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Prof. Doutor Abel Nascimento

Um médico do mundo
A bela cidade de Aveiro viu nascer Abel Nascimento, um especialista de Ortopedia,
Cirurgia da Mão/Membro Superior, Cirurgia Nervosa Periférica e Vascular/Microcirurgia. No entanto, foi a cidade do conhecimento, Coimbra, que o viu crescer
enquanto académico e profissional. Chefe de Serviço de Ortopedia, Professor pela
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC) e Universidade René
Descartes de Paris, Professor Catedrático Convidado da Universidade de Aveiro e
Diretor do Instituto de Cirurgia Reconstrutiva O seu percurso, tanto académico
como profissional, não se restringe a Portugal, muito pelo contrário, atinge a sua
apoteose internacionalmente. Depois da sua formação na Universidade de Coimbra,
Abel Nascimento rumou, em mil novecentos e oitenta e um, para Paris, onde fez a
residência na Universidade René Descartes, em Cirurgia da Mão/Microcirurgia e
realizou uma Investigação em Anatomia Cirúrgica e Cirurgia Experimental. Até ao
ano de mil novecentos e oitenta três calcorreou França, Reino Unido e Estados
Unidos da América, onde efetuou residência nas áreas de Cirurgia da Mão e Microcirurgia em Lausanne, Londres e Louisville.

Abel Nascimento

No decorrer da sua residência efetuou centenas de microcirurgias vasculares e nervosas em animais, que acabariam numa investigação para microcirurgia com a Mémoire
- Knee allograft between Lewis and Wistar
rats with or without cyclosporine (Enxerto
do joelho entre duas estirpes de ratos, com
ou sem ciclosporina), com um contributo de
grande relevância para a pesquisa de fenómenos de rejeição de tecidos, e com a Mémoire de Assistente Estrangeiro – Les lambeux des muscles jumeaux et leur peau – da
Universidade René Descartes, Paris.
Desde mil novecentos e oitenta e quatro que
é cirurgião ortopedista dos Hospitais Universitários de Coimbra, onde implementou a
Unidade de Cirurgia da Mão/Microcirurgia
da qual foi responsável até 2010, Diretor do
Serviço de Ortopedia dos HUC e Regente da
Cadeira de Ortopedia e Traumatologia da
Faculdade de Medicina da Universidade de

tica do membro superior – investigação anatómica e aplicação cirúrgica e Regeneração
linfática em reimplantações e retalhos vascularizados em cirurgia experimental e clínica) –, que corroborou os procedimentos
cirúrgicos, visto que obteve informações valiosas para a cirurgia reconstrutiva. Para a
elaboração do trabalho de investigação, realizou cento e trinta e uma amputações e
reimplantações dos membros posteriores de
cães, por forma a estudar a regeneração dos
tecidos, focando a sua atenção na contribuição dos sistemas venoso e linfático na resolução do edema e na reorganização tecidular.
A partir deste momento, tornou-se responsável pela Equipa de tratamento de Tetraplégicos dos Hospitais Universitários de Coimbra. O tratamento dos membros superiores,
nomeadamente da mão, dos tetraplégicos é
de uma importância fulcral para a obtenção

Coimbra entre 2005 e 2010. É preciso salientar que a cirurgia da mão é uma especialidade nalguns países, visto que exige uma
investigação aprofundada e um domínio de
várias especialidades médicas, como ortopedia, cirurgia vascular e nervosa, cirurgia
plástica reconstrutiva, investigação de anatomia cirúrgica e microcirurgia nervosa e
vascular experimental animal.
Em mil novecentos e noventa e quatro, foilhe atribuído o grau de Doctor Communitatis Europeæ (Doutor da Comunidade Europeia – Ph D Europeu), juntamente com a medalha de mérito da Universidade René Descartes. Tal aconteceu devido à sua tese de
doutoramento - “Reconstruction plastique
du membre supérieur - investigation anatomique et application chirurgicale et Régénération lymphatique en réimplantations et
lambeaux vascularisés dans la chirurgie expérimentale et clinique“ (Reconstrução plás-

Prótese invertida/ Transplante Vascularizado dos
Músculos Latissimus Dorsi e Tears Major
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A cirurgia da mão é
uma especialidade
nalguns países, visto que
exige uma investigação
aprofundada e um
domínio de várias
especialidades médicas

Cirurgia do plexo braquial
obstétrico

Prof. Doutor Abel Nascimento

de uma maior autonomia nas atividades do
quotidiano.
Decorria, ainda, o ano de mil novecentos e
noventa e sete, quando o Professor Doutor
Abel Nascimento introduziu em Portugal, ao
mesmo tempo que o Reino Unido, a cirurgia
robótica com o FreeHand System. Este sistema, revolucionário em contexto mundial,
permite recuperar, pela via da tecnologia
eletrónica, os movimentos do punho e da
mão. Isto é, permite que uma mão paralisada efetue movimentos como a flexão e a extensão dos dedos, recuperando assim a capacidade de escrever, comer, pegar em objetos, entre outras. Esta técnica inovadora foi
escolhida oficialmente como exemplo ilustrativo do progresso tecnológico na área da
Medicina na Expo 98.
Com um percurso destes não é de estranhar
que sejam por si realizadas inúmeras cirurgias aos membros superiores e inferiores, a
doentes nacionais e internacionais. Assim
como é solicitado para colaboração científica por esse mundo fora. Não é de admirar
que seja membro de vinte e sete sociedades
científicas, nacionais e estrangeiras. Com
todo o mérito, recebeu, ainda, variadíssimos
prémios científicos, nacionais e internacionais, pelo trabalho realizado em Cirurgia da
Mão/Membro Superior e Cirurgia Nervosa e
Vascular.
No decorrer da sua atividade profissional,
Abel Nascimento procura aliar as suas capacidades médicas à solidariedade social. Já
por várias vezes realizou cirurgias gratuitas
a doentes sem capacidades económicas. Foi
neste contexto que delineou, dentro do Instituto de Cirurgia Reconstrutiva, uma associação – SOS Crianças – com o intuito de
poder operar crianças cujos pais tenham dificuldades económicas. Abel Nascimento
não se fica por aqui, visto que tem participado em missões humanitárias, principalmente
em países africanos e Brasil, realizando cirurgia linfática, cirurgia de transplantes ós-

Membro Fundador e Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia da Mão;Membro Fundador da Federação de Sociedades Europeias de Cirurgia da Mão;
Membro Fundador e Presidente do Clube
Narakas (Plexo Braquial);Membro Fundador do Clube Tubiana (Cirurgia da Mão);
Membro de Júris de graduação hospitalar
de Ortopedia em Portugal;Membro do
Júri Europeu para obtenção do Diploma
Europeu de Cirurgia da Mão;
Membro do Comité Científico da revista
francesa “La Main”;Membro do Grupo Internacional de Transplantes de Múltiplos
Tecidos (transplante de mão);
Membro da Rede Europeia de Centros de
Acolhimento e Formação de Cirurgiões da
Mão;
Pertence à Equipa de implantação e desenvolvimento do FreeHand System;
Integra a Equipa Europeia de investigação
da recuperação da marcha de paraplégicos, através de sistemas eletrónicos (Stand
Up & Walk);

ICR – Instituto de Cirurgia Reconstrutiva
Ed. Idealmed, Piso 1 – Praceta Robalo Cordeiro, Circular Externa de Coimbra – 3020-479 Coimbra
telef: 239 85 46 80 – e-mail: an@abelnascimento.net – www.abelnascimento.net

Consultor do Centro de Medicina Física e
Reabilitação da Tocha e Centro de Medicina Física e Reabilitação do Alcoitão;Integra o projeto europeu Leonardo da Vinci,
que consiste na formação para o conhecimento do sistema linfático e tratamento
das suas patologias.

seos vascularizados/cirurgia plástica reconstrutiva e cirurgia do plexo braquial e nervos
periféricos.
O Professor Doutor Abel Nascimento vai ficar, com certeza, na história da medicina
mundial, como alguém que potenciou o desenvolvimento da cirurgia reconstrutiva, emparelhando sempre o lado humanitário que
lhe é intrínseco.

