Towns 

Association (EHTTA), onde fazem parte termas 

com grande nome como Vichy, Budapeste, Ou-

rense, entre outras. 

PrAiAs

Foz do Arelho, com a sua Lagoa de Óbidos, e 

Salir do Porto só por si chamam à atenção. Es-

tes são nomes conhecidos um pouco por todo 

o lado e trazem vários turistas devido à possibi-

lidade de se praticar atividades náuticas. O 

nosso interlocutor afirma que “é possível fazer 

atividades como o windsurf, kitesurf, vela, en-

tre outros”.

PAul dA TornAdA

O Paul da Tornada é uma reserva natural local 

que tem merecido a atenção do Executivo por 

causa da sua diversidade. O presidente da Câ-

mara explica “que estamos a trabalhar para 

melhorar as condições de visitação [do Paul]”. 

Existem espaços onde as pessoas podem apre-

ciar a fauna e a flora, “nomeadamente aves 

(birdwatching) e, com um pouco de sorte, avis-

tar uma lontra”.

O paul da Tornada acaba por complementar as 

outras ofertas do concelho.

GAsTronomiA

Nas Caldas da Rainha devido à sua proximida-

de do mar, os pratos mais comuns estão liga-

dos ao peixe, como o arroz de marisco. No 

que toca aos doces, o panorama é diferente. 

“Temos as cavacas, as trouxas-de-ovos e o Pão-

de-ló do Landal, doces típicos das Caldas Ra-

inha, reconhecidos pelo país inteiro.”

Nas Caldas da Rainha há sempre algo para fazer. 

Há a possibilidade de ter a vivência do quotidiano, 

visitando o Parque D. Carlos I, ou sentir os aromas 

do mercado diário de frutas e legumes, a emblemá-

tica “Praça da Fruta”, recentemente renovada. 

Pode ainda visitar os museus, e são uns quan-

tos! Se for um turista “sol e mar”, Caldas da 

Rainha tem praias magníficas onde pode prati-

car várias atividades. 

Em jeito de conclusão, Fernando Tinta Ferreira 

sublinha que “Caldas da Rainha é um local 

aprazível para se viver e estar. E quem nos visi-

tar, certamente, passará uns dias fantásticos e 

voltará no futuro porque se sentirá bem. Convi-

do-os a visitar Caldas da Rainha!” 

Museus

Museu São Rafael

Museu Rafael Bordalo Pinheiro

Museu António Duarte

Museu João Fragoso

Museu Barata Feyo

Museu José Malhoa

Museu Leopoldo de Almeida (em conclu-

são)

Museu da Cerâmica

Museu do Ciclismo

Museu do Hospital e das Caldas
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É OleirOs uma janela de OpOrtunidades?

Oleiros, mais que uma “janela” é uma Floresta 

de Oportunidades. E em várias áreas do desen-

volvimento económico. Destaco as potenciali-

dades da floresta e dos produtos afins. A madei-

ra e seus derivados. O medronho, um dos frutos 

antioxidantes mais importantes na prevenção 

de doenças graves e do qual se podem extrair 

derivados como geleias, licores ou aguarden-

tes. A biomassa pode ser também uma mais-va-

lia. A Caprinocultura associada á gastronomia 

através do célebre prato de “cabrito estonado”, 

prato rei em Oleiros e um dos manjares mais 

apreciados pelas três religiões monoteístas, tem 

um forte potencial de desenvolvimento. Tam-

bém o turismo Natureza tem em Oleiros e dos 

expoentes mais interessantes do País. O trilho 

Internacional dos Apalaches, único em Portu-

gal, a serra quartzítica do Moradal, as curvas do 

rio Zêzere, locais subtropicais onde se pode 

observar espécies como o azereiro e a bela cas-

cata da Água d´Alta a maior da Beira Baixa.

a flOresta É O grande recursO dO muni-

cípiO. Qual O partidO Que se pOde tirar 

da mesma?

A nossa floresta protege os campos e os solos, 

capta o carbono da atmosfera e lança no ar o oxi-

génio vital para a vida, e contribui decisivamente 

para a economia local, social e ambiental. A ma-

deira pode ter múltiplas aplicações, desde o mo-

biliário à pasta de papel, gerando mais de cem 

mil postos de trabalho diretos. A biodiversidade 

que nos oferece é outro bem que proporciona. 

Hoje a resina também é uma mais-valia.

estrangeiros a percorrê-los. A recente confraria 

do “cabrito estonado” vem demonstrar que por 

estas paragens também existe Turismo Gastro-

nómico. Os chamados pinheiros do Balsemão 

configuram uma das florestas mais bonitas e de 

biodiversidade de Portugal e o Cristo Rei recen-

temente inaugurado será com certeza mais um 

atrativo de Oleiros.

fale-nOs um pOucO sObre O centrO de 

duplO diagnósticO…

Este projeto surgiu duma parcelaria entre o Mu-

nicípio e a Cercitop e destina-se a construir 

duas unidades de cuidados continuados para a 

saúde mental, destinados ao apoio a crianças. 

Prevê-se neste projeto receberem-se situações 

de duplo diagnóstico (doença mental/deficiên-

cia mental), visto que existe em Portugal um 

défice de cuidados nesta área, que são impor-

tantes para melhorar a qualidade de vida dos 

utentes que delas necessitem bem como dos 

seus familiares.

Quais as grandes ambições Que tem para 

OleirOs?

Gostaria que Oleiros continuasse a preservar as 

Qual O impactO Que a flOresta tem para O 

cOncelhO?

Como lhe dizia anteriormente, cria empregos e 

faz entrar divisas no Concelho. O maior empresá-

rio e empregador de Oleiros dedica-se à transfor-

mação da madeira.

cOmO É Que O executivO pretende incre-

mentar O aprOveitamentO deste recursO 

natural?

Em primeiro lugar é preciso protege-lo, daí que 

verbas significativas do orçamento camarário 

são atribuídas à floresta, desde limpeza de ca-

minhos, feitura de estradões até à colocação de 

“câmaras de vigilância”, postos de vigia e pon-

tos de água. Por outro lado criámos um gabine-

te de apoio ao empresário e contratámos duas 

empresas para apoiarem empresários e em-

preendedores a concorrerem aos fundos comu-

nitários.

Que indústria se pOderá desenvOlver a 

partir da explOraçãO da flOresta?

A Indústria dos móveis e brinquedos de madeira, 

mas também a construção civil, a celulose e o 

artesanato. De realçar que após o corte surgem 

subprodutos, também eles rentabilizados na pro-

dução de pellets e briquetes. 

O turismO faz parte da estratÉgia dO edil 

para alavancar OleirOs?

Sem dúvida. Sobretudo o Turismo Natureza e 

Desportivo (motorizado, caça e pesca). Os nos-

sos passeios pedestres são já bastante conheci-

dos, e é com naturalidade que encontramos 

belas paisagens que possui num quadro de de-

senvolvimento integrado, com pleno emprego 

e com qualidade de vida para os seus habitan-

tes. Nesse sentido temos apostado muito no 

sector social com uma Unidade Móvel de Saú-

de devidamente equipada e com profissionais 

de saúde que realizam um trabalho muito pro-

fícuo. Temos uma outra unidade que com outra 

profissional de saúde (Psicóloga) apoia pessoas 

isoladas e sobretudo gentes enlutadas. Espaço 

do Cidadão ambulatório e biblioteca também 

ambulatória estão previstos a curto prazo. Tam-

bém estamos a trabalhar num projeto inter-ge-

racional. Estamos por outro lado a estimular 

jovens que criem o seu próprio emprego ou 

empresa concorrendo aos fundos europeus… 

Por outro lado ainda, gostaria de referir que 

pretendemos construir algumas infraestruturas 

que faltam em Oleiros.

gOstaria de deixar alguma mensagem 

aOs nOssOs leitOres?

Uma mensagem? De Esperança. Eu acredito nesta 

gente que se habituou a trabalhar desde pequena 

e que cada vez merece mais um futuro melhor. Eu 

acredito que ele vem aí.

Uma floresta de Oportunidades

EntrEvista a FErnando JorgE, PrEsidEntE da Câmara muniCiPal dE olEiros.
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Município do Montijo

Comemoram 30 anos de elevação. Como 

CaraCteriza a Cidade do montijo atual-

mente?

A cidade tem crescido muito, principalmente 

após a construção da ponte Vasco da Gama e 

do retomar de uma ligação histórica a Lisboa, 

que fez com que a cidade evoluísse bastante 

em termos de atração de pessoas e de desen-

volvimento económico. A cidade do Montijo 

está totalmente diferente do que era há 30 

anos. Hoje é uma cidade virada para o futuro, 

para as oportunidades que vão surgindo, com 

mais infraestruturas e com maior capacidade 

para absorver o progresso.

e por que áreas passa o futuro do 

montijo?

Fomos classificados como a cidade mais atrati-

va de Portugal e este título decorre de todo o 

trabalho que tem vindo a ser feito. Estamos a 

trabalhar bastante para a atração de todo o tipo 

de investimento, o que permite delinear uma 

linha de progresso e atrair desenvolvimento 

económico que sustente a cidade por muitos 

anos. Estou a falar em particular na grande 

questão, e que vai mudar significativamente o 

território, que é o novo aeroporto de Lisboa e 

que se vai situar na Base Aérea Nº 6 do Monti-

jo.

o novo aeroporto de lisboa foi um 

proCesso Conturbado. em que ponto 

se enContra?

Estávamos à espera da decisão do Governo e 

sabemos que o secretário de Estado dos Trans-

portes, Sérgio Monteiro, tem uma posição po-

sitiva quanto à construção do aeroporto. Va-

mos aguardar por um contacto do Governo no 

com o fado. Vamos ter várias atividades, onde 

destaco os concertos no Cinema-teatro Joa-

quim d’Almeida, que é o símbolo maior da 

cultura montijense e que também comemora 

os 10 anos da sua reabertura.

A cidade do Montijo é o que é hoje graças ao 

sentido de podermos articular este aspeto com 

o território e com a cidade. Temos vindo a ter 

contactos bilaterais com a ANA - Aeroportos e 

já colocamos questões fundamentais, nomea-

damente na construção de infraestruturas es-

senciais para acolher esta infraestrutura aero-

portuária, como o novo acesso à ponte, a con-

clusão da circular externa, a prestação do 

abastecimento de água e do tratamento de es-

gotos ao novo aeroporto e a requalificação am-

biental do território. Esperamos que num pró-

ximo encontro com o secretário de Estado se 

consiga conciliar estas questões.

Falou há pouco na atração de investimento. A 

intenção é atrair grandes empresas…

Temos vindo a privilegiar a logística devido à 

nossa localização, já que a principal área lo-

gística da Área Metropolítica de Lisboa se situa 

no Montijo. Mas não queremos ficar por aqui e 

queremos criar parques industriais, projetos 

que estão a ser desenvolvidos. Após estes anos 

de crise, que ainda estamos a sofrer, estamos 

alinhados com a necessidade de investimento 

e de progresso económico para fixar as popu-

lações.

Também temos vindo a trabalhar numa ligação 

mais forte e próxima com a cidade de Lisboa, 

que foi sempre frutuosa e de desenvolvimento, 

e que é fundamental para o desenvolvimento 

da região. 

Como vão Comemorar estes 30 anos de 

elevação a Cidade?

É uma data simbólica e vamos celebrar com a 

nossa cultura e coletividades, nomeadamente 

trabalho das suas gentes, dos empresários e de 

muitos autarcas e é isso que vamos celebrar. O 

trabalho que foi feito anteriormente é forte e foi 

importante para a criação dos valores do Mon-

tijo, que cresceu na relação entre o Arco Ribei-

rinho e Lisboa.

assinatura do protocolo com a fpas

“Temos que atrair investi-
mento que sustente a cidade”
A 14 de Agosto, Montijo celebrA 30 Anos de elevAção A cidAde. eM entrevistA, nuno 
cAntA, presidente dA AutArquiA fAz o retrAto do Município e de coMo o novo Aero-
porto de lisboA pode AjudAr A evoluir A região.

Feira do Porco de 2016 vai ser no Montijo

A Câmara Municipal do Montijo e a Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS) 

assinaram o protocolo para a organização da XXIII Feira Nacional do Porco, que se vai realizar 

entre 19 e 21 de maio do próximo ano.

Para o presidente da autarquia montijense, Nuno Canta, este evento é muito importante para a cidade 

e para a fileira do porco. “Faz parte da nossa estratégia de desenvolvimento manter as nossas ativida-

des tradicionais. Iremos desenvolver todos os esforços para que a XXIII Feira Nacional do Porco repita 

o sucesso da edição anterior. A base económica do Montijo é o setor primário e a indústria agroalimen-

tar, nomeadamente a do setor do porco. Este protocolo veio corroborar o sentido histórico da cidade 

no desenvolvimento da exploração da carne suína. A Câmara Municipal do Montijo fica responsável 

por um conjunto de intervenções no Parque de Exposições do Montijo de forma a acolher condigna-

mente a Feira e por colaborar na divulgação do evento”. 
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Não obstante desta grande riqueza patrimonial, o 

Concelho apresenta outras grandes potencialida-

des. O mítico Convento de Santa Maria de Aguiar, 

a magnífica Serra da Marofa, as deslumbrantes 

vistas do Alto da Sapinha, as imponentes Igrejas 

do Concelho ou a Reserva da Faia Brava, são al-

gumas das mais-valias deste Concelho, que mere-

cem uma visita. Para além do anteriormente refe-

rido, o Município de Figueira de Castelo Rodrigo, 

apresenta ainda uma interessante beleza natural, 

sendo muitos e diversificados os espaços verdes, 

que pode encontrar no Concelho. O Município, 

possui também proveitosas estruturas de interesse 

público, tais como: um Estádio Municipal relva-

do, vários locais para a prática de desportos diver-

sos, Ginásios, Piscinas Municipais cobertas e res-

petivo Pavilhão. 