Amputação/reimplantação
bilateral de mãos

Cirurgia nervosa da medula –
dor neuropática crónica

Cirurgia da coluna cervical

Cirurgia da coluna lombar
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Saúde

Em defesa de uma
medicina de qualidade
O setor da Saúde é, porventura, aquele que mais alterações tem sofrido nos últimos
tempos. Posto isto, o País Positivo esteve à conversa com Carlos Cortes, presidente da
Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, para ficarmos a conhecer um pouco
mais sobre o setor da Saúde, quais as grandes preocupações e o que pode ser feito para
que haja, sobretudo, uma “medicina de qualidade” em Portugal.

Carlos Cortes
Presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos

Carlos Cortes e a sua equipa estão no comando dos destinos do SRCOM há dois anos
e querem deixar uma marca interventiva,
proactiva e de ligação muito próxima aos
seus associados e à sociedade civil. A atuação da Ordem perante os próprios associados também se modificou, integrando-os e
envolvendo-os nas variadas atividades da
Ordem. “É uma equipa completamente nova
que nunca tinha estado nos corpos sociais da
Ordem dos Médicos. Estamos a fazer um trabalho assente na defesa de uma medicina de
qualidade, na defesa do doente e, obviamente, na defesa dos médicos”.
No decurso deste mandato, assume Carlos
Cortes, já se começam a ver mudanças. “A
Ordem, hoje, apresenta uma imagem muito
diferente. É mais interventiva, mais assertiva
e profundamente preocupada com a qualidade da Saúde e da formação médica. A atuação da SRCOM não se limita às suas importantes intervenções públicas. Promove múltiplas atividades na sua Sede e junto dos médicos no seu local de trabalho. Tem promovido
vários debates de atualidade nas instalações

/Novembro

da Ordem, exposições e apresentações de livros, bem como programas junto dos médicos”. Uma outra preocupação da SRCOM é
agilizar o atendimento aos médicos, eliminando burocracias desnecessárias e agilizando processos administrativos. “Estamos, neste momento, num processo de certificação o
que espelha a nossa vontade de melhoria no
atendimento aos médicos e na resolução dos
seus problemas”.
Na vanguarda…
O “gabinete de apoio ao médico” integra vários programas inovadores no seio da Ordem
dos Médicos. Já existem três projetos em curso para fazer face às grandes preocupações
da Ordem dos Médicos.
“Temos um projeto de investigação, prevenção e intervenção através do qual ficaremos
a conhecer as dificuldades dos médicos que
trabalham nos estabelecimentos de Saúde
em Portugal, isto é, iremos caracterizar a população de médicos na região Centro. Para
isso, temos reunido com os médicos dos hospitais e centros de saúde e ainda enviámos

um inquérito a todos os nossos colegas inscritos na Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos. Juntamente com o Centro
de Apoio à Violência iremos, numa primeira
fase, estudar o burnout médico e depois estruturaremos medidas de intervenção”, explica o presidente da SRCOM.
Outro dos assuntos que está nas prioridades
desta equipa é a mediação de conflitos entre
colegas de profissão e entre médicos e utentes. Na opinião do presidente da SRCOM,
este é um assunto de extrema importância,
visto que há cada vez mais conflitos. “Para os
resolver, estamos a criar um programa de
mediação de conflitos. É, mais uma vez, um
programa único. Vamos criar um gabinete de
mediação, que pretendemos que esteja a
funcionar já no início do próximo ano. Este
projeto poderá, de certa forma, aliviar o trabalho do Conselho Disciplinar”.
A violência contra os profissionais de saúde
é, sem dúvida, uma matéria de grande relevância e que está a juntar as mais variadas
Ordens e associações. “Temos reunido com
todos por forma a fazer um diagnóstico da
situação e temos como objetivo - ainda que
ambicioso - modificar a legislação para que
quem pratica atos de violência contra os profissionais de saúde seja punido e, numa primeira instância, seja dissuadido”.
A relação com as entidades
governamentais
A situação dos profissionais de saúde, da sua
atuação e das condições em que laboram
tem sido, nos últimos anos, motivo para fortes discussões. Carlos Cortes lamenta que
“não haja um interesse real por parte dos sucessivos governos em ouvir os representantes
dos profissionais de saúde. Tentamos dialogar, explicar, ser parceiros dos governos para
que seja possível ultrapassar os problemas.
No entanto, o poder político é completamente indiferente a esta postura construtiva,
não ouve, está fechado. Isto força-nos a uma
intervenção, publicamente mais veemente,
para sensibilizar a sociedade civil e quem
está a exercer o Poder”.
Para o presidente da SRCOM é entristecedor
o facto “do Ministério Saúde e os organismos
que dele dependem darem mais importância
a uma primeira página de jornal do que a um
ofício da Ordem dos Médicos. Muitas vezes,
não obtemos resposta, a não ser quando as
situações são denunciadas nos órgãos de comunicação social”. A par disto, o Ministério
da Saúde tentou, de certa forma, retirar algumas competências à Ordem dos Médicos, o
que causou um mal-estar dentro do organismo. “O ano passado, os responsáveis do Ministério da Saúde tentaram retirar à Ordem a
função fiscalizadora, avaliativa da formação
dos médicos nos estabelecimentos de saúde.

Felizmente, perceberam que esse não seria o
melhor caminho”.
O nosso entrevistado felicita a abertura de
duas mil cento e quarenta e sete vagas para o
ano comum. Porém, lamenta que “várias
centenas não tenham acesso a uma especialização. Não temos capacidades formativas
de especialista nos estabelecimentos de saúde. Isto porque o Ministério da Saúde tem
prejudicado, deliberadamente, a formação
de médicos especialistas. Apesar de transmitirem a mensagem de que faltam especialistas, opinião com a qual concordamos, a tutela não cria as condições necessárias para a
sua formação. Este tipo de atuação prejudica
profissionais, utentes e deteriora a qualidade
da medicina em Portugal.”
Urge uma mudança na rede de cuidados de
saúde. “Não se pode criar uma portaria e depois fazerem-se os estudos. O modus operandi deve ser exatamente o contrário”, advoga Carlos Cortes. No que toca aos Cuidados de Saúde Primários, há alguns anos, foi
criado o modelo de Unidades de Saúde Familiar (USF). “Apesar dos elogios da troika ao
modelo de saúde português, o que este governo fez foi travar, propositadamente, o desenvolvimento das USF e permitir a existência de dois modelos: de um lado as USF e,
do outro, as Unidades de Cuidados de Saúde
Personalizadas (UCSP). Perante estes dois
modelos, os doentes não têm as mesmas
oportunidades, logo, o princípio da equidade não é cumprido”.
Trinta e seis anos do SNS
A SRCOM comemorou, o ano passado, os
trinta e cinco anos do Serviço Nacional de
Saúde. Este evento, que teve a duração de
dez dias, contou com mais de cinquenta pareceres da sociedade civil. “Nós, este ano,
voltámos a comemorar, organizando um debate ao qual juntámos algumas áreas culturais (teatro, música). Isto porque entendemos
que, desta forma, podemos chegar aos mais
variados públicos”.
O nosso interlocutor acrescenta que “o espaço cultural da Ordem dos Médicos está ocupado permanentemente. Temos entidades em
lista de espera. Acreditamos que esta é uma
das melhores formas de se poder passar a
mensagem humanista de solidariedade, de
entreajuda”.
Para Carlos Cortes “é necessário que os próximos anos sejam de uma parceria entre os
profissionais e as entidades gestoras da saúde. É preciso entender que demoraremos décadas para recuperar do retrocesso dos últimos anos devido às más decisões políticas. É
preciso que, ao contrário do que tem sido
feito até agora, se invista no setor da saúde,
nos seus profissionais e, sobretudo, se defenda os utentes”.

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

Cor, sabor e tradição
em Ponte da Barca
Entrevistamos António Vassalo Abreu, presidente da Câmara Municipal de Ponte
da Barca, e descobrimos quais as principais metas e objetivos para o concelho. Turismo e valorização do território são as prioridades. Mas ficará apenas por ai?

Está a cumprir o seu ultimo mandato à
frente dos destinos de Ponte da Barca.
O que já foi feito até aqui e quais foram as grandes prioridades deste terceiro mandato?

Há todo um trabalho que foi feito ao longo
destes dez anos em que sou presidente da
Câmara Municipal de Ponte da Barca. Está à
vista de todos. Posso dizer com algum orgulho que, por exemplo, velhas aspirações do
município foram concretizadas, tais como a
Ponte de Lavradas que era uma aspiração antiga, saneamento básico, água ao domicílio,
fizemos dois centros escolares novos e mais
uma parte de um outro centro escolar em
Ponte da Barca. No âmbito do desporto temos um estádio municipal do qual nos podemos orgulhar, fizemos dois pavilhões gimnodesportivos no concelho, tivemos a primeira
loja interativa do turismo do norte do país,
temos ainda aquela que ainda é a única loja
do cidadão do Distrito de Viana do Castelo,
recuperamos o edifício dos paços do concelho, temos um novo quartel da GNR, temos
uma biblioteca que é uma das melhores a nível nacional, temos a casa da cultura e muito
mais., Numa das que foram as nossas principais prioridades, Ação Social, passamos do
último lugar a nível distrital para a linha da
frente. Hoje podemos dizer que temos os
centros de dia, lares e jardim-de-infância
que cobrem toda a nossa necessidade. Temos
duas unidades de cuidados continuados no
concelho. Mas sobretudo, nestes últimos
mandatos fizemos um esforço e um investimento muito forte na promoção do nosso
concelho, aproveitando as enormes potencialidades que temos e fazendo deste concelho um destino turístico por excelência. Temos feito, por exemplo, um grande esforço
de promoção do turismo da natureza sobretudo a partir do momento em que o Parque
Nacional Peneda-Gerês foi considerado Reserva Natural da Biosfera pela Unesco. Mas
aproveitamos também a nossa raiz celta para
realizar os Congressos transfronteiriços da
cultura celta. Fizemos também uma aposta
forte em mostrar o nosso território. Por exemplo, temos uma larga área de arte rupestre na
Serra Amarela que era quase desconhecida e
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que hoje está acessível a todas as pessoas.
Fizemos a recuperação do castelo do Lindoso. Temos um protoloco com a EDP que nos
permite fazer visitas ao fundo da barragem
do Alto do Lindoso… E tudo isto são motivos
muito fortes de atração das pessoas para o
território. E é nesta base que temos vindo a
trabalhar, na valorização do nosso território
e património. Neste sentido, e aproveitando
as grandes figuras de Ponte da Barca como é
o caso de Fernão de Magalhães, inaugurámos na passada semana, no edifício onde
está instalada a loja interativa do turismo inicialmente pensamos em instalar um museu nesse local, mas consideramos que seria
mais útil e interessante levar as pessoas a ver
o que temos do que levar o que temos para
dentro de um museu -, o Centro Interpretativo Fernão de Magalhães e dali iremos direcionar as pessoas de acordo com os seus interesses: Património, Natureza ou Religião.
Além disso, inauguramos também o Núcleo
Museológico na Torre de Menagem do recuperado Castelo do Lindoso.
No Lindoso temos a nossa porta de acesso ao
Parque da Peneda-Gerês que é uma das mais
visitadas e para se ter uma pequena ideia daquilo que aconteceu nos últimos anos em Ponte de Barca, basta dizer que nos últimos dois
anos, e só na Central de Reservas da Adere,
estão registadas 41 casas de turismo rural e de
habitação. Além disso, foi inaugurado um hotel 4 estrelas e um outro de duas estrelas. Tudo
isto mostra a dinâmica turística que se vive no
concelho. O que demonstra que a aposta nesta
área foi acertada.
E a verdade é que Ponte da Barca, além
de ser um concelho com qualidade de
vida para os seus habitantes, é também
um concelho muito dinâmico do ponto de vista cultural…

É verdade Ponte da Barca é um concelho
com qualidade de vida, com atividades várias, sendo a agricultura e a produção de vinho atividades económicas de relevo. Há
cada vez mais aposta nessa área e isso também mostra que temos sabido criar as condições para melhorar a qualidade de vida de
quem cá vive. Mas também procuramos, ao

“Nestes últimos mandatos fizemos um esforço e um
investimento muito forte na promoção do nosso
concelho, aproveitando as enormes potencialidades
que temos e fazendo deste concelho um destino
turístico por excelência.”

Município de Ponte da Barca

Centro Interpretativo do Património Fernão de Magalhães

longo do ano, ter atividades para que as pessoas se sintam bem em Ponte da Barca, vivam ou não aqui.
Ponte da Barca é um concelho com
cor, com sabor e com tradição. Estas
são palavras recorrentes…

Sim, é verdade. E temos tentado conservar isso
mesmo. Nós temos uma gastronomia de excelência e ainda agora foi apresentado um novo
prato, o Naco à Terras da Nóbrega. Fazemos
quatro domingos gastronómicos com aquilo
que temos de melhor, seja a posta, o arroz de
lampreia, o sarrabulho, o cozido à portuguesa:
para acompanhar temos uma atividade cultural
ativa, mantendo muito da nossa tradição, desde a festa das vindimas à festa das tradições,
passando pelo Folk Celta e que tem o seu apogeu na mais genuína das Romarias do Minho,
a Romaria de S. Bartolomeu. Somos a Capital
das Rusgas Populares.
Como é ser autarca de um concelho
como Ponte de Barca?

Assumo que é cada vez mais difícil. As receitas
são cada vez menos e os últimos quatro anos
foram, efetivamente, muito maus. O centralismo foi uma constante e podemos afirmar que
tentou, de todas as maneiras e feitios, tornar os
presidentes das autarquias em autênticos funcionários públicos. Um presidente de câmara
não pode estar preocupado em despachar a
despesa do conserto de um furo de pneu, por
exemplo. E tantos outros exemplos poderia
dar, neste sentido. Mas a verdade é que foram
as Câmaras Municipais o único setor público
que baixou o deficit. Como prestadores dos de
proximidade que são deveriam ser melhor tratadas. Mas para tudo isto melhorar, teria que
haver uma maior descentralização…

Foto cedida por Emanuel Cruz

Nos últimos anos perdemos habitantes sim.
Primeiro porque com a crise muitas pessoas
se viram obrigadas a emigrar. É um flagelo
aquilo que vivemos e é muito complicado
conseguirmos arranjar soluções capazes de
inverter esta situação. A aposta no turismo e
na agricultura estão agora a manter cá mais
pessoas.

“Todas as crianças

O Centro Interpretativo do Património Fernão de Magalhães será, então, um espaço
de divulgação do património do concelho, que convida o visitante a percorrer e
a conhecer, no lugar, os pontos de interesse dignos de registo, recorrendo a painéis
explicativos, ipad de parede, projetor de
imagens interativas, entre outros, de consulta simples, rápida e gratuita. Aproveitando ainda para dedicar um espaço a
Fernão de Magalhães, que empresta o seu
nome ao centro, o mesmo está dividido
em três áreas temáticas: a ocupação humana no concelho, espaço onde o visitante poderá aceder a uma base de dados
sobre os locais arqueológicos e arquitetónicos, de forma a dar a conhecer os períodos históricos que marcam a ocupação do
Homem no território; a sala destinada à
vivência no território, permitindo o conhecimento de vários aspetos da vivência,
desde o pastoreio, a religião, a casa, a
agricultura; e por último, a sala Fernão de
Magalhães que presta uma homenagem à
aventura marítima deste navegador, explicando ao visitante a sua naturalidade, que
é Ponte da Barca, o seu percurso de vida,
as suas aventuras na viagem de circumnavegação através, entre outras coisas, de
um globo interativo.

do concelho têm a
possibilidade de frequentar
a Escola de Música e a
Escola de Ballet.”

Eventos em Dezembro
19 a 26 de Dezembro: Mercado de Natal
22 Dezembro: Feira do Mel

Existem também políticas sociais no
A regionalização seria a resolução?

concelho que ajudem a minimizar pro-

Eu sou um regionalista convicto. E o que consta do Programa de Governo do Partido Socialista já é um passo neste sentido. Será um passo
muito importante para uma maior autonomia.

blemas de exclusão social?

A Reorganização Administrativa foi também um passo atrás em Ponte de Barca?

Completamente. Estas leis nunca podem ser
feitas de régua e esquadro. É preciso conhecer
os territórios antes de legislar o que quer que
seja que coloque em causa a qualidade de vida
das populações e a dinâmica dos concelhos.
Em Ponte de Barca, a reorganização foi totalmente desajustada e não fez reduzir quaisquer
custos pois cada uma das freguesias anexadas
continua a ter a sua sede de junta. A diferença
é que, agora, é o presidente da Junta que se
desloca constantemente.