Relativamente ao campo do Turismo, de referir 

que o Concelho apresenta uma boa oferta. Caso 

pretenda fazer uma visita, o Município tem dispo-

nível junto dos Comboios de Portugal, um progra-

dia, uma entidade ativa e empreendedora na pro-

cura de novos mercados, tentando sempre ano 

após ano, melhorar a já imensa qualidade dos 

seus produtos. Prova deste reconhecimento e 

para além das diversas distinções obtidas, é saber 

que os vinhos da Adega Cooperativa de Figueira 

de Castelo Rodrigo, encontram-se já hoje, repre-

sentados por exemplo nas Cartas do Douro Azul, 

uma empresa de grande projeção internacional e 

prestígio, que providencia serviços na área do tu-

rismo, com especial destaque aos passeios na re-

gião do Douro. 

No Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, a 

cultura da vinha e consequente produção do vi-

nho, não resulta de um simples ato aleatório, mas 

sim de um elevado saber ancestral, iniciado no 

século XII pelos monges cistercienses, que duran-

te muitos anos residiram no Convento de Santa 

Maria de Aguiar, cultivando e produzindo belas 

castas nos terrenos circundantes. Na continuação 

deste trabalho, a Adega Cooperativa local, assu-

me-se hoje como legitima herdeira desta arte e 

saber, tendo vindo a aperfeiçoar nos últimos anos 

a qualidade dos seus produtos, através do recurso 

a tecnologias inovadoras e superior qualificação 

dos seus técnicos. A tudo isto se juntam, as exce-

lentes condições arenosas, climatéricas e geográ-

ficas do Concelho, que permitem a obtenção de 

uma verdadeira riqueza natural, que posterior-

mente é transformada pelos funcionários desta 

instituição. 

A Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Ro-

drigo, apresenta também valores bastantes inte-

ressantes no que diz respeito à produção anual de 

vinhos. Atualmente estima-se que a mesma ronde 

os 10.000.000 litros de vinho, dos quais cerca de 

55% é branco e o restante, tinto. Relativamente às 

castas predominantes são no caso das uvas bran-

cas, a Síria e Malvasia Fina e no caso das uvas 

tintas, o Marufo, Rufete, Touriga, Touriga Franca e 

Tinta Roriz. 

Para o sucesso deste grande trabalho desempe-

nhado pela Adega Cooperativa de Figueira de 

Castelo Rodrigo, muito tem também contribuído 

o Executivo Camarário em funções, ao apoiar e 

promover ações que permitam uma superior 

atenção e visibilidade, ao trabalho desta institui-

ção. O Município local tem pugnado para que a 

Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodri-

go se integre cada vez mais em todo o tipo de 

ações, que tenha como objetivo a divulgação e 

ma, que lhe permite vir até aqui e saborear um 

dos pratos marcantes da região: o Borrego da Ma-

rofa. De salientar que existem também, boas pro-

postas ao nível da hotelaria e restauração, contan-

do com diversos espaços de características dife-

renciadoras, capazes de lhe proporcionar expe-

riências únicas. 

No entanto e para além de tudo o anteriormente 

referido, a região de Figueira de Castelo Rodrigo, 

tem vindo desde há muitos anos a destacar-se 

também, como uma zona fértil para a produção 

de vinhos de qualidade. Neste sentido, foram já 

diversas as distinções feitas a entidades do Conce-

lho, na qual podemos destacar a Adega Coopera-

tiva local, que já no decorrer do presente ano, foi 

agraciada com uma medalha de ouro (Convento 

de Aguiar – reserva branco 2014) e uma outra de 

prata (Castelo Rodrigo – reserva branco 2014), no 

8º Concurso de Vinhos da Beira Interior. Fundada 

em 1956 por cerca de 150 sócios, a Adega Coo-

perativa de Figueira de Castelo Rodrigo é hoje em 

promoção do Concelho. Como prova desta mes-

ma intenção, realce-se aqui que muito recente-

mente, a Adega Cooperativa e o Município local, 

celebraram um protocolo de cooperação institu-

cional, que prevê exatamente a execução das 

ideias anteriormente focadas: uma recíproca coo-

peração, em ações de divulgação e promoção do 

Concelho. Sumariamente, com este protocolo 

pode dizer-se que o Município se compromete a 

auxiliar financeiramente a Adega Cooperativa, ao 

passo que esta se obriga a ceder um espaço nas 

suas instalações, que sirva de apresentação dos 

produtos do Concelho, com especial destaque 

aos vinhos. 

Tal como do conhecimento público, nos dias que 

correm, a atividade vinícola tem assumido papel 

de grande importância na promoção de países, 

regiões e localidades. Figueira de Castelo Rodri-

go, enquanto Concelho de grande tradição neste 

segmento, tem procurado obter nestes últimos 

tempos uma superior visibilidade, que projete o 

que de melhor se faz nesta região. Porém, tal só se 

afigura possível com estreitas colaborações entre 

entidades locais e respetivo Município, sendo esta 

uma das razões pelas quais o Concelho tem esta-

do sucessivamente representado em feiras promo-

cionais e turísticas, dentro e fora do país. Este es-

forço, começa a dar os primeiros, mas muito satis-

fatórios frutos, tendo-se já logrado a exportação 

de muitas garrafas de vinho, para mercados exter-

nos, nunca antes explorados. 

EntrEvista com antónio madEira, PrE-

sidEntE da adEga cooPErativa dE Fi-

guEira dE castElo rodrigo

Quais as caractErísticas QuE tornam o vi-

nho da adEga cooPErativa dE FiguEira dE 

castElo rodrigo ímPar?

Antes de mais, a Adega conta com 59 anos de 

experiência e tradição vínica. Esta sub-região é 

caracterizada por um clima Continental/Mediter-

rânico, com solos onde prevalecem os xistos e 

arenitos e com as suas vinhas situadas a uma cota 

média de 700 metros de altitude, o que propor-

ciona vinhos de excelente qualidade e únicos. 

Uma agradável surpresa qualitativa para quem 

não conhece ainda os nossos vinhos.

dE QuE Forma tEm o municíPio aPoiado a 

adEga cooPErativa dE FiguEira dE castE-

antónio madEira E Paulo longrouva

Presidente da adega cooperativa de Figueira de castelo rodrigo e Presidente da cm Figueira de 

castelo rodrigo

Potencialidades de uma terra de encantos

Figueira de Castelo rodrigo é um muniCípio do distrito da guarda Com uma área territorial de 508,6 quilómetros quadrados, 
aproximadamente 6200 habitantes e Composto por 17 loCalidades, agrupadas em dez Freguesias. entranhado no Coração da 
região do ribaCôa, o ConCelho de Figueira de Castelo rodrigo, instituído por deCreto de 25 de Julho de 1836, apresenta gran-
de riqueza de património ediFiCado, onde assume papel de destaque Castelo rodrigo, uma das mais belas e marCantes aldeias 
históriCas de portugal.
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lo rodrigo? como considEra EstE aPoio?

O Município tem apoiado muito a nossa Adega 

através da promoção, divulgação dos nossos pro-

dutos. Este apoio veio auxiliar a nossa Adega com 

a possibilidade de estar presente em feiras e ou-

tros certames nacionais e internacionais.

a adEga cooPErativa dE FiguEira dE castE-

lo rodrigo tEm obtido sucEssivas distin-

çõEs Em diFErEntEs concursos. Quais os 

objEtivos da instituição a médio / longo 

Prazo? PrEtEndEm continuar na sEnda 

da inovação?

Os objetivos desta Adega são o aumento da qua-

lidade dos seus vinhos, aumento do valor de fatu-

ração, e projeção nacional e internacional dos 

produtos. Queremos estar na inovação dos vi-

nhos da Região, pois é importante para a Adega 

participar na inovação de novos produtos vínicos.

Quais os dEsaFios QuE o Futuro rEsErva 

Para a adEga cooPErativa?

Melhorar ainda mais e consistentemente a quali-

dade dos produtos, aumentar a produtividade, e 

consequentemente o valor de excedente coope-

rativo a distribuir pelos Associados.

EntrEvista com Paulo langrouva, PrE-

sidEntE da câmara municiPal dE FiguEi-

ra dE castElo rodrigo

FiguEira castElo rodrigo tErra dE En-

canto. Qual o ProPósito dEsta aFirma-

ção?

O Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo pos-

sui um conjunto de particularidades singulares 

que tornam este Concelho único e especial, a sa-

ber: é banhado por três rios – Côa, Douro e Águe-

da; possui a Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo, 

integrada na Rota das Aldeias Históricas; possui 

dois monumentos nacionais – a Torre de Almofala 

e o Convento Santa Maria de Aguiar; Barca de 

Alva que é o término da navegabilidade do Dou-

ro; a Igreja Matriz de Escalhão que contém uma 

pintura de Maria com dois Cristos, bem como, 

uma imagem semelhante no retábulo da igreja; a 

Faia Brava que é a 1ª reserva privada a nível na-

cional que tem projeção internacional e recente-

mente foi aprovada a candidatura da 15ª Reserva 

da Biosfera da Meseta Ibérica pela UNESCO, do 

qual o Município de Figueira de Castelo Rodrigo 

também integrada, isto para além da deliciosa 

gastronomia – o Borrego da Marofa e os concei-

tuados vinhos. Portanto, efetivamente, todo este 

conjunto de “ingredientes” possibilitam a Figueira 

de Castelo Rodrigo diferenciar-se face aos demais 

concelhos e apelidá-lo de “Terra de Encanto” faz 

todo o sentido.

Quais as PotEncialidadEs do municíPio 

no QuE toca a dEsEnvolvimEnto rural E 

industrial?

Figueira de Castelo Rodrigo é um Concelho pre-

dominantemente agrícola e que em tempos foi 

considerado o segundo celeiro de Portugal, tal a 

quantidade de cereal aqui produzido. Presente-

mente predomina a cultura vitivinícola, a criação 

de gado, principalmente ovino e algum bovino, 

embora haja também criação de gado caprino em 

menor escala. Existem também grandes planta-

ções de olival e amendoeira, bem como, casta-

nheiros e sobreiros. Figueira de Castelo Rodrigo é 

o concelho com maior número de cabeças de 

gado ovino do distrito da Guarda, possuindo mais 

de 38.500 ovinos, pelo que, também aqui se re-

colhe quantidade significativa de leite, que é es-

coado para a produção do queijo da Serra da Es-

trela. No domínio industrial, predomina a produ-

ção vinícola através da Adega Cooperativa e vá-

rios produtores privados. Também a extração de 

granito continua a ser uma indústria com signifi-

cativo peso no Concelho. Saliente-se que o grani-

to de Figueira de Castelo Rodrigo é único, isto 

porque tem uma tonalidade amarelada e é úni-

co a nível nacional. Trata-se de um granito mui-

to apreciado em França e Espanha, pelo que, 

grande quantidade é para exportação. A indús-

tria de transformação de amêndoa também de-

senvolve a economia local do Concelho. O Mu-

nicípio de Figueira de Castelo Rodrigo está tam-

bém empenhadíssimo na reabertura da fábrica de 

lacticínios do Concelho, tendo em conta, que em 

tempos o queijo da Marofa teve grande projeção 

nacional e internacional. Porém, existe uma pe-

quena unidade fabril de produção de queijo de 

qualidade � Queijaria Convento de Aguiar, embo-

ra seja desejável, a produção em escala de queijo, 

tanto mais, que existe matéria-prima em abun-

dância.

PodEmos dEduzir QuE a aPosta na adEga 

cooPErativa é também Para incrEmEntar a 

Economia local, gErando assim Produ-

tos dE QualidadE E sucEssivamEntE, Em-

PrEgo?

O Município de Figueira de Castelo Rodrigo esta-

beleceu um protocolo de colaboração com a 

Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodri-

go no sentido de auxiliar esta instituição na pro-

moção e inovação dos vinhos, que são únicos e 

possuem características muito próprias. A aposta 

foi uma aposta ganha, tanto mais que, se conse-

guiu introduzir os nossos vinhos no DouroAzul, 

que era também um dos nossos principais objeti-

vos. Esta colaboração foi crucial para garantir a 

viabilidade do projeto da Adega Cooperativa e 

simultaneamente projetar a imagem dos nossos 

vinhos para o exterior, garantindo-se assim a cria-

ção de emprego direto e indireto.

Em tErmos turísticos Quais são os gran-

dEs atrativos do concElho?

Existem vários atrativos, embora saliente a Aldeia 

Histórica de Castelo Rodrigo aliada à sua história, 

concretamente a Batalha de Castelo Rodrigo, 

também conhecida pela Batalha da Salgadela 

(1664) e a importância que teve na independên-

cia de Portugal. O Cristo Rei na Serra da Marofa, 

também representa ponto de visita obrigatória, 

tanto mais que é anterior ao de Almada, tendo 

sido edificado em 1956 por vontade do senhor 

Padre Canário, que pretendia que a vila de Figuei-

ra de Castelo Rodrigo fosse abençoada por este 

Cristo Rei. Barca de Alva pela suas paisagens sin-

gulares e únicas também representa um local edí-

lico para se visitar, disfrutando do serpentear do 

Rio Douro pelas encostas das serras onde prolife-

ram também grandes extensões de vinha, tornan-

do estas paisagens únicas. Para os amantes da na-

tureza, a Faia Brava torna-se ponto de visita obri-

gatório, visualizando-se aqui várias espécies de 

águias, abutres, grifos e garranos. Presentemente 

existe na Faia Brava, o Star Camp, em que é pos-

sível disfrutar das belezas da natureza à noite, 

através de uma dormida em plena natureza.

Quais os dEsaFios QuE o Futuro rEsErva 

Para o concElho?

O desafio fundamental é a promoção do Conce-

lho para se criar notoriedade e imagem de marca 

forte, que permita atrair mais visitantes e poten-

ciais residentes ao concelho de Figueira de Caste-

lo Rodrigo para que se consiga potenciar o seu 

desenvolvimento e dinamizar a vertente empresa-

rial, principalmente o setor do turismo. A aposta 

na saúde e qualidade de vida dos nossos Muníci-

pes é outro dos grandes desafios, porque assim, 

satisfaz-se as necessidades básicas dos Munícipes 

e simultaneamente, atrai-se mais pessoas a este 

Concelho, porque existe qualidade de vida e es-

sencialmente preocupação com os cuidados de 

saúde.
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Até pArece que foi de propósito fAzer A 

AmpliAção dA AdegA numA AlturA em 

que fAz 60 Anos.

A Adega de Vila Real vai completar 60 anos, 

ainda por cima com a ampliação das suas ins-

talações. Podia ter sido um projeto pensado 

para coincidir com este marco importante da 

sua existência, mas não foi. Aconteceu por um 

mero acaso. Aquilo que se pensou foi desen-

volver a Adega, atendendo ao seu desenvolvi-

mento, muni-la de instalações capazes.

A AdegA de VilA reAl está A terminAr A Am-

pliAção dAs suAs instAlAções, é sinAl que 

está numA boA situAção finAnceirA.

atribuir à nossa qualidade dos vinhos, ao rigor 

da qualidade que temos imposto nesta casa.

mAs tAmbém é preciso selecionAr boAs 

uVAs pArA ter bom Vinho.

Exato. Selecionar boas uvas para ter um bom pro-

duto final. Mas isso é também o que exige o nos-

so consumidor. Se conseguirmos fazer um bom 

trabalho na Adega, naturalmente vai ter uma boa 

aceitação por parte do nosso consumidor.

mAs como consegue fAzer bons Vinhos 

A preços humildes?

Uma vez que se trata de uma cooperativa temos 

a possibilidade de receber uvas boas, ou melhor, 

excelentes e isso faz com que o vinho seja bom. 

Porque sempre entendemos que, como coopera-

tiva, o objetivo é servirmos o melhor que puder-

mos os clientes e com bons preços. Porque en-

tendemos que o consumidor tem também o di-

reito a consumir produtos de boa qualidade e a 

preços aceitáveis. Não é pensarmos só em pro-

duzirmos vinhos de patamares superiores e de-

pois pode acontecer-nos de ficarmos com os vi-

nhos armazenados porque não os conseguimos 

vender. Portanto, por opção produzimos bem, de 

boa qualidade e com preços humildes.

quAndo JAime borges AbrAçou este 

proJeto, finAnceirAmente A AdegA não 

estAVA nAdA bem. o que Aconteceu pArA 

que neste momento estA instituição es-

teJA A ViVer diAs muito bons?

Não foi nenhum milagre. Eu sempre estive e 

irei estar do lado do trabalho e da responsabi-

lidade de cada um. Eu sempre assumi as mi-

nhas responsabilidades. A minha responsabili-

dade consiste em fazermos tudo com boas in-

tenções e com base de apoio. E aquilo que eu 

sempre pensei, desde a primeira hora que aqui 

cheguei foi conseguir que esta casa tivesse 

uma base para o seu trabalho. Foi isso que eu 

fiz até hoje. Se nós conseguirmos uma base 

boa de trabalho, naturalmente os rendimentos 

desse trabalho, mais tarde ou mais cedo vão 

aparecer. Foi isso que sempre fizemos e sem-

pre o faremos enquanto eu aqui existir.

conseguiu por um lAdo colocAr As 

contAs em ordem e por outro lAdo fA-

zer obrA.

Como disse à pouco, não houve milagre. É ape-

nas o milagre do trabalho e da responsabilidade 

do mesmo trabalho. Para a Adega se conseguir 

libertar da parte do défice financeiro foi preciso 

colocar no mercado produtos aceitáveis e a pre-

ços humildes. E foi assim que o meu percurso foi 

feito até hoje. E continuamos assim. Praticamen-

te todos os anos lançamos um vinho novo, que é 

o que vai acontecer este ano. Vai chamar-se Ade-

ga Vila Real Premium Douro Doc. Vinho esse 

que ainda não está no mercado mas vai estar em 

breve. Até posso dizer que esse vinho já foi sub-

metido ao concurso mundial de Bruxelas e trou-

xe de lá uma medalha de prata.

quAndo preVê que As noVAs instAlA-

ções esteJAm A funcionAr?

Na altura em que foi entregue esta empreitada, 

era para acabar em meio ano. Atendendo que 

houve alguns constrangimentos, em termos de 

processo, de projeto e de aprovação do mesmo, 

tivemos uma altura semi-parados. Portanto, esse 

meio ano para conclusão caiu por terra. Estou a 

contar que as obras estejam concluídas na pri-

meira quinzena de agosto. Se assim for a próxima 

vindima já será feita com a ajuda das novas insta-

lações. Até porque estamos a prever uma colhei-

ta razoável em termos de quantidade e de boa 

qualidade.

JAime borges

presidente da Adega cooperativa de Vila real

“Produzimos bem, de boa qualidade  
e com preços humildes”
A AdegA de VilA ReAl VAi completAR 60 Anos de VidA, momento que coincide com A 
AmpliAção dAs suAs instAlAções. o futuRo é encARAdo com bRAVuRA e com A conti-
nuAção de um tRAbAlho com os olhos postos no cliente.

Em termos de projeto, isto tinha sido pensado há 

muitos anos e sempre pensado na sua parte fi-

nanceira, qual seria a altura mais adequada para 

fazer este investimento. Por acaso coincidiu com 

a data dos 60 anos. Isto porquê? Atendendo ao 

seu grau de desenvolvimento. Há muitos anos a 

esta parte, a Adega viu-se obrigada a ampliar o 

seu espaço por ter muito trabalho.

significA tAmbém que A produção tem 

Vindo A AumentAr...

A produção e as vendas. Quer dizer, uma coisa 

tem acompanhado a outra. O aumento de pro-

dução, também tem coincidido com o aumen-

to das vendas. E o aumento das vendas pode-se 

ficha técnica: propriedade: Actualidades do Século, Lda | depósito legal 215441/04 | editora: Ana Mota | publicidade: Moura Lopes | email: geral@aseditora.pt
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Profissões essenciais: BomBeiro Voluntários

Fundada em 1931, a Associação Humanitária 

de Leça do Balio “surge por vontade de uns 

cidadãos responsáveis que na altura sentiam 

carência de uma organização na área do so-

corro, fundando assim um corpo de bombeiros 

para socorro”. 

A Associação tem como corpos gerentes, 

“uma direção que é eleita, um conselho fis-

cal e uma assembleia geral que transporta 

para a associação a vontade dos associados 

que, felizmente, são em número considerá-

vel”, referem. 

O quartel e os equipamentos

Aquilo que fisicamente encarna a Associa-

ção Humanitária dos Bombeiros de Leça do 

Balio é composto por uma frota de viaturas 

especializadas, equipamentos de proteção 

individual – que precisa de ser renovado 

muitas vezes -, instalações de apoio à manu-

tenção das viaturas, poucas estruturas de 

apoio ao treino dos operacionais, além das 

áreas comuns, a zona de trabalho adminis-

trativo e depois a área de comunicações que 

está a sofrer algumas remodelações. 

No que toca às viaturas especializadas, “te-

mos quatro ambulâncias de socorro, sendo 

que uma delas é do INEM, dois –apenas um 

operacional - veículos de desencarceramen-

to, dois carros para incêndios florestais (um 

ligeiro e um pesado, dois veículos para com-

bate a incêndios urbanos – apenas um opera-

cional - e um tanque. A nossa frota já precisa 

de renovação”.

Voluntariado

É com base no voluntariado que a corpora-

ção se vai mantendo, “desde os corpos ge-

rentes, aos bombeiros, passando pelo co-

mando. No entanto, para algumas áreas de 

atuação que são geradoras de alguma receita 

precisamos de um quadro mínimo de funcio-

nários para atender a alguns compromissos 

que são incontornáveis e que não poderiam 

estar assentes em voluntariado, é o caso, na 

área estrita do socorro, a emergência médica 

onde, face ao protocolo com o INEM, temos 

que garantir a saída da nossa unidade de 

emergência médica e depois algumas posi-

ções operacionais como bombeiros com 

qualificações para motoristas. Assim, neste 

momento, temos 10 funcionários dos quais 3 

desempenham funções administrativas e os 

outros sete estão alocados à função opera-

cional. Depois, como este quadro não res-

ponde às necessidades, é complementado 

com o pessoal voluntário, do nosso corpo 

ativo, formado e treinado que, apesar de 

tudo e com alguns estímulos, continuam a 

dirigir-se durante o dia, em dias úteis, para 

prestar serviço no quartel. Desta forma, com-

pleta-se o quadro mínimo de pessoal opera-

cional”. 

Nos dias que correm é muito complicado 

manter um quartel de bombeiros a funcionar 

em regime de voluntariado “já que as pes-

soas não largam os seus empregos para acor-

rer a alguma emergência. Além disso, os jo-

vens hoje têm tanta oferta recreativa que 

acabam por colocar de lado o voluntariado”. 

No entanto, e apesar de todas as dificulda-

des, os Bombeiros Voluntários de Leça do 

Balio continuam a contar com o apoio de 

muitos voluntários.

Os bombeiros abraçam esta atividade, seja ela 

em modo profissional ou voluntária, por gosto. 

Apesar de tudo o que eles dão à sociedade não 

são retribuídos. Até então, têm vindo a perder 

receitas e regalias. “Há um estatuto social do 

bombeiro que, de tempos em tempos, vai sen-

do alterando. A legislação permite que o bom-

beiro que saia do seu emprego para acudir em 

casos de emergência. Porém, existem bombei-

ros que são essenciais nos seus postos de traba-

antónio leiras, Presidente da associação Humanitária de leça do Balio e artur dias, Comandante 

do Corpo de Bombeiros de leça do Balio

Bombeiros, os heróis 
esquecidos
Ser bombeiro não é para qualquer um. eSta é uma profiSSão que é abraçada por 
aqueleS que não Se importam de arriScar a própria vida por outroS. HomenS e mu-
lHereS de carácter nobre, que por vezeS São eSquecidoS. em entreviSta ao paíS po-
Sitivo, artur diaS, comandante, e emiliano cardoSo, vice-preSidente, falam Sobre 
oS bombeiroS voluntárioS de leça do balio, contam a Sua HiStória e relatam aS di-
ficuldadeS por que paSSam. 

lho, porque a sua ação implica algo na produ-

ção e é também uma situação difícil para as 

empresas, obrigando muitas vezes a uma esco-

lha”.

Na área operacional existe a área do socorro 

(emergência) e depois, englobado nesta a área 

têm outras atividades que ajudam a compor o 

nosso orçamento. “A nossa atuação é sempre 

condicionada aos meios existentes, sejam eles 

humanos como de equipamentos”, explica o 

comandante. 

SeguroS

Todos os bombeiros são segurados, para que 

em caso de acidente as despesas com saúde 

possam ser cobertas. Porém, os pacotes ofe-

recidos pelas entidades seguras são diminu-

tos. Em jeito de desabafo, o comandante re-

vela que “até há bem pouco tempo as segu-

radoras não cobriam queimaduras. Além dis-

so, as primeiras perguntas que nos fazem 

quando participamos algum acidente é sobre 

o estado dos equipamentos de proteção indi-

vidual, que por vezes não estão nas melhores 

condições”.

É com tristeza que sublinham que “é muito di-

fícil conciliar os recursos humanos existentes 

com as necessidades mínimas do quartel”. 

Acresce as dificuldades económicas que difi-

cultam a manutenção e renovação do equipa-

mento, “apesar de alguns donativos de benfei-

tores”. 
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Falando um pouco na sua história, o 

arsenal do alFeite sempre serviu a mari-

nha portuguesa.

A Arsenal do Alfeite SA é um estaleiro naval 

que foi criado em 1939, portanto a sua cons-

trução é da década de 30. E desde 39 até 

hoje, portanto nos seus 76 anos de existência 

tem várias características que o diferenciam, 

o dignificam e que levam a que o Arsenal do 

Alfeite seja um objeto de aposta nomeada-

mente por parte do Governo. A partir de 

2009 passa a ser uma sociedade anónima de 

capitais exclusivamente públicos. Anterior-

mente era uma estrutura integrada na Mari-

nista da Arsenal do Alfeite vai ser extinta, 

ficando a Arsenal do Alfeite na dependência 

direta do accionista Estado, através do Minis-

tério da Defesa Nacional e do Ministério das 

Finanças, como é habitual quando não há 

uma holding.

Qual a característica Que diFerencia o 

arsenal do alFeite?

O que diferencia o Arsenal do Alfeite é o seu 

know-how. Costumo dizer desde o primeiro 

dia que aqui estou, que foi a 24 de abril des-

te ano, que a principal característica diferen-

ciadora deste espaço são as pessoas. Portan-

nha Portuguesa e o objetivo do Arsenal, 

como o próprio nome indica era a constru-

ção, manutenção e a reparação naval para a 

Marinha Portuguesa.

portanto, a partir de 2009 passa a socie-

dade anónima.