Sim. O nosso Gabinete de Ação Social presta
um apoio considerável à nossa população.
Além de fazermos deslocar as pessoas mais necessitadas, por exemplo, às consultas fora do
concelho, temos também alguns mecanismos
de apoio à habitação e à saúde que garantem
algum apoio financeiro e profissional. Por outro lado, todas as crianças do concelho têm a
possibilidade de frequentar a Escola de Música
e a Escola de Ballet, pagando um valor irrisório
ou mesmo sem pagar qualquer valor. É com orgulho que vejo todos os meninos a participar
nas atividades dessas escolas e constatar que
todos eles, independentemente da sua classe
social, têm as mesmas oportunidades.
Ponte da Barca é um concelho de futuro?

Ponte da Barca tem também sofrido
com a desertificação?

Diria mais, Ponte da Barca é um concelho com
passado, com presente, de e com futuro.
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Envios para o Brasil

TAXA ZERO!
HÁ 20 ANOS SEMPRE DO SEU LADO

É rápido,
seguro e com
total confiança!
Esta é a nossa missão
e a responsabilidade que
assumimos nos serviços
que prestamos.
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Munditransfers !
Estamos presentes em mais
de 300 balcões distribuídos
por todo o País!

Visite-nos!
Sede Portugal: Praça Marquês de Pombal, 15 - 2º Andar • 1250-163 Lisboa
Tel. +351 210 310 600 / 800 300 055 / 707 306 090
www.munditransfers.com • facebook.com/munditransfers

O futuro da Energia em Portugal

Na vanguarda do setor
das Energias Renováveis
“Temos tido uma atuação dedicada exclusivamente ao setor das energias renováveis
é o nosso único negócio”, Rogério da Ponte CEO VIVAPOWER Selfenergy.

“Desenvolvemos projetos de inovação dentro da área das energias renováveis a nível nacional e internacional sempre em parceria com as Universidades locais. Em Portugal desenvolvemos um sistema de trigeração solar em que conseguimos produzir toda a eletricidade que é necessária para o
normal funcionamento de uma habitação. Os projetos europeus estão mais ligados à eficiência
energética e gestão de energia.”
Neusa Rosa, Responsável pelo Gabinete de Inovação

Quais são as áreas de intervenção da

que, na zona norte do país, com uma potência
de 35MW para injetar na rede.

VIVAPOWER Selfenergy?

Temos duas grandes áreas de intervenção: a área
da eficiência energética e a área da instalação e
produção fotovoltaica. A atuação dentro da área
da eficiência energética centra-se em chegar ao
cliente principalmente do mercado “B2B” e fazemos uma primeira auditoria para avaliar qual é o
potencial de poupança que aquele edifício pode
ter e surgem uma de duas situações: ou está totalmente otimizado e já não é possível fazer mais
nada, ou como normalmente acontece, há uma
real capacidade de reduzir o seu consumo de
energia. Em média, conseguimos uma redução
de 20 por cento no mercado empresarial, que é o
mercado para o qual estamos mais vocacionados. A intervenção no local prende-se com medidas que vão desde a instalação de centrais fotovoltaicas ou solares térmicas, da alteração da
iluminação para LEDS, etc; ou seja, fazemos todas as alterações necessárias para atingir o pico
da eficiência energética do local.
Rogério da Ponte
CEO VIVAPOWER Selfenergy

Na sua opinião o que falta para que o
mercado residencial aposte nas energias renováveis?

O processo de fusão da Selfenergy e da
Vivapower está concluído e dá origem
a uma nova empresa...

A VIVAPOWER Selfenergy é uma empresa que
resulta de um processo de fusão de dois grupos
diferentes: a SELFENERGY que foi constituída
em 2005 e que estava focada a 100% no setor
das energias renováveis e a VIVAPOWER que
surgiu em 2008 com atividade mais focalizada
na eficiência energética.

uma vez que deixaram de oferecer benefícios
para a instalação destes “kits” e deixou de ser
um investimento atrativo para o mercado doméstico. O mercado do solar térmico também
baixou muito porque o setor da construção
caiu e deixaram de instalar o equipamento solar térmico, que é obrigatório por lei, para
aquecimento das águas sanitárias.
O mercado, em 2015, mostra sinais de recuperação?

No ano em que surgiu a VIVAPOWER o
mercado das energias renováveis estava ao rubro. Existem muitas diferenças
passados sete anos?

Houve um aumento do volume de negócio entre os anos de 2008 e de 2010, quando foi introduzida a legislação da microgeração para o
mercado “B2C”, ou seja, qualquer particular
podia colocar uma pequena central fotovoltaica (de 3,5 a 4,8 Kw) na sua residência e produzia energia para vender á rede. Nessa altura
chegamos a vender mil “kits” fotovoltaicos
(correspondente a mil casas) apenas num ano.
Após o ano de 2010 o mercado caiu muito,

Atualmente começamos a sentir uma ténue recuperação do setor, isto devido à nova lei que
permite que o mercado doméstico produza a
energia que necessita para autoconsumo e é
válido para o mercado “B2C” (mercado doméstico), quer para o mercado “B2B” (mercado empresarial). As flutuações de mercado (entre os anos de 2010 e 2015) levaram a que
muitas empresas desaparecessem e nós felizmente aguentámos este período, estamos no
mercado das energias renováveis há 10 anos e
anunciamos a fusão da VIVAPOWER Selfenergy que se faz representar em Portugal, Moçambique e Angola.

Creio que era necessário que houvesse algumas mudanças nomeadamente na introdução
de incentivos fiscais à instalação/manutenção
de equipamento das energias renováveis. Neste momento não existem benefícios atrativos
para o cliente que queira instalar painéis solares térmicos ou fotovoltaicos ou outras medidas de eficiência energética; é fundamental
motivar o consumidor a optimizar a eficiência
energética na sua casa e assim contribuir para
a redução efectiva do custo e consumo de
energia, acho que era necessário e útil vitaminar esse mercado para investir neste setor.

O que distingue a VIVAPOWER Selfenergy das outras empresas?

Uma das grandes vantagens que nós temos é a
credibilidade e a capacidade de trabalharmos
com fundos de investimento em que já existe
histórico de dezenas de instalações já concluídas e a funcionar em pleno.
Que tipo de cliente contrata os vossos
serviços e como se processa junto do
cliente?

Temos clientes na área da hotelaria, hospitais,
grandes indústrias, todas as empresas que tenham grandes consumos de energia. Tomemos
como exemplo um cliente que necessite de um
investimento de 500 mil euros: trabalhamos
com o modelo ESCO (Energy Service Company) que é um modelo em que nós trazemos
o financiamento ou preferencialmente co investimento com o cliente, através de um fundo
de investimento e executamos a obra “chave
na mão”. A intervenção dos fundos de investimento materializa-se eu um contrato com o
dono do edifício, que dura entre os 8 e os 12
anos, e em que parte da poupança induzida
será para amortizar e compensar o investimento desse fundo.
Pode referir algum fundo de investimento que trabalhe com a VIVAPOWER
Selfenergy?

Um dos fundos de investimento com o qual
nós trabalhamos é a “Grow With Energy” que é
um programa de apoio à implementação de
projectos de produção de energia e de eficiência energética em parceria com o Banco BIC e
onde as empresas se poderão financiar para investir na área da eficiência energética.

A VIVAPOWER Selfenergy tem projetos a
decorrer a nível internacional?

Têm parcerias com várias universidades

Sim, temos dois projetos a decorrer e ambos
em Moçambique. Um abrange a área da eletrificação rural com a instalação de pequenas
centrais fotovoltaicas em aldeias que, para
chegarmos lá, temos de percorrer estradas de
terra batida durante 4/5 horas; nestas aldeias
instalamos centrais “off grid” (não ligadas à
rede central) com armazenagem nas baterias
para uso noturno. No outro projeto estamos a
desenvolver a maior central solar de Moçambi-

nacionais. De que forma se reflete no
dia a dia da VIVAPOWER Selfenergy?