Foi celebrado um contrato de concessão en-

tre o Estado e a empresa Arsenal do Alfeite, 

que entretanto se constituiu. Agora é uma so-

ciedade anónima e integralmente detida nes-

te momento pela Empordef, que por seu tur-

no é totalmente detida pelo Estado. A Empor-

def, que ainda existe e que ainda é o accio-

to, são sobretudo os recursos humanos que 

nos diferenciam.

e porQuê?

Este estaleiro naval consegue fazer um projeto, 

no sentido global, de A a Z. Temos todas as 

valências e todas as competências na Arsenal 

do Alfeite. Temos a competência de projeto 

com todas as suas áreas. Podemos desenvolver 

um projeto ou corrigi-lo e adaptá-lo, como es-

tamos a fazer neste momento. Temos um gabi-

nete de estudos e projetos que executa o pre-

tendido pelo cliente. Desenvolve produtos de 

construção naval como por exemplo, temos 

andreia ventura

pca da arsenal do alfeite, sa

“Se o país olhar para o mar 
toma outra dimensão”
A conversA que o PAis Positivo teve com A AndreiA FernAndes venturA, Presidente do conselho de AdministrAção do ArsenAl 
do AlFeite, mostrou o historiAl deste locAl que semPre serviu o PAís, nomeAdAmente A mArinhA PortuguesA o know-how e os 
seus recursos humAnos são os grAndes FAtores de diFerenciAção que Permitem que A ArsenAl do AlFeite olhe o Futuro de Frente 
e com otimismo. novos mercAdos estão em equAção, como FAtor de internAcionAlizAção e diversiFicAção de clientes, como o mer-
cAdo AngolAno PArA A construção de lAnchAs, Por exemPlo, o mercAdo uruguAio, onde já ForAm APresentAdAs ProPostAs. o 
mercAdo seguinte será o dAs FiliPinAs.

Temos que aproveitar 

sinergias com estaleiros 

e empresas líderes na 

construção e reparação 

naval de outros países 

para captarmos, fru-

to da nossa localização 

geoestratégica, traba-

lho. Clarificar a nossa 

convivência com a Base 

Naval para criar alguma 

agilidade no acesso ao 

estaleiro. O trabalho 

com a Marinha e com as 

suas diferentes estrutu-

ras tem sido fácil. 
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um que nos é muito querido, como as nossas 

lanchas salva-vidas que são, entre outras ca-

racterísticas, autoendireitantes. É um produto 

com o qual nos estamos a posicionar no mer-

cado internacional. Do ponto de vista da pro-

dução também temos valências únicas em Por-

tugal, nomeadamente na área dos sensores e 

no armamento, sendo um estaleiro que faz so-

bretudo reparação e manutenção naval para a 

Marinha Portuguesa, tem essas capacidades 

residentes. Somos sobretudo um estaleiro de 

capacidades globais, com vários processos 

produtivos objeto de certificação independen-

te. Qualquer necessidade que a Marinha Portu-

guesa ou outro cliente tenha é satisfeita de 

imediato. Não há praticamente recurso a sub-

contratação.

para além da capacidade instalada, a 

Qualidade é um Fator muito importan-

te.

Como qualquer estaleiro que opera na área mi-

litar, está muito pressionado pela qualidade. 

Portanto, não são admitidas falhas. Os navios 

têm que estar prontos em tempo e têm que es-

tar prontos para servirem em missões. Os nos-

sos trabalhadores são muito briosos e o traba-

lho é de muita qualidade. Este elogio não é 

feito só pela casa mas também pelos nossos 

clientes.

pegando nas características Que está a 

enumerar Que o arsenal do alFeite tem, 

acha Que estas valências também con-

tribuíram para olhar para o mar e dar-

lhe a importância devida?

Sem dúvida. Eu acho que em geral e não ape-

nas no Alfeite, no nosso país como um todo, e 

ainda bem, houve nos últimos anos uma mu-

dança muito significativa quanto aquela que é 

a opinião sobre o recurso estratégico que é o 

mar. Portanto, por razões várias, algumas histó-

ricas, outras culturais e até mesmo políticas, na 

minha opinião, houve um afastamento do mar, 

em termos muito generalizados. Isso nunca 

aconteceu aqui no Arsenal do Alfeite. Este ati-

vo estratégico que é o mar, está neste momento 

a ser considerado como aquilo que nos dife-

rencia. Já foi no passado, deixou de ser e agora 

voltou outra vez a estar na agenda, política, 

económica dos cidadãos em geral. Se o país 

olhar para o mar toma outra dimensão. No que 

diz respeito à Arsenal do Alfeite, este mar e 

esta nossa posição é também ela um ativo es-

tratégico. Para nos posicionar não apenas na 

relação com aquele que é o nosso cliente pre-

ferencial, e que neste momento significa cerca 

de noventa por cento do nosso trabalho. Neste 

sentido já alargamos a demonstração das  nos-

sas capacidade do ponto de vista internacio-

nal. Temos, neste momento, um navio militar 

marroquino a ser reparado e que será entregue 

no final deste ano. Temos a indicação de que 

virá um navio gémeo para reparação. Temos 

também já um contrato importante, plurianual, 

celebrado com a Marinha Portuguesa para a 

reparação da Fragata Côrte-Real. Portanto, esta 

celebração de contratos plurianuais permite-

nos organizar melhor o nosso trabalho respon-

dendo às necessidades da Marinha Portuguesa 

e ao mesmo tempo tentando captar outros 

clientes, seja na área da reparação, como tam-

bém na área da construção naval.

como é Que está a planear o Futuro do 

arsenal, Fazendo a comparação do 

Que é hoje e o Que pode ser no Futuro.

A esta Administração que tomou posse no dia 

24 de abril e que é composta por mim, por Mi-

guel Silva Pereira e pelo Almirante Rui Rapaz 

Lérias foi-lhe conferido um mandato muito cla-

ro. Os termos deste mandato são o resultado 

de um novo estudo feito também pelo Prof. Au-

gusto Mateus para o Arsenal do Alfeite. O estu-

do fez uma análise comparativa com outros 

países, analisou diferentes cenários desde os 

cenários extremos da privatização do Arsenal 

até à integração na Marinha, bem como cená-

rios intermédios. O cenário mais viável de to-

dos, residiu na manutenção da Arsenal do Al-

feite como sociedade anónima de capitais pú-

blicos a evoluir para aquilo que se convencio-

nou chamar Plataforma Naval Global. Esta 

plataforma não é algo que se consiga só a curto 

prazo. A obtenção deste cenário e a evolução 

deste cenário atual para a Plataforma Naval 

Global implica a implementação de medidas 

de curto, de médio e longo prazo. Nas medi-

das de curto prazo tem de haver desde logo 

uma adequação da organização a esta nova 

realidade, ao mesmo tempo procurando en-

contrar novos clientes garantindo um serviço 

de excelência para a Marinha Portuguesa. Te-

mos de olhar para as infraestruturas como um 

ativo muito relevante e promover a realização 

de alguns investimentos.

mas o capital humano também é impor-

tante.

Também estamos a tentar reforçar o capital hu-

mano. Saíram muitas pessoas no ano passado, 

e algumas já este ano, de forma voluntária. No 

total somos 508 trabalhadores e tencionamos 

contratar trabalhadores para determinadas 

áreas o que é um bom sinal para a própria casa 

e para o seu futuro.

Falava-nos nas ações de curto prazo...

Nas ações de curto prazo temos também a 

criação de parcerias e colaboração internacio-

nais. Temos que aproveitar sinergias com esta-

leiros e empresas líderes na construção e repa-

ração naval de outros países para captarmos, 

fruto da nossa localização geoestratégica, tra-

balho. Clarificar a nossa convivência com a 

Base Naval para criar alguma agilidade no 

acesso ao estaleiro. O trabalho com a Marinha 

e com as suas diferentes estruturas tem sido fá-

cil. A relação pauta-se do ponto de vista insti-

tucional e pessoal por uma relação muito boa 

e da maior colaboração. 

e nas ações de médio e longo prazo?

Com base no mandato que recebemos temos 

que separar a infraestrutura da operação, até 

porque dispomos de 36 hectares, os quais não 

se encontram todos afetos à atividade do esta-

leiro. Esta área ribeirinha é muito preciosa e 

precisamos de dinamizar e valorizar a empresa 

Arsenal do Alfeite. No fundo, preferencialmen-

te potenciando e dinamizando a infraestrutura 

motivando a relação com parceiros que nos 

possam trazer mais oportunidades de negócio. 

Por outro lado, criar também um centro de 

competência naval. Temos um centro de for-

mação e queremos reativá-lo e numa dupla 

perspetiva: Para formação interna e externa, 

técnica e de gestão avançada. A formação é e 

sempre foi importante para nós, por isso im-

porta reativá-la e reforçá-la. Numa perspetiva 

mais abrangente e de futuro, queremos criar 

também aqui um cluster naval, de empresas li-

gadas à economia de mar em geral e da defesa 

em particular, conjugados todos estes objeti-

vos, seremos uma Plataforma Naval Global.
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fatacil

A FATACIL (Feira de Artesanato, Turismo, Agri-

cultura, Comércio e Indústria de Lagoa) é já 

uma referência obrigatória no calendário na-

cional de certames empresariais generalistas. A 

36ª edição vai decorrer num recinto com 

50.000 metros quadrados e conta com cerca 

de 700 expositores nacionais e internacionais. 

Este certame é nos dias de hoje uma incontor-

nável plataforma para a criação de riqueza e 

concretização de negócios do verão algarvio e 

para a comercialização de marcas, produtos e 

serviços dos expositores junto dos residentes e 

turistas que nesta época do ano rumam ao Al-

garve para gozar o período de férias. “É a maior 

feira generalista a sul do rio Tejo e uma das 

maiores do país. Na FATACIL estão representa-

das diversas áreas, que vão desde o turismo, 

artesanato até à indústria e comércio, princi-

palmente da região do Algarve e do resto do 

país. Estamos a contar com cerca de 700 expo-

sitores nacionais e internacionais e todas as re-

giões portuguesas vão estar representadas e 

aproveitar esta visibilidade para promover o 

seu território e as suas potencialidades”, revela 

Luís Encarnação, presidente da Fatasul e verea-

dor da Câmara Municipal de Lagoa com o Pe-

louro da FATACIL.

Para além dos habituais expositores, esta feira pro-

move igualmente a gastronomia, artesanato e tem 

muita animação. Um dos pontos altos do certame 

são os concertos que decorrem todos os dias no 

palco principal. Mas este ano a organização quer 

aumentar a oferta e promete muitas atividades du-

rante toda a noite e colocou mais dois palcos espa-

lhados pelo recinto. “É uma mostra do que melhor 

se faz no Algarve e no país. Na edição anterior re-

gistámos a presença de cerca de 600 expositores e 

mais de 150.000 visitantes. Este ano esperámos 

chegar aos 170.000 mil visitantes devido ao cartaz 

Luís Encarnação

Presidente da Fatasul

FATACIL vai animar 
o Algarve este verão
De 21 a 30 De agosto, a FataCIL promete ser um parCeIro estratégICo para os ne-
góCIos a suL Do país.

Cartaz FATACIL (Palco Principal)

21 de Agosto – Carminho

22 de Agosto – Os Azeitonas

23 de Agosto – David Carreira

24 de Agosto – The Black Mamba

25 de Agosto – Quim Barreiros

26 de Agosto – Amor Electro

27 de Agosto – João Pedro Pais

28 de Agosto – Richie Campbell

29 de Agosto – Daniela Mercury

30 de Agosto – Anselmo Ralph

que apresentamos e que tem uma forte aposta na 

música e é a âncora da feira. Vamos ter três palcos e 

quem vier à FATACIL não vai conseguir ver tudo 

num dia. Vamos ter muita animação de rua, o palco 

dois, que fica na zona da restauração, vai contar 

com artistas locais e do Algarve e no palco três (cul-

tural) todos os dias vão atuar ranchos folclóricos e 

vamos ter um dia dedicado ao cante alentejano. Há 

sempre muitas atividades a decorrer, como por 

exemplo espetáculos equestres”, conta. 

Para Luís Encarnação, apesar da FATACIL se rea-

lizar em agosto e onde se regista o maior número 

de turistas no Algarve, a feira “não está vocacio-

nada somente para os turistas, mas é uma forma 

agradável de acabarem o seu dia. O facto de ter-

mos muita gente no Algarve de férias é um fator 

que contribui muito para o sucesso da feira”.

Lagoa não é só turismo

O Município de Lagoa aproveita esta montra 

para promover todas as potencialidades do 

concelho. Apesar de ter uma forte vocação tu-

rística, a autarquia apresenta ao mundo o seu 

vinho, produtos locais e artesanato. “As praias 

são excelentes, com uma costa alcantilada e 

rendilhada que é única, os campos de golfe 

são uma referência e temos muitas opções para 

o turismo de natureza. O concelho é relativa-

mente pequeno, tem 84 quilómetros quadra-

dos, cerca de 23 mil residentes e 17 quilóme-

tros de costa”, explica Luís Encarnação.

O principal cartão de visita de Lagoa são as 

suas praias, que devido às arribas tornam a pai-

sagem única. Sem desprimor para as restantes, 

o vereador da autarquia lagoense refere as 

quatro mais emblemáticas. “A praia dos Canei-

ros, a de Vale de Centeanes e a da Marinha, 

que já foi considerada como uma das melhores 

do mundo. Uma das características das praias 

de Lagoa, e o que lhes dá muita beleza, é a 

costa moldada desde há milhões de anos pela 

natureza e a rocha calcária. A praia do carvoei-

ro já é mais urbana e tem características dife-

rentes, até porque a vila vai até à praia”.

Um dos principais problemas do desenvolvimen-

to económico do Algarve é a sazonalidade da 

atividade turística. Para Luís Encarnação, colma-

tar este défice terá que passar por uma estratégia 

comum de toda a região e do país. “O golfe já 

ajuda a colmatar a sazonalidade, mas não é sufi-

ciente. É um problema transversal ao Algarve e 

não é fácil contrariar localmente e individual-

mente. Há outros mercados dentro do turismo 

que se podem tornar interessantes, nomeada-

mente o turismo desportivo e escolar. O enoturis-

mo, que está na moda, pode ser interessante e 

Lagoa é uma terra de vinho e da vinha. Lagoa é 

uma cidade típica algarvia, com as casas caiadas 

de branco e temos muitos monumentos históri-

cos que podem ser visitados”.
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A ligação do Comendador Rui Nabeiro a Cam-

po Maior é sobejamente conhecida. Com gran-

de amor pela sua terra-natal, o presidente do 

Grupo Nabeiro/Delta Cafés sempre teve um 

papel interventivo na melhoria das condições 

de vida dos campomaiorenses. Com algumas 

passagens pelo poder autárquico e com gran-

des contributos pessoais foi um dos grandes 

impulsionadores das Festas do Povo desde os 

anos 1950.

Para Rui Nabeiro, estas festas “são um símbolo 

do que os campomaiorenses têm vindo a dei-

xar à população desde há 150 anos. Passei por 

várias festas e sou um fã devido à questão so-

cial que está inerente. Tiveram sempre um sig-

nificado social e cultural, mesmo quando as 

pessoas estavam muito ligadas à agricultura e 

queriam agradecer as boas colheitas que lhes 

proporcionaram nesse ano».

O presidente do Grupo Nabeiro/Delta Cafés 

considera que foi um suporte e que trabalhou 

sempre na retaguarda da organização das Fes-

tas do Povo, destaca o trabalhado realizado pe-

las anteriores comissões organizativas e atual-

mente pela Associação das Festas do Povo de 

Campo Maior. “As festas foram sempre evo-

luindo, diferentes e melhores de ano para ano. 

Nos anos de 1950 já estava de alguma forma 

ligado à vida social e era um entusiasta deste 

certame. Nessa altura a nossa empresa ainda 

era pequena, mas fomos sempre um suporte fi-

nanceiro”.

As principais memórias remontam ao período 

João em Badajoz”.

Depois de 1965, as Festas do Povo só se vol-

taram a realizar em 1972, quando Rui Na-

beiro foi eleito pela primeira vez presidente 

da Câmara Municipal de Campo Maior. Se-

guiu-se o período conturbado da Revolução 

dos Cravos e do PREC e os campomaiorenses 

viveram um dos mais longos períodos sem 

festas. Após ter sido eleito novamente como 

presidente da autarquia em 1976, Rui Nabei-

ro voltou a apostar num dos postais de visita 

daquela vila alentejana e em 1982 juntou a 

população em torno das festividades. “Essas 

festas caíram como um bomba de entusias-

mo e de unidade na população e sentiram 

que era uma necessidade absoluta. O êxito 

foi enorme, as pessoas abdicaram das suas 

férias, as famílias juntaram-se e sentiram um 

grande orgulho em enfeitar as ruas. Fizemos 

uma festa de afirmação de Campo Maior e 

desde aí as festas têm vindo a crescer e te-

mos tido cada vez mais visitantes. A imagi-

nação das pessoas tem sido fantástica e está 

mais refinada com o aumento do nível de es-

colaridade da população. As condições fi-

conturbado que se viveu a nível político em 

Portugal e Espanha durante o Estado Novo, a 

Guerra Civil Espanhola e no pós 25 de Abril. 

“Na autarquia dei algum impulso e ajuda, quer 

na logística quer a nível financeiro. Nos anos 

de 1960 apostámos em dar mais vida a Campo 

Maior e para isso aproveitámos as Festas do 

Povo para fazer uma maior aproximação a Es-

panha. A fronteira com Espanha esteve sempre 

aberta até à Guerra Civil, mas devido ao confli-

to fecharam-na e nunca mais abriu. Realizá-

mos as Festas do Povo em 1964 e no ano se-

guinte fizemos um esforço enorme e conven-

cemos as pessoas para as realizar outra vez, 

porque tinha algumas pessoas amigas em Espa-

nha e como havia a promessa de a fronteira 

voltar a abrir era uma forma de atrair mais pes-

soas a Campo Maior. Fizemos essas festas com 

essa esperança, melhorámos as condições e 

criámos nessa altura o Dia de Espanha. O facto 

é que a fronteira não abriu, mas conseguimos 

que as pessoas passassem durante as festas sem 

ser necessário o passaporte. Em contrapartida 

abríamos a fronteira na altura das festas de S. 

nanceiras também são melhores e os mate-

riais utilizados são mais bonitos. Se as de 

2011 foram boas, as de este ano, e pelo o 

que eu já tomei conhecimento, vão ser ainda 

melhores. O trabalho das pessoas é fantásti-

co e têm grande orgulho no que fazem. As 

festas são muito importantes para toda a re-

gião e são vividas com paixão por todos. 

Sempre sonhei que as Festas do Povo trou-

xessem algum retorno financeiro para a po-

pulação. Penso que com a vontade das pes-

soas e da excelente equipa autárquica na 

próxima década vamos ter grandes Festas do 

Povo”.

Trabalhar para as pessoas

O lado humanitário de Rui Nabeiro está paten-

te no trabalho social que tem desenvolvido em 

prol da população, na melhoria das condições 

de vida e da vila de Campo Maior. Com ações 

que nem sempre são visíveis, o comendador 

refere que “temos que ser tudo uns para os ou-

tros. Sentimos quem tem carências e eles sen-

tem-nos a nós. Somos queridos e desejados 

porque fazemos bem a quem nos recebe bem. 

rui Nabeiro

Comendador e presidente do Grupo Nabeiro/Delta Cafés

“As Festas do Povo são um
símbolo de Campo Maior”
Com grande amor e Carinho por Campo maior, rui nabeiro, Comendador e presidente do 
grupo nabeiro/delta Cafés, Conta em entrevista as suas memórias das festas do povo.
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Não esquecemos a nossa origem e não criá-

mos uma empresa a pensar só em nós, também 

pensámos em Campo Maior e nas outras re-

giões do país onde estamos representados. 

Imagino o trabalho como forma de distribuir 

pelos outros e com isso temos muito amigos e 

proporcionámos uma vida melhor para as pes-

soas”.

A criação do Centro de Ciência do Café e da 

Adega Mayor são mais dois exemplos do traba-

lho desenvolvido em prol de Campo Maior e 

da manutenção da cultura e costumes. “No 

Museu contámos a história do café, temos mui-

tas exposições e assegura a vinda de muitos 

turistas à vila, que é muito importante a nível 

económico. A par disso, criámos a Adega Ma-

yor, que é uma obra de referência e que man-

tém a tradição da vinha aliada a uma forte ver-

tente artística. Por consequência, acabamos 

por desenvolver também o Enoturismo, que 

acabou por surgir naturalmente com a criação 

da Adega”.

leGaDo vai Ter CoNTiNuiDaDe 

O lado humanista do presidente do Grupo 

Nabeiro/Delta Cafés está a ser passado aos 

seus descendentes e às pessoas que o ro-

deiam. Por isso, o trabalho desenvolvido até 

aos dias de hoje vai ter continuidade. “A mi-

nha família tem essa sensibilidade e também 

vive a minha paixão. A forma como trabalha-

mos tem essa identidade e mantém o espírito 

das Festas do Povo e as pessoas que nos ro-

deiam de mais de perto querem continuar a 

nossa obra. Nasci numa família que não era 

abastada e tivemos uma vida dura para con-

seguir chegar até aqui”.

A criação da Associação Coração Delta veio 

ainda cimentar mais a vertente social do 

Grupo Nabeiro/Delta Cafés. “Constituímos a 

Associação a pensar nas crianças, nos nossos 

funcionários e não só. Temos um grupo de 

profissionais fantásticos e damos apoio em 

todas as valências. Criámos um manual para 

ensinar o que é o empreendedorismo às 

crianças e que nos é solicitado por universi-

dades e institutos superiores. Temos tido 

muitas solicitações e procurámos ajudar to-

das as instituições. Também desenvolvemos 

um trabalho social para os idosos, com tra-

balho essencialmente de voluntários. Criá-

mos igualmente condições para que as pes-

soas tenham acesso a melhores cuidados 

médicos. Quem distribuiu recebe e foi isso 

que me ensinaram a fazer”, conclui Rui Na-

beiro.   

Situado nesta vila de beleza ímpar, o Hotel El-Rei 
Dom Manuel enquadra-se nas características urbanas 
de Marvão, encontrando-se num edifício que foi re-
construído, o qual possui um relevante valor arquitec-
tónico, histórico e cultural.
A pensar no conforto e prazer dos clientes, o Hotel El
-Rei Dom Manuel foi concebidoa concentrando todos 
os seus esforços na elegância e tradição, oferecendo 
um serviço de excelente qualidade onde o cliente será 
sempre acolhido com simpatia e requinte.
Temos a convicção de que este é o local ideal para 
descansar, passar umas férias saudáveis, ou apenas o 
fim-de-semana, gozando o silêncio e a calma que só 
esta zona do Norte Alentejano "onde o tempo é tempo" 
lhe pode proporcionar.
Sendo a região alentejana famosa pela riqueza e va-
riedade da sua excelente gastronomia, propomos-lhe 
que saboreie todas estas iguarias no nosso Restauran-
te.
Temos ao seu dispor um delicioso Menu com sabores 
fiéis ao pão e ao azeite, fiéis às ervas e plantas aromá-
ticas, e ao sabor dos coentros e dos poejos, na Alhada 
de Cação ou na Carne de Porco à Alentejana.
Paladares variados que devem ser bem acompanha-
dos com os bons e tradicionais vinhos Alentejanos ao 
sabor dos enchidos da região Alentejana e dos Queijos 
de Nisa.
E se o apetite sobrar, não deixe de provar os Doces 
Conventuais, como o Toucinho-do-Céu ou a Sericaia 
com Ameixas de Elvas.

Hotel El-Rei Dom Manuel
Largo de Olivença – 7330-104 Marvão - PORTUGAL

T: +351 245 909 150
hotel.dom.manuel@turismarvao.pt

www.turismarvao.pt
www.facebook.com/HotelElReiDomManuel
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Festas do Povo de CamPo maior

Passear pelas ruas de Campo Maior por estes 

dias é assistir a um reboliço pouco comum, 

como se tratasse de uma reunião secreta de 

uma qualquer organização política clandesti-

na. É secreto, mas trata-se apenas do culminar 

de um trabalho que começou em fevereiro e 

vai levar a cor das flores de papel e muita ani-

mação às ruas daquela vila alentejana durante 

as Festas do Povo, que vão decorrer de 22 a 30 

de agosto.

Esgueirámo-nos por uma porta e conhece-

mos Teresa Aldeano, chefe de rua do Largo 

de Santa Cruz. A ultimar as decorações, le-

vantou o véu sobre como vai decorar a rua, 

mas que não podemos revelar, e consegui-

mos perceber o trabalho que envolve todos 

os voluntários para que Campo Maior se tor-

ne a vila mais colorida de Portugal. “Deve 

ser o maior evento de voluntariado do país 

porque uma grande percentagem da popula-

ção trabalha de fevereiro a agosto todos os 

dias. São cerca de 5.500 voluntários, entre 

quatro a cinco milhões de horas de trabalho 

e onde são  utilizadas cerca de 30 toneladas 

de materiais”, conta João Rosinha, presiden-

te da Associação das Festas do Povo de Cam-

po Maior. 

Para além de toda a beleza da “enramação” 

das ruas, estas festas tornam-se especiais 

porque só acontecem, como o próprio nome 

indica, quando o Povo quer. A última edição 

foi em 2011 e já levou cerca de um milhão 

de visitantes a Campo Maior. “Nunca sabe-

mos quando é a próxima, é quando o povo 

O Povo quis e as flores
voltam a nascer
Campo maior vai voltar a ser vestida Com flores de papel. entre os dias 22 e 30 de 
agosto Cores Coloridas e muita animação vão voltar às ruas da vila alentejana.

Rosa é a flor oficial

A rosa é a flor oficial das Festas do Povo 

de Campo Maior 2015. A Associação das 

Festas lançou o desafio aos “cabeça de 

rua” para que cada rua apresentasse a sua 

proposta para flor oficial. Os órgãos da 

Associação votaram e escolheram a flor 

apresentada pelo primeiro troço da Rua 

General Magalhães, inspirada numa rosa.

História das Festas do Povo

Os primeiros registos das Festas do Povo 

(ou das flores como são mais conhecidas) 

remontam ao ano de 1893. Começaram 

com um cariz fortemente religioso, em 

homenagem ao padroeiro de Campo 

Maior, São João Baptista. No início a de-

coração da vila era feita com motivos fes-

tais, onde utilizavam mais folhas de árvo-

res e flores naturais. 

A partir da década de 1940, o papel foi 

começando a ser introduzido lentamente 

até que se tornou no material mais utiliza-

do. Como o dinheiro não abundava, a po-

pulação recorria essencialmente a papel 

de jornal, fornecido pelas famílias mais 

abastadas, mas que traziam pouca cor. 