Trabalhamos muito com o INETI/LNEG (Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia), o
IPS (Instituto Politécnico de Setúbal), a Universidade de Aveiro, O Instituto Superior Técnico,
entre outras e criamos o departamento de inovação dentro da empresa no qual trabalham
estagiários e recém-licenciados das universidades com quem temos parceria.
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Vivapower Selfenergy

A sua referência na Economia de Energia
A Vivapower e a Selfenergy uniram-se formando um grupo
empresarial de maior dimensão, com a missão de continuar a
prestar serviços de excelência no domínio da eficiência energética
e produção de energia descentralizada com recurso a fontes
renováveis.
Com a ambição redobrada, juntámos a experiência, a força e a
energia da nossa equipa com o objectivo de ajudar as empresas a
reduzir significativamente a sua factura energética, apoiando-as na
diminuição dos consumos de energia.
A Vivapower Selfenergy é o seu parceiro de negócio, especialista
na área da Energia, Ambiente e Engenharia.

Especialidades:
- Auditoria e Certificação Energética
- Engenharia e Consultoria
- Soluções de Eficiência Energética
- Energias Renováveis
- Gestão da Energia e Manutenção de Instalações
- Financiamento de Projectos de Energia
- Contratos de Desempenho Energético

www.vivapower.pt
| Telf.: 214 144 250

O futuro da Energia em Portugal

Energiekontor cria o departamento de desenvolvimento
de – Rotor Blade Extension – RBE, em Portugal
Entrevista Raquel Salavessa – Diretora do Departamento de
Rotor Blade Extension – RBE e representante legal das seis
empresas Parques Eólicos em Portugal da Energiekontor.

dução e instalação do protótipo. Este produto pretende incrementar a produção de um PE em cerca
de 9%.
Qual a aplicação dos produtos RBE?

A Energiekontor tem sede na Alemanha e instalase em Portugal com que objetivo?
A Energiekontor faz-se representar em Portugal
desde 1995, tendo como principal objetivo o desenvolvimento de Parques Eólicos (PE). Desde
essa data até 2008 desenvolvemos e construímos
seis PE`s. Dada a conjuntura económica de Portugal e dadas as prioridades do grupo Energiekontor, não temos, neste momento, licenças para
construir PE`s em Portugal.

Descrição genérica dos parques eólicos
em Portugal da Energiekontor:
PE Seixinhos: 10,4MW, 8 turbinas Bonus
1.3, localizadas em Baião;
PE Penedo Ruivo: 13MW, 10 turbinas Bonus
1.3, localizadas em Baião e em Amarante;
PE Montemuro: 10,4MW, 8 turbinas Bonus
1.3, localizadas em Castro Daire e em Cinfães
PARQUES EÓLICOS (PE) OPERADOS
PELA ENERGIEKONTOR:
PE Sobrado: 8,4MW, 4 turbinas MM82,
localizadas em Castro Daire;
PE Trandeiras: 18,2MW, 14 turbinas Bonus
1.3, localizadas em Vila Pouca de Aguiar;
PE Mafômedes: 4,2MW, 2 turbinas Suzlon
2,15, localizadas em Baião
Qual é o core business da Energiekontor?

A nossa principal atividade é o desenvolvimento,
construção e operação de PE`s, mas temos integradas outras áreas de actividade, que não só servem as necessidades internas da Energiekontor,
como também estão direccionadas ao mercado
externo, nomeadamente o departamento da RBE,
que está sediado em Portugal e do qual sou responsável. Para além deste departamento, a sucursal em Portugal, presta assistência aos PE’s, que
estão em operação, em diversas áreas, sendo um
“fronting” para o nosso departamento de operações sediado em Bremerhaven na Alemanha.
Em que consiste esse novo projeto?

A RBE é uma extensão à ponta pá, aumentando a
área do rotor da turbina e consequentemente a
produção. O projecto RBE teve início em 2009 e
tem como principais objectivos a optimização da

performance dos PE’s próprios e operados pela
Energiekontor, e ser comercializada a outros PE’s,
num âmbito internacional.

duto e estamos a iniciar a instalação em série de
26 máquinas em Portugal de propriedade Energiekontor.

Esta inovação é exclusiva da Energiekon-

Já começam a sentir que o mercado na

tor. Quando sentiram a necessidade de

procura os produtos RBE?

inovar neste setor?

Sim, já temos procura de algumas empresas de
relevo, dentro e fora da Europa, estando neste
momento a encetar contactos para a comercalização externa da RBE.

A RBE, com as características que apresenta, é um
produto exclusivo e patenteado pela Energiekontor. A ideia da criação de uma RBE nasceu da necessidade de compensar alguma má produção de
alguns dos PE`s da Energiekontor. Este produto,
depois da sua fase de protótipo, está agora a ser
instalado em série nos nossos PE’s. Temos neste
momento em curso uma estratégia de marketing
para potenciar a comercialização da RBE no mercado externo.
Quando foi instalado o primeiro protótipo?

O primeiro protótipo foi instalado em 2009, na
Alemanha. Em 2014 instalámos mais dois protótipos em Portugal, numa turbina diferente. Neste
momento estão em desenvolvimento mais dois
protótipos que pretendemos instalar em 20162017, na Alemanha, Portugal e Reino Unido. Passamos já da fase de protótipo para a fase de pro-

A RBE pode em geral ser aplicada em todo o tipo
de máquinas que possam suportar o incremento
de cargas que advém da instalação de uma determinada RBE. Em termos genéricos considera-se
que uma turbina tem reservas de carga sempre
que a classe IEC (International Electrotechnical
Commission) da turbina é superior à classe IEC
que caracteriza o local onde se encontra instalado o PE. Esta reserva de carga pode ser utilizada
pela RBE até ao limite de esforço da turbina.

Qual é a percentagem de aumento da eficiência após a aplicação da RBE?

Depende sempre da máquina e das condições do
local onde o PE está instalado. Para a RBE tipo
BONUS 1.0MW o incremento é cerca de 7%,
comprovado nos nossos parques na Alemanha e
para a RBE tipo BONUS 1.3MW é de cerca de
6%, nos parques em Portugal. Os próximos protótipos vão ter cerca de 9% de incremento na produção.
Em que consiste o novo protótipo?

A sua base e conceito são os mesmos, ou seja, é
acrescentar a ponta da pá mas abordado de uma
forma diferente. O projeto está a ser finalizado e
vamos agora iniciar a fase de testes de carga, pro-

Características dos produtos RBE já disponíveis no mercado:
RBE tipo BONUS 1.0MW
RBE comprimento: 1m; Diâmetro modificado: 56m; Aumento da área do rotor:
7,6%; Aumento adicional de peso por pá:
30kg
RBE tipo BONUS 1.3MW
RBE comprimento: 1,5m; Diâmetro modificado: 65m; Aumento da área do rotor:
8,6%; Aumento adicional de peso por pá:
45kg
INSTALAÇÃO:
É realizada na pá suspensa e tem uma duração de 5 dias/turbina
CARGAS E ESTRUTURA:
A velocidade de vento para o cutt-off da
turbina é adaptada para o limite máximo
das cargas. Os momentos flectores edgewise (direcção da rotação da pá) e flapwise (normal à direcção da rotação da pá)
mantém-se dentro das tolerâncias.
IMPACTO NO RUÍDO:
Não existe um incremento significativo
no ruído
FADIGA:
Com a RBE existem menos 25% ciclos de
carga devido à redução de alternância entre geradores, pelo que o tempo de vida
da turbina não é afectado.
A RBE É UM PRODUTO CERTIFICADO
PELO DEWI-OCC E APROVADO PELA
EWE SOLUTION
A RBE ESTÁ PATENTEADA PELA ENERGIEKONTOR AG
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Laso – Transportes, S.A.
Vamos onde os nossos
clientes precisam
“Investimos, no transporte especial, uma média de 10 milhões de euros/ano. Se não
o fizéssemos ficávamos com uma frota desatualizada.”

A transportadora LASO resulta da união de
duas empresas, como decorreu este processo?
A LASO surge quando os acionistas das duas
maiores empresas de transportes especiais, a
nível nacional, decidiram unir-se. Em Maio de
2007 as empresas Transportes Lamarão, S.A.,
constituída em 1979, com o seu foco no transporte especial na área das obras públicas e a
Solenha – Sociedade de Transportes Rodoviários, Lda, constituída em 1990, focada no
transporte especial na área das eólicas. Estas
duas empresas unem-se criando a LASO –
Transportes, S.A. que é uma empresa especializada no transporte rodoviário de mercadorias
especiais e normais.
Operam exclusivamente em território
nacional?