Até à década de 1980 era a Câmara Mu-

nicipal que organizava as festas e eram as 

próprias ruas que as financiavam através 

de coletas. Com o aumento de visitantes e 

da complexidade da organização, foi de-

cidido criar a Associação das Festas do 

Povo de Campo Maior, que desde 1984 

tem a seu cargo a criação destas festas.

quer. Costumamos dizer que as flores aqui 

em Campo Maior nascem quando o povo 

quer e deve-se à mística que está inserida 

nas pessoas. É uma festa que demora muito 

tempo a preparar porque as pessoas fazem 

todo o trabalho no seu tempo livre, mesmo 

depois de saírem dos seus trabalhos. As ruas 

inscrevem-se lentamente e quando chega-

mos às 20 ruas já sabemos que temos festas. 

Normalmente inscrevem-se mais de 100 

ruas, sendo a maioria  do centro histórico”, 

revela João Rosinha.

O processo para a organização das Festas do 

Povo começa com a escolha de um “cabeça 

de rua”, que vai ter a seu cargo toda a orga-

nização da decoração. Depois de definiram 

como vão “enramar” a rua, é altura de colo-

carem mãos à obra e durante meses criam 

centenas de milhar de flores e motivos em 

papel. A decoração é mantida em segredo 

até à noite da “enramação”, que este ano 

será a 21 de agosto, para que na manhã se-

guinte seja tudo revelado e a Primavera che-

Teresa aldeano

Chefe de rua do largo de santa Cruz

gue novamente a Campo Maior. “Cada rua 

decide quais são os motivos e as cores e tudo 

é mantido em segredo até ao dia da “enra-

mação”. Cada edição que passa é sempre 

mais bela que a anterior e este ano vai ser , 

de certeza absoluta, inesquecível. 

As Festas do Povo atraem cerca de um mi-

lhão de visitantes a Campo Maior, que para 

além de toda a beleza da decoração das 

ruas, vêm espetáculos, feiras, provam a gas-

tronomia local e assistem a cantos populares 

nas ruas. “A hospitalidade dos campomaio-

renses é única porque em todas as ruas se 

convidam os visitantes a comer e a beber. 

Este ano vamos cobrar quatro euros por visi-

tante, sendo grátis para as crianças com me-

nos de 10 anos, de forma a apoiarmos as ins-

tituições de carácter social do concelho, co-

brir o orçamento e garantir a sustentabilida-

de futura das Festas. Estas festas têm um 

orçamento superior a um milhão de euros, 

com grande impacto económico num raio de 

150 quilómetros”.
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De forma sucinta, o nosso entrevistado refere 

que “a Iceblock nasce por uma iniciativa fa-

miliar, no período em que todo o investimen-

to era canalizado para a construção de nova 

habitação e infraestruturas ”.

“Para não serem mais uma empresa constru-

tora exclusivamente virada para a construção 

nova, o que à época seria fácil” e porque vi-

ram no mercado ligado à reabilitação “gran-

des probabilidades de sucesso, visto que os 

parques habitacionais estavam a degradar-

se”, como hoje se verifica, focam-se na rea-

bilitação, não colocando de parte a constru-

ção.

O percurso da Iceblock é caracterizado pela 

perseverança e pela perspicácia, ou não fos-

sem pioneiros na reabilitação, um nicho de 

mercado que na altura não era explorado. 

Paulo Seiça Neves explica que “começamos 

pelas pequenas reabilitações, fora dos gran-

des centros, e implementámo-nos no Baixo 

Alentejo”.

No distrito de Beja podem ver-se algumas 

reabilitações realizadas pela Iceblock. O 

nosso interlocutor dá o exemplo “da reabili-

tação de uma antiga moagem em Castro Ver-

de que estava num estado avançado de de-

gradação e onde hoje em dia funciona o 

Conservatório do Baixo Alentejo. Houve, in-

clusive, uma recuperação de todos os arte-

factos da moagem antiga que estão integra-

dos no conservatório”.

Os tempos de crise que o país atravessou e 

atravessa fizeram parar o setor da construção 

e a reabilitação começou a ganhar terreno. 

Foi a visão vanguardista que tiveram que per-

mitiu à Iceblock ser uma empresa, aquando 

do boom deste mercado, “com colaborado-

res formados, com experiência no ramo e 

trabalho para apresentar”, que dá segurança 

aos clientes.

A capacidade de olhar para o mercado e per-

ceber as suas oportunidades leva a que, em 

plena crise, a Iceblock dê especial atenção 

“ao mercado hoteleiro que começava a 

emergir. O sucesso nesta área deve-se, mais 

uma vez, ao trabalho até então realizado”, 

afirma o administrador. “Estamos a fazer um 

hotel de vinte e três quartos ao lado do Coli-

seu dos Recreios, num edifício com um grau 

de degradação avançado. Acresce a isto ou-

tros projetos em edifícios destinados ao alu-

guer de curta duração e duas lojas inseridas 

no projeto Terraços do Carmo”, acrescenta. 

Este mesmo processo, de entrar, pouco a 

pouco, em novos projetos de reabilitação 

que diversifiquem o portfólio, aconteceu 

com as lotas. “Houve a necessidade de rea-

bilitar e requalificar as lotas portuguesas es-

tando a Iceblock a participar nesse processo. 

Já concluímos duas lotas, estando a decorrer 

a reabilitação da terceira. Ou seja, renová-

mos três das quatro lotas mais importantes 

do país (Peniche, Figueira da Foz e Sesim-

bra)”.  

A reAbilitAção

A área da reabilitação, devido às suas parti-

cularidades, exige especialização, rigor e ex-

celência. Paulo Seiça Neves explica que “a 

qualidade é uma palavra-chave neste merca-

PAulo SeiçA NeveS

Administrador da iceblock

“Qualidade é a palavra-chave 
na reabilitação”
Uma visão de fUtUro, nUma época virada para a constrUção, marca o nascimento da 
iceblock em 1998. em entrevista ao país positivo, paUlo seiça neves, administra-
dor, revela o caminho trilhado por esta empresa e fala sobre o mercado da cons-
trUção e da reabilitação em tempos de crise. 

“O sucesso de uma 

reabilitação passa por 

uma análise correta das 

patologias de um edifício 

e depois a adoção das 

soluções adequadas. 

Se não identificarmos 

corretamente as 

patologias e não 

aplicarmos as soluções 

corretas, posteriormente 

as mesmas patologias 

aparecerão novamente”
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do”. A área da reabilitação exige uma forma-

ção contínua, devido à sua especificidade, 

ao surgimento de novos materiais, novos mé-

todos e processos construtivos e, portanto, “é 

imperativo estar atento às inovações que vão 

surgindo”.

“O sucesso de uma reabilitação passa por 

uma análise correta das patologias de um 

edifício e depois a adoção das soluções ade-

quadas. Se não identificarmos corretamente 

as patologias e não aplicarmos as soluções 

corretas, posteriormente as mesmas patolo-

gias aparecerão novamente”, refere o nosso 

entrevistado.

 A qualidade do trabalho que é apresentado 

faz com que “o próprio core das empresas 

faça uma triagem, excluindo aquelas que 

não apresentam níveis de excelência”.

APoio à reAbilitAção

Reabilitar um edifício exige alguma disponi-

bilidade financeira. Para apoio a entidades 

públicas e a investidores privados existem 

programas de incentivo aos quais se podem 

candidatar: o novo quadro comunitário Por-

tugal 2020, “que está muito virado para a 

reabilitação e para a eficiência energética 

dos edifícios, onde se estima que estarão dis-

poníveis mil milhões de euros”, e ainda o 

programa Reabilitar para Arrendar, “direcio-

nado para privados que pretendem colocar 

os seus imóveis no mercado de arrendamen-

to a custos controlados, onde há um finan-

ciamento de cerca de cinquenta milhões de 

euros, permitindo aos proprietários aceder 

ao crédito com condições muito benéficas, 

obedecendo obviamente, a alguns critérios”. 

o futuro…

O administrador pretende alargar a sua área 

de intervenção para o norte do país, mais 

concretamente para o Porto, já em 2016. “O 

mercado da construção no norte é muito 

mais agressivo que no sul. A entrada em Lis-

boa permitiu-nos estudar e balizar certos 

procedimentos que, no nosso entender, nos 

poderão tornar competitivos mesmo com o 

handicap da distância. O Porto em si apre-

senta um conjunto de novas oportunidades 

que iremos agarrar”.

Hoje a Iceblock, para além dos seus colabo-

radores, funciona com “um regime de sub-

contratação fixo, devido à importância na 

reabilitação de se partilhar os mesmos obje-

tivos entre todos os intervenientes, destacan-

do-se a preocupação com a qualidade, aca-

bando estas empresas por ser uma extensão 

da nossa empresa”.  

São dezasseis anos de um crescimento sus-

tentado pautado pelo rigor, com um portfó-

lio diversificado, com um olhar atento às 

inovações no setor e às necessidades que 

vão surgindo, com o único e grande objeti-

vo de satisfazer plenamente o cliente. Pau-

lo Seiça Neves frisa que “o barato sai caro” 

e por isso aconselha os investidores a te-

rem como preocupação máxima rodear-se 

de empresas que façam uma análise corre-

ta da intervenção, para que assim possam 

ter o custo correto da mesma e só depois 

investir. A experiência diz que quando se 

descura o processo de elaboração do pro-

jeto da reabilitação, os custos são muito 

maiores”.
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Fundada em 1980, a Tractorminho surgiu da 

perceção de que os agricultores do Minho ti-

nham dificuldade em encontrar peças, acessó-

rios e assistência para tratores e maquinaria 

pesada. Através de conversas com os seus con-

terrâneos, os fundadores, já com experiência 

na área das peças para automóveis e camiões, 

tomaram conhecimento das necessidades es-

pecíficas da terra e viram uma oportunidade de 

negócio. Surgia assim esta empresa especiali-

zada na distribuição de peças, material auto-

móvel e tratores e que importa componentes 

das mais reconhecidas marcas.

O negócio foi crescendo fundamentalmente de-

vido à qualidade dos serviços prestados e da sa-

tisfação dos clientes, que foram fazendo a publi-

cidade à Tractorminho. “Ao fim de 35 anos, a 

empresa subiu a pulso, sem serem dados grandes 

passos e a grande velocidade, mas em pequenas 

ações de forma paulatina para que as coisas sur-

gissem naturalmente. Uma das situações que 

mais nos marcou, e que ainda é uma das razões 

que nos faz continuar com esta política, foi que o 

nosso primeiro cliente trouxe um amigo no dia 

seguinte a que nos visitou pela primeira vez e na 

semana seguinte trouxe outro. A agricultura tem 

uma característica interessante e começámos a 

verificar que os problemas se discutiam em cír-

culos, que foram passando de uns para os outros. 

Fernando Moreno

Sócio-Gerente da Tractorminho

Tractorminho: 35 anos 
a cuidar da agricultura
Nasceu No MiNho para respoNder às Necessidades dos agricultores locais, Mas 35 
aNos depois a tractorMiNho projeta-se aléM-froNteiras.

História e valores da Tractorminho

A Tractorminho foi fundada a 6 de Maio de 

1980. Os sócios fundadores, alguns dos quais 

ligados ao ramo de peças e acessórios para 

automóveis e camiões, verificaram haver a 

falta de uma casa de peças e acessórios para 

tratores e máquinas agrícolas na região e lan-

çaram mãos à sua instalação. Inicialmente 

ocupava o número 462 na rua Comendador 

Santos da Cunha, em Maximinos, Braga, com 

uma área de 120 metros quadrados. Em 1997 

nasceu um novo espaço na rua Quinta dos 

Apóstolos, 56 - Ferreiros, para onde passou o 

posto de vendas, serviços de apoio adminis-

trativo e importações.

Em Maio de 2006 foram de malas e bagagens 

para instalações próprias na Rua do Pinhal 

6/14 Sequeira (Braga), ocupando uma área 

de cerca 1200 metros quadrados, onde fun-

ciona permanentemente a sua sede social, 

serviços administrativos e armazém central.

A Tractorminho exerce a sua atividade na 

zona norte do país, Países de Língua Oficial 

Portuguesa e espanhola. As zonas centro, sul 

e Ilhas são da responsabilidade da sua asso-

ciada Auto Portucalense, do Porto. Tem como 

missão constituir uma genuína alternativa no 

aftermarket de peças para máquinas agrícolas 

e industriais. O objetivo é prestar um serviço 

dedicado e de qualidade na distribuição de 

peças, material automóvel e trator, importan-

do componentes das mais reconhecidas mar-

cas e origens, servindo um universo de mais 

de 1200 clientes por todo o país há mais de 

35 anos. Com uma equipa de 23 profissionais 

de elevada competência e das várias áreas da 

empresa estão prontos a contribuir para a so-

lução dos seus problemas, sendo que a a eles 

se deve em grande parte o nosso êxito.

“Ao fim de 35 anos, a em-

presa subiu a pulso, sem 

serem dados grandes passos 

e a grande velocidade, mas 

em pequenas ações de forma 

paulatina para que as coisas 

surgissem naturalmente”

Isso fez com que aumentássemos o nosso negó-

cio. Temos crescido anualmente e estamos em 

velocidade cruzeiro”, explica Fernando Moreno, 

sócio-gerente da Tractorminho.