Não, nós operamos onde solicitam os nossos
serviços. Operamos em toda a Europa e temos
transportes em África, transportámos as eólicas
para Cabo Verde, na América Latina, em Marrocos e estamos, neste momento, a estudar um
projeto de energias renováveis para o Egipto.
Fomos a primeira empresa a transportar na Roménia.
Onde estão localizados os escritórios
da Laso?

Em Portugal estamos na Venda do Pinheiro, em
Aveiro e, mais recentemente, em Leça da Palmeira próximo do porto de Leixões. Quando se
fala na Laso associa-se um horizonte ibérico,
por isso temos uma forte ligação a Espanha, temos muitos carros com matrícula espanhola
para podermos operar no país vizinho.

que têm uma frota reduzida e não têm capacidade de investimento. A maioria tem dois ou
três carros e para transportar uma eólica são
necessários nove, por isso é que quase 100%
dos projetos de eólicas em Portugal foram atribuídos à LASO.

Paulo Franco
Administrador da LASO

Quais são as áreas que mais requisitam

Como é composta a frota da LASO?

os vossos serviços?

Temos cerca de 400 veículos pesados e mil
matrículas de reboque entre outros equipamentos específicos:

A LASO é uma marca muito conhecida, também devido ao background das empresas que
se fundiram e deram origem a esta, e quando
há um transporte especial para fazer quer a nível nacional ou internacional somos sempre
consultados. Somos chamados principalmente
para a área das eólicas; da construção civil e
obras públicas; indústria metalomecânica pesada; pré-fabricados de betão; transformadores; depósitos em fibra e/ou inox e aeronáutica.

mão e conseguimos chegar a Abrantes passadas seis noites.

Qtd.

Quando se fala num projeto desta dimensão a
primeira coisa a fazer é o “route survey” (estudo de viabilidade), para saber se é possível
chegar ao destino; às vezes pode ter de ser feito com alguns anos de antecedência. Tomemos
como exemplo um projeto que tivemos na Madeira em que foi uma exigência do cliente colocar umas máquinas de enormes dimensões
na ilha e a LASO conseguiu colocá-las no local. Para o fazer foi necessário retirar rotundas
da via, retirar cabos de eletricidade e abrir novas vias, mas o projeto foi concluído com sucesso.

associa-se um horizonte
ibérico, por isso temos uma
forte ligação a Espanha”

EQUIPAMENTOS LASO

130

Linhas de eixo SCHEUERLE e GOLDHOFER, com diferentes tipologias
e capacidades de carga.

15
28

“Dolly” para vigas ou estruturas até 200 toneladas
Porta tubos extensíveis e com capacidade até 120 toneladas, circulando a
10 cm acima do solo.
Conjuntos de eixos autoportantes, específicos para o levantamento,
transporte e descarga de aerogeradores e das suas torres

Quais são os passos a tomar ao iniciar
um projeto de transporte especial?

“Quando se fala na Laso

6

2
66
14
210

Porta barcos, extensíveis, podendo circular a 10 cm acima do solo.
Porta máquinas extensíveis, com capacidade até 100 toneladas, circulando
a 20 cm acima do solo.
Semireboques com laterais e teto de lona amovível.
Semireboques de estrado aberto, para carga geral e contentores, extensíveis a 21m.

72
44

Semireboques extensíveis até 36 e 65m, de 3 a 6 eixos direcionais.
Carros grua, com uma capacidade de elevação até 18 toneladas.

16
232

Carros grua, com uma capacidade de elevação até 12 toneladas,
equipados com rampa hidráulica de acesso para o transporte de maquinaria.
Tratores de 2 eixos, com capacidade até 60 toneladas, de peso bruto.

128
44
6

Tractores 6 x 4, com capacidade até 160 toneladas de peso bruto rebocável.
Tractores 8 x 4, com capacidade até 250 toneladas de peso bruto rebocável.
Tractores 8 x 8, com capacidade até 250 toneladas de peso bruto rebocável.

27
12

Tractores 4WD 4 x 4, com capacidade até 60 toneladas de peso bruto rebocável.
Tractores 6WD 6 x 6, com capacidade até 250 toneladas de peso bruto rebocável.

12
90
4

Tractores Mega 4 x 2, com capacidade até 60 toneladas de peso bruto rebocável.
Carros piloto para escolta de cargas especiais.
Carros de assistência, 24 horas, totalmente equipados.

Fale-nos do maior projeto que a LASO
Quantos trabalhadores compõem a

teve em mãos.

equipa LASO?

Um dos grandes projetos que tivemos foi a unidade a gás de produção de energia eléctrica da
central do Pego, no concelho de Abrantes. Tivemos de transportar turbinas com cerca de
300 toneladas e uma delas tinha quase oito
metros de altura que vieram para Lisboa, daí
subiram o Tejo numa barcaça até Muge seguimos, pela via rodoviária, um traçado alternativo sem pontes, circulamos na A13 em contra

Temos uma equipa altamente qualificada e experiente que se quantifica nos 700 colaboradores diretos e indiretos em Portugal e Espanha.
A LASO é a única empresa a fazer este
tipo de transporte em Portugal?

Não somos os únicos, mas são empresas que
acabam por não ter expressão no mercado por-
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Rentabilize
os seus recursos
PROGRAMA DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO
DE PROJECTOS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA
E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
A Vivapower disponibiliza 30 milhões de euros, através do
Programa Grow With Energy, com o objectivo de reduzir os
consumos de energia da sua empresa.
Sem necessidade de investir, cada projecto é pago por via
das economias obtidas ou das receitas energéticas geradas
ao longo do tempo, não comprometendo, assim, recursos
financeiros necessários ao desenvolvimento do seu negócio.

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

Candidaturas através de: www.growwithenergy.pt

Parceiro
Empresarial

Parceiro
Financeiro

CANDIDATE JÁ
A SUA EMPRESA!

100% do investimento suportado

Reindustrializar Portugal: Península de Setúbal

Sapec Agro Business um caso de sucesso no setor
agrícola que consolida a vocação exportadora
O Grupo quase centenário atua nas áreas da proteção e nutrição de culturas e tem
hoje uma dimensão global. Na área da Proteção de Culturas, a fábrica e os laboratórios de Setúbal são a grande riqueza e o fator de independência que o Grupo
preserva para garantir a proximidade ao agricultor. No momento em que é já líder
ibérico de fitofarmacêuticos genéricos e uma presença crescente nos mercados
francês e italiano, falamos com José Neves, Diretor Industrial desta fábrica.

Conte-nos um pouco da história do
Grupo Sapec.

O Grupo Sapec nasceu em 1926 e mantém,
ainda hoje, a matriz de empresa familiar que o
caracteriza, sendo o seu acionista maioritário a
mesma família que o fundou. Iniciou a sua atividade com a exploração de minas de pirite,
na aldeia do Lousal, no Alentejo. A evolução
para a produção e comercialização de produtos para a Agricultura aconteceu de forma gradual. Na década de 1980, diversificaram-se as
áreas de atividade do Grupo Sapec que, além
do Agro Business, está presente nos sectores
químico, de atividades portuárias e de armazenamento, energia e logística.
Vamos falar do Agro Business, a área
pela qual o Grupo é mais reconhecido.
Como é que começou?

O envolvimento no negócio agrícola surge
desde o início, primeiro ligado à produção e
distribuição de adubos alargando-se, mais tarde, a outras atividades como: rações, sementes
e produtos fitofarmacêuticos. A proteção de
culturas arrancou em meados dos anos 60 –
cumprem-se este ano 50 anos – com a aquisição de uma pequena empresa que tinha uma
representação na área e avançou-se para representações de multinacionais.
Como evoluiu essa área de atividade?

De atividade complementar ao negócio da nutrição, evoluiu, tranformando-se numa atividade autónoma e um verdadeiro caso de sucesso.
Os primeiros passos desta evolução remontam
aos anos 80, com a autonomia desta área de
negócio. Até final do século várias etapas foram sendo percorridas. A afirmação da empresa como ator deste segmento no mercado nacional, o início da distribuição de produtos
próprios provenientes da aposta no mercado
de produtos genéricos que, progressivamente,
se foi afirmando como o principal segmento
nesta área de negócio e, finalmente, no final
dos anos 1990, a internacionalização do negócio, altura em que eramos já líderes em Portugal.
Hoje afirmam a independência como
um ativo e um fator crítico de sucesso.
O que significa essa independência?