Com grande visão de futuro e não querendo estar 

estanque geograficamente, esta empresa minho-

ta começou a conquistar outras regiões e hoje é 

líder no setor. Com mais de 30 mil referências em 

peças, a Tractorminho adaptou-se aos tempos 

modernos e, com mais parceiros, redefiniu a sua 

área de atuação e está mesmo a apostar em An-

gola. “Decidimos moldar a estrutura a nível geo-

gráfico. Delineamos que a Tractorminho atua até 

à A25 e a Auto Portucalense fica com o resto do 

território continental, Açores e Madeira. A inter-

nacionalização ficou a cargo da Tracmotors, que 

se dedica à exportação das linhas de produtos e 

às firmas do grupo”. 

Numa visão geral da agricultura em Portugal, Fer-

nando Moreno considera que o novo Quadro 

Comunitário de Apoio “vai criar um tipo de estru-

turas agrícolas que não irá ter grande reflexo no 

trabalho por nós desenvolvido até agora”. A nos-

sa agricultura que até há poucos anos era muito 

tradicional, está hoje a desenvolver-se com ca-

racterísticas técnicas, com técnicos e produtos 

bastante diferenciados, obrigando-nos também a 

um aprofundamento no conhecimento no senti-

do de nos mantermos atualizados e não correr-

mos o risco de sermos ultrapassados pelo tempo.

A política agrícola que foi levada a cabo a partir 

de meados de 1980 destruiu a agricultura pelo 

que muitas pessoas deixaram o interior para ir 

para as grandes cidades e abandonaram esta ati-

vidade. Não sentimos um grande decréscimo na 

nossa atividade porque começámos a abranger 

outros mercados”.

O espírito combativo e perspicaz dos corpos ge-

rentes da Tractorminho está patente nos diversos 

prémios que têm recebido (PME de Excelência, 

por exemplo) e no mais recente ranking elabora-

do pela Informa D&B que colocou a empresa no 

lugar 111 das empresas Top Exporta 2015. “Esta 

classificação deve-se ao facto do trabalho que te-

mos vindo a desenvolver, essencialmente em An-

gola. O nosso objetivo é conseguirmos crescer 

como temos vindo a fazer até aqui”, conclui Fer-

nando Moreno.
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50º Aniversário

Que balanço faz dos 50 anos de atividade 

da technoedif?

Os 50 anos tiveram três fases muito bem definidas. 

Desde 1965 até aos finais dos anos 1970, início de 

1980, a sociedade denominava-se então Lusotec-

na, a vida foi relativamente fácil porque coincidiu 

com a Revolução de 25 de Abril e os grandes inves-

timentos públicos que foram feitos na altura. Hou-

ve um volume de projetos na área da indústria mui-

to grande, como a Petroquímica, a Química, a Ci-

menteira e a Siderurgia Nacional, e o crescimento 

da empresa foi muito rápido. A partir do início dos 

anos 1980 o ciclo começou a inverter. Abrandaram 

os projetos na área da indústria e foram aparecendo 

projetos pontuais onde a empresa colaborou, mas 

sempre com ciclos. Nesta altura, a Technoedif teve 

dificuldade em ter uma carga estável, o que levou 

com que a Technip entrasse na empresa, com cerca 

de 65 por cento do capital. Fizemos, então, alguns 

projetos grandes na área do petróleo e gás, nomea-

damente na refinaria e no complexo petroquímico 

de Sines. Em meados dos anos 1990 houve um 

grande decréscimo na atividade industrial do país e 

assim continuou no início dos anos 2000. Ainda 

foram anunciados alguns grandes projetos de in-

vestimento na área da refinação, mas que não fo-

ram levados para a frente. Como éramos considera-

em Que países estão a trabalhar neste mo-

mento?

Temos trabalhos a serem desenvolvidos em Angola, 

na Argélia, em Moçambique, na Argentina (asso-

ciados com um grupo francês), no Cazaquistão, em 

parceria com um grupo alemão, e estamos com 

contratos bem encaminhados na Colômbia e na 

Guiné Equatorial e Camarões. São contratos que 

representam cerca de 50 por cento da nossa produ-

ção anual e a tendência é para aumentar. Em Portu-

gal mantemos a nossa posição tradicional de domí-

nio do mercado na área da indústria em geral, mas 

a tendência é para uma redução progressiva da im-

portância deste mercado na nossa produção. Exis-

tem, contudo, algumas nuvens negras que pairam 

no ar devido à baixa do preço de petróleo, o que 

faz com que estes países se retraiam fortemente em 

termos de investimento.

Que conseguem abranger todas as áreas?

Temos a capacidade para desenvolver internamen-

te todas as especialidades de engenharia ligadas ao 

petróleo, gás e energia, o que tem um custo eleva-

do, porque a grande maioria dos engenheiros per-

tencem ao quadro permanente. A percentagem das 

pessoas que pertencem aos quadros da empresa 

permanentemente é superior a 80 por cento, o que 

nos retira flexibilidade, mas garante a manutenção 

do conhecimento no interior da empresa e a neces-

sária estabilidade. Não nos podemos dar ao luxo 

de ter contratos de trabalho temporários e, como 

regra, um técnico que entra para a empresa ingres-

sa ao fim de algum tempo nos seus quadros perma-

nentes e fica a trabalhar connosco. Prezamos muito 

a estabilidade. Se trabalhássemos somente no mer-

cado português seria inviável manter a empresa.

a história da technoedif toca-se com 

os momentos mais marcantes da histó-

ria de portugal e da democracia. a re-

volução de 25 de abril, a primeira che-

gada do fmi, em meados de 1980 e a últi-

ma crise…

Temos tido sempre resultados positivos ao longo 

dos anos, tirando o ano de 1997, quando a Technip 

interveio na empresa mais a fundo e “limpou” o 

passivo que era muito significativo. Mesmo a partir 

de 2009, quando se começou a sentir os efeitos 

desta crise e que ainda estamos a sofrer, a empresa 

manteve intactas as suas capacidades de produção 

e financeira e podemos afirmar que não sentimos a 

dos, dentro do grupo Technip, um centro local só 

podíamos trabalhar em Portugal e a empresa entrou 

num “marasmo”. Neste período a empresa teve di-

ficuldade em subsistir e teve que reduzir os seus 

quadros de pessoal e cortar nos custos de investi-

mento. Se fossemos considerados como um centro 

de baixo custo já conseguíamos trabalhar pelo 

mundo fora. Em 2005, o grupo francês colocou a 

proposta para adquirirmos a Technoedif, e foi o que 

fizemos de imediato. Foi com a saída da Technip 

que começámos com a internacionalização e mo-

dernizámos a produção, que hoje em dia está ao 

nível das melhores empresas pelo mundo fora.  A 

partir de 2006 e já desligados do grupo Technip, 

iniciamos um processo de modernização acelera-

da dos nossos métodos de produção, o que nos 

permitiu um incremento significativo da sua efi-

ciência e qualidade. Por outro lado, iniciamos o 

processo de internacionalização cuidadosamente, 

tendo sempre em atenção os seus custos. Estes dois 

factores combinados permitiram-nos crescer dos 

cerca de 90 efectivos até cerca de 200, maioritaria-

mente engenheiros das diversas especialidades, 

que possuímos atualmente, tendo passado por um 

pico de 240 antes da crise de 2009. 

falta de apoio do setor bancário, ao contrário das 

críticas que muitas vezes são feitas. Houve momen-

tos em que tivemos dificuldade de tesouraria e sen-

timos sempre o apoio do setor bancário. Também 

temos uma gestão muito prudente, conseguimos 

prever com alguma antecedência, normalmente 

com um ano de distância, e sabemos negociar para 

não passarmos por dificuldades, o que nos ajudou 

e está a ajudar durante a presente crise relacionada 

com a baixa dos preços de petróleo.

a technip marcou a technoedif, Quer na 

sua entrada Quer Quando saiu?

Foi fundamental porque nos centrou em definitivo na 

área do petróleo, gás e energia. Até o grupo francês ter 

tomado posse da gestão da empresa, em 1997, não 

tínhamos um departamento fundamental, que é o de 

Processo, onde é feita a conceção das instalações. Es-

távamos limitados a fazer engenharia de detalhe, em 

que as empresas estrangeiras desenvolviam a enge-

nharia de conceção e de base, onde está o conheci-

mento, e nós só fazíamos a engenharia de detalhe. 

Este processo coincidiu com a mudança do nome de 

Lusotecna para Technip Portugal. Alguns engenheiros 

de químicos estagiaram em França, no Departamento 

de Processo da Technip, e posteriormente outros fo-

ram entrando e formados na área de processo pelos 

primeiros. Neste momento, dispomos de 22 enge-

nheiros químicos no departamento de processo e li-

gados à conceção de instalações industriais. É por isso 

que temos a capacidade de fazer toda a conceção das 

instalações e a engenharia de detalhe. Foi um valor 

que a Technip trouxe para a empresa e que fez com 

que não tivéssemos encerrado a atividade, como 

aconteceu com muitas empresas portuguesas congé-

neres.

estão a criar em parceria a techind, um 

centro de operações em angola. como 

está a decorrer esta nova aposta?

À semelhança do que fizemos em Moçambique, 

iniciamos já o processo de seleção de quatro jo-

vens engenheiros angolanos de cada uma das 

especialidades (civil, mecânica, eletricidade, ins-

trumentação e sistemas) para fazer um estágio de 

cerca de um ano na Technoedif em Lisboa e que, 

depois, passarão para a Techind. A gestão da so-

ciedade estará a cargo de um diretor geral com 

larga experiência em engenharia e gestão de pro-

jetos, bem como do mercado angolano, e que 

será o engenheiro Jorge Medeiros. Assim, numa 

fernando carvalho

presidente da technoedif

“Temos a capacidade de fazer 
toda a conceção”
A comemorAr 50 Anos de existênciA, A technoedif Assume-se como A empresA por-
tuguesA líder em engenhAriA industriAl. em entrevistA, fernAndo cArvAlho, presi-
dente dA technoedif fAlA dA históriA do grupo e dos mAis recentes investimentos.
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primeira fase, a Techind contará com engenhei-

ros angolanos das quatro especialidades com 

adequada formação na área técnica e nos méto-

dos seguidos na Technoedif e mais dois ou três 

engenheiros portugueses desta sociedade. Natu-

ralmente que a Techind contará sempre com o 

necessário apoio da Technoedif no desenvolvi-

mento das suas operações, para o que muito 

contribui os métodos de produção implementa-

dos nesta empresa e os conhecimentos adquiri-

dos pelos engenheiros angolanos durante o seu 

estágio em Portugal, tanto ao nível do conheci-

mento técnico, como pessoal. Numa segunda 

fase, este núcleo chave da empresa enquadrará 

outros engenheiros e técnicos angolanos em fun-

ção da evolução da carteira de encomendas da 

Techind.

esses engenheiros vão ter acesso a todo o 

conhecimento e tecnologia da technoe-

dif?

Apesar de termos a base de dados no TagusPark, em 

Oeiras, todas as delegações estão ligadas informati-

camente, têm acesso à informação e conseguem 

trabalhar em conjunto a partir de qualquer parte do 

mundo e em simultâneo. Funcionamos numa rede 

e é indiferente onde a pessoa está já que pode tra-

balhar em rede. Queremos criar em Angola uma 

sociedade muito ligada à Technoedif. Faturamos 

cerca de 11 milhões de euros por ano em serviços 

de engenharia, mas só os custos anuais com a ma-

nutenção atualizada dos sistemas informáticos são 

da ordem de um milhão de euros. O conhecimento 

na empresa é enorme e a atualização é constante.

Quais foram as razões Que os levaram a 

apostar no mercado angolano?

Há lugar para uma empresa como a nossa em An-

gola, especialmente com trabalhadores angolanos, 

que é o que não acontece atualmente. Estamos 

convencidos que conseguimos implementar uma 

sociedade com o nosso perfil bastante técnico e 

que trabalhe com engenheiros angolanos, suporta-

dos pela equipa em Portugal. Por exemplo, em Mo-

çambique os trabalhadores são todos moçambica-

nos, à exceção do diretor geral e em 2014 já apre-

sentou resultados positivos.

não seria mais estratégico concorrem em 

parcerias, como o fazem noutros países?

50 anos, 50 por cento de volume em exportação

no Ano em que comemorA meio século de vidA, o volume de negócios internAcionAis 
dA technoedif representA cercA de 50 por cento dA fAturAção. vAlor que tende A 
AumentAr com A novA empresA em AngolA.

Com projetos na Ásia, Médio Oriente, América 

Latina e África, a Technoedif internacionaliza 

cerca de 50 por cento da sua atividade e conta 

gomes da cruz

administrador da technoedif

No mercado internacional trabalhamos essencial-

mente em parceria com outras empresas, mas em 

Angola concorremos sempre sozinhos. A criação 

da empresa em Angola é uma necessidade porque 

o volume de negócios já o justifica. Temos que ter 

uma âncora e uma empresa que dê apoio aos 

clientes locais. Fazemos o projeto, apoiámos a 

construção e depois de estar em funcionamento te-

mos que garantir a assistência técnica, o que não 

pode ser dada à distância. É o que fazemos em Por-

tugal, ou seja, é a engenharia de proximidade. Pelo 

que nos é dado a perceber, esperamos ter mais pro-

com um crescimento de 20 por cento, em con-

tra ciclo. Este valor, conseguido pela consulto-

ra líder em engenharia industrial portuguesa 
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Alguns projetos Recentes

GDK - Sonangol - Novo Parque de Com-

bustíveis de Lubango - Angola

Terminal do Porto de Amboim - Angola

Fábrica de Cloro - Argélia

PROSERNAT - Refinaria de Campana - 

França

GIMTL - Terminal de Armazenamento de 

Hidrocarbonetos - Moçambique

GDK - Central Termoelétrica de Malembo 

- Angola

FERROSTAAL - Estação de Tratamento de 

Gás - Cazaquistão

IGBTL - Terminal de Petróleo da Beira - 

Moçambique

Diversos Estudos e Projetos na Refinaria 

de Sines (Galp) - Portugal

Diversos Estudos e Projetos na Refinaria 

de Matosinhos (Galp) - Portugal

Diversos Estudos e Projetos no Complexo 

Petroquímico da Repsol - Portugal

foi atingido em quatro anos e em 2014 conse-

guiu um volume de negócios de 12,3 milhões 

de euros, totalizando 265 mil horas de presta-

ção de serviços em engenharia, num conjunto 

total de unidades industriais nacionais e inter-

nacionais, com investimentos superiores a 

1000 milhões de euros. “Cerca de 5,6 milhões 

de euros foram conseguidos em trabalhos no 

estrangeiro. Dos 50 por cento da faturação, 28 

foram em trabalhos na União Europeia. No es-

paço comunitário trabalhamos essencialmente 

em França e Alemanha e fora em Angola e Mo-

çambique. A aposta na internacionalização foi 

uma necessidade que sentimos com o abran-

damento do mercado português. Já tínhamos 

realizado alguns projetos, mas em parceria 

com grandes empresas que fornecem soluções 

globais”, revela Gomes da Cruz, administrador 

da Technoedif.