José Neves
Diretor Industrial

A independência no negócio de proteção de
culturas está na base do nosso sucesso e é um
verdadeiro ativo quando perspetivamos o futuro.

Soubemos transformar uma ameaça em
oportunidade. A ameaça resultou da crescente regulamentação desta área de negócio,
que exigiu avultados investimentos ao nível
do suporte regulamentar destes produtos no
contexto europeu. Fruto de uma reflexão estratégica assertiva, que antevia não só este
aspeto, mas também a previsível entrada direta no mercado dos nossos parceiros à data,
duas medidas foram tomadas: a internacionalização do negócio e a aposta na defesa
europeia de produtos fitofarmacêuticos genéricos.
Hoje somos a empresa europeia que mais investiu neste processo de defesa de produtos genéricos. Através deste processo criámos um
portfólio abrangente de produtos próprios,
adaptados aos mercados onde operamos e que
nos transformaram num ator de referência a nível europeu, em particular, nos países do sul
da Europa.
Quando falamos de Agro Business, falamos de que áreas? Que dimensão têm?

No Agro Business, o Grupo Sapec trabalha as
áreas da Proteção e da Nutrição de culturas. As
duas áreas são complementares e sinérgicas
quando falamos da saúde da planta. A Sapec
Agro é a marca forte da Proteção de Culturas.
No campo da Nutrição de Culturas, temos a
marca Tradecorp, com fábricas em Espanha e
na Irlanda, resultante da aquisição recente de
uma empresa de algas nesse país. O volume de
negócios do Agro Business ultrapassou os 200
M€ em 2014.
Em que mercados atua?

O Agro Business está presente em todos os
continentes. Na área de Proteção de Culturas,
em Portugal, onde mantemos a liderança no
setor fitofarmacêutico, existem a Sapec Agro e
a Selectis. A Sapec Agro Espanha e a Tradecorp
Espanha levaram-nos a ser o líder em fitofármacos genéricos na Península Ibérica. A Sapec
Agro França e a Sapec Agro Itália são a mais
recente aposta internacional, operando em
dois dos maiores e mais exigentes mercados
europeus. Hoje representam já um peso de
15% do volume de negócios, peso que duplicará nos próximos três anos.
Fruto deste percurso de internacionalização,
atualmente mais de 70% do volume de negócios nesta área é exportado.
Aproveitando esta dinâmica de exportação e
internacionalização, outros mercados serão
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uma realidade a curto prazo, dos quais se destaca o maior mercado mundial, o Brasil. O
projeto arrancará já em 2016.
Apostam em I&D para chegar a novas
soluções para a agricultura?

Sim e, por isso, somos outsiders no nosso
sector. Somos uma empresa de genéricos que
se afasta de uma empresa tradicional desse
mercado e que tem como prioridade a Qualidade dos seus produtos e processos de fabrico. Temos características que nos singularizam: a independência de que já lhe falei
(know how interno, instalações e investimento regulamentar) aproxima-nos muitíssimo das reais necessidades do agricultor.
Além disso, investimos em I&D, cerca de 5%
do volume de negócios, o que, quando falamos de genéricos, é raro. Nós trabalhamos
com as substâncias ativas que já são do domínio público e, nos nossos laboratórios e
fábrica, desenvolvemos produtos inovadores
que diversificam a nossa oferta indo ao encontro das necessidades e expectativas dos
nossos clientes. Esta aposta em I&D colocanos no topo das empresas nacionais com
mais pedidos de patente, dos quais resultaram já algumas patentes e muitas outras poderão resultar a curto prazo.
Que relação é mantida com as instituições de ensino?

Promovemos uma relação dinâmica e constante com instituições de ensino técnico (politécnicos e faculdades) de forma a apoiar a formação técnica dos estudantes em contexto industrial e, reciprocamente, receber informação
atualizada de “ferramentas” técnicas úteis para
o desenvolvimento de metodologias de trabalho e novos projectos industriais.
Como Diretor Industrial da fábrica em
Setúbal, como caracteriza esta unida-
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de fabril e qual a sua importância para
a evolução do negócio?

Orgulho-me de liderar uma das melhores
unidades fabris a nível europeu no setor de
produção de fitofarmacêuticos genéricos. De
facto, este segmento de mercado exige características próprias onde a flexibilidade, a
multidisciplinaridade e, sobretudo, a qualidade são cruciais. As nossas fábricas e laboratórios acompanharam a evolução do negócio e encontram-se preparados para os desafios do futuro, que passam pela duplicação
do volume de negócios a curto/médio prazo.
O nível de excelência a que chegámos resulta da conjugação de fortes investimentos por
parte do accionista, de equipamentos tecnologicamente avançados e adaptados às necessidades, de um vastíssimo sistema de certificações das fábricas e laboratórios e, naturalmente, dos seus recursos humanos, altamente qualificados e cúmplices no sucesso
da empresa.
As preocupações ambientais ganham
importância acrescida hoje em dia.
Como gerem essa temática?

Cumprimos todas as normas de gestão ambiental ISO 14001, sendo de destacar igualmente a
licensa ambiental que detemos, emitida pela
Agência Portuguesa do Ambiente. Além disso,
e estando a gestão energética muito ligada ao
respeito pelo ambiente, não posso deixar de

mencionar que também cumprimos todas as
diretivas internacionais ISO 50001.

tida a valorização da aprendizagem e do espaço escolar.

Que importância tem a empresa na re-

Como vê a península de Setúbal enquan-

gião?

to região com características geográfi-

O Grupo Sapec é um dos grandes empregadores da região e todos os anos aumenta o
número de novas contratações. Só o Agro
Business tem mais de 700 trabalhadores, cerca de metade estão em Portugal e muitos são
de Setúbal. De resto, desde sempre a empresa se envolveu na comunidade através da valorização das pessoas ou das condições socioeconómicas da cidade de Setúbal. São
inúmeros os exemplos deste envolvimento
ao nível da responsabilidade social na região. Atualmente, entre outras iniciativas, ao
fazermos parte dos Empresários pela Inclusão Social (Epis), recebemos, há já uns anos,
alunos de uma escola secundária da cidade
que, na Sapec, ao longo de um ano letivo,
contactam com a realidade laboral nas nossas unidades fabris em Setúbal e lhes é incu-

cas únicas para a densificação das capacidades industriais e desenvolvimento
das potencialidades ainda existentes? As
infraestruturas existentes respondem e
acompanham este desenvolvimento?

Efetivamente, a península de Setúbal encontrase hoje dotada de uma serie de infraestruras
vitais como suporte a atividades industriais. A
proximidade a importantes redes rodoviárias,
ferroviárias e a proximidade marítima, assim
como uma privilegiada localização geográfica,
vão ao encontro da necessidade estratégica de
desenvolver o sector industrial do país. Sem estas características não teria sido possível atingir
a vocação exportadora que hoje nos caracteriza e que em pouco mais de quinze anos passou de residual ao peso que anteriormente referi, mais de 70%.
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Lauak Portuguesa
Your partner in the aeronautic market
A equipa do País Positivo foi recebida pelo Diretor da Lauak Portuguesa – Indústria de Aeronáutica, Lda, Eng.º Armando Gomes, que nos deu a conhecer a história de sucesso de uma empresa, de origem francesa, que apostou em Portugal e é reconhecida como uma das empresas de renome na área da aeronáutica.

“Acredito que a
aeronáutica tem
potencial para crescer,
para inovar e nós
apostamos num bom
gabinete de Investigação
e Desenvolvimento
(I&D) para podermos
estudar, investigar e
estar sempre nos lugares
Armando Gomes
Diretor da Lauak Portuguesa – Indústria de Aeronáutica, Lda

A LAUAK Portuguesa chega a Portugal
em 2003. O que motivou empresa mãe a
deslocalizar-se?

A história da LAUAK Portuguesa começa a desenhar-se quando, nos de 2001 e 2002, foi feito um
estudo para a deslocalização do Grupo LAUAK
de França. O estudo foi realizado considerando
países como Espanha, Marrocos, Tunísia, países
de Leste e chegou à conclusão de que Portugal
era o país mais indicado para este investimento.
Em 2003 é criada a LAUAK Portuguesa – Indústria de Aeronáutica, Lda pelo presidente do grupo
Jean Marc Charritton, em Palmela.
Quais foram os fatores decisivos para a
escolha de Portugal?