Já este ano, o grupo português está a criar a 

Techind, uma unidade de produção em Ango-

la, o que vai permitir aumentar o volume de 

negócios em África. “Sempre considerámos es-

tratégicos os Países de Língua Oficial Portugue-

sa produtores de petróleo e gás. No Médio 

Oriente existem grandes oportunidades ao ní-

vel de serviços tecnológicos, são países muito 

exigentes, com excelentes condições de traba-

lho e onde existe uma fatia de mercado que 

podemos explorar e onde estamos a ponderar 

abrir uma unidade de produção”.

O que é a Technoedif

A Technoedif Engenharia, SA é a maior empresa portuguesa de engenharia para Indústrias de 

Processo (Refinação de Petróleo, Petroquímica, Química) e Energia.

Criada em 1965, e tendo estado integrada, durante 16 anos, numa das maiores empresas de 

engenharia mundial (Technip), a experiência e conhecimento das suas equipas colocam a Tech-

noedif numa posição chave para a participação da engenharia portuguesa nos grandes projetos 

em Portugal e no estrangeiro.

Presta serviços de engenharia, procura, construção e gestão de projeto, com custos otimizados. 

Têm significativas referências na execução de contratos chave-na-mão.

A Technoedif trabalha frequentemente com clientes de diversas nacionalidades, executando um 

alargado conjunto de serviços:

Estudos de viabilidade;

Estudos de processo;

Gestão e supervisão de projetos;

Engenharia base;

Engenharia de detalhe;

Procura, inspeção e expediting;

Construção;

Comissionamento e arranque;

Formação de pessoal.

Segundo Gomes da Cruz, para 2015, a Tech-

noedif definiu como “metas, o crescimento da 

atividade internacional em 10 por cento e a 

manutenção do atual volume de negócios em 

Portugal”. 
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A RiaBlades é uma empresa do grupo alemão 

Senvion, que está na linha da frente na produ-

ção de pás eólicas offshore. A empresa a ope-

rar em Portugal, a RiaBlades, produz pás eóli-

cas onshore. 

A vinda para Portugal deste projeto deu-se em 

2009, quando o país atravessava uma forte cri-

se política e financeira. O nosso interlocutor 

explica que “iniciamos este projeto para dar 

resposta aos quatrocentos megawatts que ti-

nham que ser instalados”. 

plorando assim outras alternativas de modelos 

de pás”. Inicialmente, a empresa só iria produ-

zir o modelo RE45.2, de 45 metros. Por forma 

a trazerem para Portugal mais produção, “apre-

sentaram um plano de redução de custos, onde 

foram atingidos records de produção de ciclo 

muito cedo (fabricamos uma peça em vinte e 

quatro horas)”. O molde principal é, sem dúvi-

da, a chave de sucesso para uma produção tão 

eficiente. Tal marco permitiu com que se co-

meçassem a produzir outros modelos de pás, 

como o RE50.8, em 2012. No ano seguinte, 

devido à rapidez e qualidade do trabalho, co-

meçaram a produzir os modelos RE59.8 e 

RE55.8. “No fundo, produzimos toda a gama 

de pás eólicas onshore da Senvion”.

A produção destas pás implica uma logística 

muito grande para o seu transporte, que obriga 

ao acompanhamento da polícia e carros pilo-

to. “Sabemos expedir pás eólicas pelo porto de 

Aveiro, Leixões, e Figueira da Foz. Para as pás 

mais pequenas utilizamos uma estrada munici-

pal, em seguida a A17 e chegamos ao porto de 

Aveiro. Para as pás maiores estamos a ultimar 

uma entrada direta na autoestrada e que esta-

mos a utilizar com uma autorização do tempo-

rário do IMTT. Este é um acesso para um uso 

específico, com a presença da brigada de trân-

sito e da Ascendi”.

I&D

O produto “pá” é desenvolvido na Alemanha. 

“A Senvion não abre mão dessa área. A nós 

coube a árdua tarefa de desenvolver processos 

de fabrico. Ou seja, como a maior parte dos 

nossos colaboradores são provenientes da in-

dústria automóvel, tentamos transcrever os 

processos de uma área para a outra, que nos 

Paulo SIlva, 

administrador da RiaBlades

RiaBlades,  
um exemplo a seguir

“A RiABAdes fAziA pARte dAs contRApARtidAs dA segundA fAse do contRAto do goveRno poRtuguês com A ventinvest pARA A AtRi-
Buição de umA potênciA eólicA de quAtRocentos megAwAtts”. Assim começA estA gRAnde AventuRA em vAgos. em entRevistA Ao pAís 
positivo, pAulo silvA, AdministRAdoR dA RiABlAdes, fAlA soBRe o cAminho que estA empResA tem vindo A tRilhAR e RevelA As poten-
ciAlidAdes de poRtugAl no meRcAdo dA eneRgiA eólicA.

“Sabemos expedir pás 

eólicas pelo porto de 

Aveiro, Leixões, e Figuei-

ra da Foz. Para as pás 

mais pequenas utiliza-

mos uma estrada munici-

pal, em seguida a A17 e 

chegamos ao porto de 

Aveiro. Para as pás maio-

res estamos a ultimar 

uma entrada direta na 

autoestrada e que esta-

mos a utilizar com uma 

autorização do temporá-

rio do IMTT. Este é um 

acesso para um uso espe-

cífico, com a presença da 

brigada de trânsito e da 

Ascendi”.

Desse número elevado de megawatts, “até há 

data, instalámos vinte e dois, devido à crise 

que o país atravessou. Felizmente, os restantes 

megawatts já começaram a ser entregues”. A 

previsão é que até ao final do ano fiscal “mais 

cento e setenta megawatts estejam entregues e 

instalados”, revela Paulo Silva.

Procurando um futuro risonho para a RiaBla-

des, sabendo que os quatrocentos megawatts 

não seriam suficientes, o executivo da empresa 

decidiu decorrer à casa mãe, a Senvion, “ex-
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permitiu obter os records do ciclo de produ-

ção. Acabamos também por ajudar a Senvion 

na fabricação de novos produtos, com novos 

métodos”. 

o ImPacto Da RIaBlaDeS em PoRtugal

A RiaBlades emprega cerca de mil pessoas. 

“Somos o maior empregador de Vagos”, 

acrescenta o nosso entrevistado. Apesar de 

ser uma empresa jovem, com cerca de cinco 

anos, a RiaBlades já começa a ter alguma ex-

pressão na economia nacional. “A maior par-

te dos nossos fornecedores são portugueses 

(ronda os 85 %), e incentivamos os nossos 

fornecedores estrangeiros a instalaram-se em 

Portugal. Estimamos que cerca de 10 % do 

fluxo do porto de Aveiro deve-se à RiaBlades, 

e estamos a falar do quarto maior porto do 

país”. 

a eneRgIa eólIca  

em PoRtugal

Portugal é um país pequeno, mas tem quali-

dades tremendas para a produção de energia 

eólica. O nosso entrevistado explica que 

“Portugal tem número elevado de horas de 

vento. Se compararmos o número de horas 

de vento de Portugal com a Alemanha, Portu-

gal tem muitas mais horas de vento que a 

Alemanha, que é um dos maiores produtores 

de energia eólica. Ou seja, Portugal, à sua 

escala, já é um grande produtor de energia 

eólica”.

Para Paulo Silva, a aposta dos sucessivos gover-

novoS PRojetoS

 Muito se tem especulado sobre a produção de 

pás com maior dimensão. O administrador da 

RiaBlades revela que a Senvion está em fases 

de testes de pás de setenta e quatro metros. Já 

foram produzidas, só estão à espera da homo-

logação. “Queremos tornar-nos uma empresa 

verde, reciclando a maior parte dos resíduos, 

como a fibra de vidro tecelada, que é utilizada 

na produção das pás eólicas”.

Muitos são aqueles que afirmam que a Riabla-

des é um case study devido ao desenvolvimen-

to dos processos produtivos. “Estamos 100 % 

comprometidos com Portugal. A Riablades está 

bem e há no horizonte, a possibilidade de cap-

tar novos investimentos para Portugal” , revela 

Paulo Silva.

Outros dados da RiaBlades:

40 hectares de área de terreno;

> 50.000 m² de fábrica e armazém;

Investimento em infraestruturas  

de 39.1 M€

nos nas chamadas energias renováveis “é óti-

ma, pois acaba por nos proteger dos custos da 

energia. É o garantir do futuro de um país. Este 

é um recurso inesgotável e os equipamentos 

estão cada vez mais otimizados. Os investi-

mentos iniciais estão feitos, agora é só gerar 

energia”. 
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Outrora, o Hotel Londres era palco de várias 

festas, e local preferencial para a estadia de vá-

rias famílias da realeza internacional, como 

por exemplo membros da família real espa-

nhola, princesa Helena da Roménia, entre ou-

tros.

Até aos dias de hoje, o Hotel Londres tem-se 

renovado a pensar nos tempos atuais e nas ne-

cessidades que vão surgindo. Os valores mo-

rais são aqueles que vão passando de geração 

em geração, resistindo ao passar dos tempos. 

Aqui, o respeito impera, assim como a arte de 

bem receber. 

“Hosting Happy Moments” é o conceito deste 

espaço, repleto de história, remodelado, mais 

uma vez, em 2015 para poder oferecer uma 

estadia inesquecível. O Hotel Londres está 

equipado para receber a si, à sua família, seja 

em trabalho ou em lazer, dispondo quartos de 

variadas tipologias, pensados para lhe dar o 

maior conforto, wi-fi em todo o hotel e um pe-

queno-almoço variadíssimo, por forma a 

abranger o maior número possível de culturas.

A localização do Hotel Londres - a 450 metros 

da praia, a 500 metros do Casino, 2 quilóme-

tros de Cascais e a 20 minutos de Sintra – torna

-o a escolha ideal para a sua estadia, quer seja 

em lazer ou em trabalho.  

No Estoril com requinte

O EstOril, dEsdE há muitOs anOs, quE sE tOrnOu um dEstinO dE férias pOr ExcElência. 
fOi cOm Os OlhOs pOstOs nO futurO quE nascEu, Em 1959, O hOtEl lOndrEs pElas 
mãOs dE antóniO aguiar. 



Procuram-se: Parceiros/Investidores

A Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo, Instituição Particular de Solidariedade Social, pretende Investir na área Social, Turística, na Saúde, e na exploração 
Agrícola, permitindo-lhe canalizar recursos para o apoio a pessoas carenciadas.

A Instituição encontra-se interessada em estabelecer parcerias que a ajudem a dar utilização a edifícios que, de momento, se encontram devolutos: 
Antigo Hospital da Misericórdia e Creche

Localização: Passeio das Mordomas da Romaria, 4900-532 Viana do Castelo:
• Áreas brutas (antigo Hospital):1850 m2 em 3 pisos • Áreas brutas (antiga Creche): 635m2 em 2 pisos

Ex Pavilhão Cirúrgico da Quinta de Valverde 
Localização: Lugar de Valverde, Estrada de Santa Luzia, Santa Maria Maior, 4904 -858 Viana do Castelo

• Prédio Rústico: 15 600 m2 • Prédio Urbano: 730 m2
Moradia em Sintra V4 - Sintra, Ranholas 

Área 227 m2  Nº Quartos 4  Nº WC 2
Descrição do Imóvel: Em São Pedro de Sintra. Imóvel para habitação unifamiliar em lote de terreno de 788m2 com declive de SE para NW com uma área bruta total de 

construção de 397m2 e 187m2 de implantação. 
A moradia possui 3 pisos, encontra-se actualmente devoluta e é composta da seguinte forma: 

• R/C com vestíbulo, sala de estar com lareira, sala de jantar, cozinha e copa, 1 WC, quarto, arrecadação e lavandaria; • 1º andar com 2 quartos, casa de banho, lavabo, e 
divisão para arrumos; • 2º andar com sala de convívio/escritório e varanda. 

Em anexo existe uma garagem de 24m2 na entrada principal. Todo o perímetro do terreno com algumas árvores de fruto, é composto por zonas de lazer e terraços 
com vista panorâmica. 

Este imóvel com enorme potencial para remodelar a gosto, está inserido em zona tranquila com óptimos acessos onde pode desfrutar de uma paisagem única.
Contactos | T: 258 822 350 | F: 258 820 290 | E: geral@scmviana.pt | Web: http://www.scmviana.pt
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