Nesse estudo, Portugal foi apontado como um
país com uma visão mais futurista, com um passado aeronáutico com empresas como a Ogma;
fatores como as condições geográficas, políticas
e culturais favoráveis ao desenvolvimento desta
atividade, a existência de empresas que fornecem equipamentos para o ramo da aeronáutica e
o custo da mão-de-obra a par com a sua qualidade e formação profissional. Esse estudo também
apontava que nos anos entre 2010 e 2020, Portu-

gal seria o país com maior potencial de investimento nesta área o que se provou ser verdade.
Antecipamo-nos com a abertura da LAUAK em
2003 e alguns anos depois começaram a chegar
outras empresas importantes do ramo aeronáutico.

cimeiros da I&D”
mos a empresa Manuel Pousada & Herdeiros,
Lda, especializada em maquinação de peças aeronáuticas, da qual éramos clientes.

A LAUAK oferece uma vasta gama de serviços aos seus clientes. Destaca alguns?

meadamente através da absorção de ou-

Destaco a realização de uma sub-estrutura para
um avião Falcon 7X da empresa Dassault Aviation; os reservatórios do G-280 da Israel Aerospa-

Em 2009 e após uma aquisição parcial, absorve-

Quando começamos, em 2003, éramos apenas
dois: eu e o fundador da empresa; em 2004 já éramos 14; hoje somos 358! Com base nesta evolução
conto chegar aos 500 trabalhadores em 2017.

do da aeronáutica?

abertura a outras áreas de negócio, notra empresa.

Quantifique a força de trabalho da
LAUAK.

Acredito que a aeronáutica tem potencial para
crescer, para inovar e nós apostamos num bom
gabinete de Investigação e Desenvolvimento
(I&D) para podermos estudar, investigar e estar
sempre nos lugares cimeiros da I&D. Creio que
chegamos a um ponto em que temos de evoluir
para outros produtos e soluções porque urge a
necessidade de ser transportados de uma forma
completamente diferente.

O crescimento da LAUAK potenciou a

recrutamento?

empresas do setor?

Conseguimos antecipar dois momentos muito
importantes: o facto de Portugal entre os anos de
2010 e 2020 começar a ser um país com forte
formação e investimento na aeronáutica e termos
estado na vanguarda quando foi necessário obedecer às novas regras impostas para o tratamento
de superfícies com Tartaric Sulphuric Anodising
T.S.A., já temos a linha de montagem preparada
para introduzir os novos dados ditados pela regulamentação e começar a produzir.

área que é a manutenção de aeronaves.

Sentimos muitas dificuldades porque não havia
formação na área. Estabelecemos contatos com o
Estado Português, com o IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional), com outras entidades competentes na área de Setúbal e conseguimos ter uma oferta formativa conveniente e que
suprisse as necessidades do setor. Hoje temos um
acordo com o IEFP em que fazemos um estágio
integrado com a formação profissional.

ção específica. Sentiram dificuldades no

LAUAK Portuguesa em relação às outras

Qual é a sua visão de futuro no merca-

No mesmo ano a LAUAK começou a fazer a manutenção estrutural de aeronaves de formação de
pilotes civis e militares (TB 20/200 e TB30 (Epsilon) “SOCATA”. A manutenção de aeronaves surge por consequência de um acidente com uma
aeronave militar que necessitava de uma reparação urgente mas que só poderia estar concluída,
segundo os trâmites normais, dentro de meses.
Uma pessoa que conhecia a LAUAK solicitounos um orçamento e conseguimos deixar a nave
operacional no prazo de uma semana. Após este
episódio fomos contratados para fazer a manutenção das aeronaves militares.

área exige pessoas com alguma forma-

Em que difere o posicionamento da

Ainda no mesmo ano abriram uma nova
O que motivou esse investimento?

O recrutamento de profissionais nesta

ce Industries; componentes estruturais dos aviões
da EMBRAER Legacy 450 e 650, ERJ 145, EMB
170 e 190 e os racks do cockpit dos Airbus A320
e A350.

“A LAUAK Portuguesa é uma empresa especializada em estruturas aeronáuticas, montagem por solda e rebitagem, maquinação,
chaparia, moldagem e tratamento de superfícies (T.S.A. + Alodine), esta última especificamente para fazer face a um requisito da
Airbus. Em suma, fabricamos todos os elementos estruturais de um avião.”
Eng.º Armando Gomes, Diretor da Lauak
Portuguesa
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Fisipe: your creative partner in acrylic fibres
A FISIPE S.A. é, desde Setembro de 2012, parte integrante do Grupo SGL, um dos principais fabricantes de produtos e materiais
à base de carbono do mundo e o maior produtor europeu de fibras de carbono, que emprega mais de 6 mil pessoas e fatura cerca
de 1,3 biliões de euros/ano.
dual de algumas linhas de produção de fibras têxteis já existentes para a produção
destas novas fibras precursoras de elevada
qualidade. Nicolas Mehrle, da Comissão
de Gestão da FISIPE, lembra que “estes foram três anos de investigação, desenvolvimento, engenharia, construção e optimização. Em Março deste ano “começámos a
produzir PFC e tivemos de desenvolver a
fórmula química, uma vez que esta é diferente da fórmula da fibra acrílica normal;
depois de definida, começámos a trabalhar
no processo de criação da maquinaria, encomendá-la e montar uma linha de produção. Todo este processo é moroso, mas
atualmente estamos já numa fase de qualificação para fornecermos oGrupo SGL.
Este é o começo de uma nova era para a
FISIPE”.

Stefan Seibel
Administrador Delegado da FISIPE

Stefan Seibel, Administrador Delegado da FISIPE e Nicolas Mehrle, da Comissão de Gestão da FISIPE, receberam a equipa do País
Positivo na fábrica da FISIPE no Lavradio,
Barreiro e apresentaram a mais recente inovação da empresa: os seus próprios Precursores de Fibra de Carbono (PFC).
O investimento do Grupo SGL na FISIPE
A história da FISIPE é muito interessante: a empresa “começou a inovar tecnologicamente há
40 anos atrás, foi a primeira e única empresa
em Portugal a produzir fibras acrílicas, oferecendo nessa altura um tipo de fibra standard
(branca). Hoje era impossível continuar a produzir apenas um produto. Nós não seríamos
competitivos, afirma Stefan Seibel, Administrador Delegado. A FISIPE, ao longo da sua história, foi dando outros passos tornando-se gradualmente no que é hoje - um produtor-chave
de fibras acrílicas especiais de vários tipos, nomeadamente fibras pré-tintas, funcionais e
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para aplicações técnicas. Além disso, “a FISIPE
já tinha investido em Inovação & Desenvolvimento (I&D), incluindo uma unidade piloto
para desenvolver o chamado Precursor de Fibra de Carbono (PFC). O PFC é a matéria-prima base para a produção de fibras de carbono,
que cada vez mais são utilizadas como um material leve em diversas indústrias, tais como o
sector automóvel, as energias renováveis e a
aeronáutica.” Devido à sua infra-estrutura e
aos esforços do passado, a FISIPE é capaz não
só de “desenvolver mas também de produzir
PFC que funciona como uma importante vantagem competitiva para o Grupo SGL. Como
resultado disso, hoje somos uma empresa próspera e orientada para a inovação, que vende
em mercados a nível mundial (99% da nossa
produção é para exportação)”.
Processo e I&D do PFC
A integração da FISIPE no Grupo SGL veio
conceder outra dinâmica e dimensão ao
projecto PFC, tal como a conversão gra-

Estratégia com futuro
A FISIPE não planeia, de momento, desenvolver novos produtos mas sim continuar a
implementar a atual inovação. Segundo o
Administrador Delegado, “o que planeamos fazer é substituir o produto básico antigo por outro que é mais difícil de produzir e de desenvolver mas que tem mais
qualidade: o PFC. As fibras têxteis standard
são um produto que está “acomodado, tem
muita concorrência no mercado e é mais
barato produzi-las em países como a China, Turquia ou Rússia do que aqui em Portugal. Nós optámos por apostar na FISIPE,
na capacidade de inovação e de trabalho
dos seus colaboradores.” Se o objetivo fosse “produzir uma matéria-prima barata
com mão-de-obra também barata não tínhamos futuro e não conseguíamos preservar os postos de trabalho”.
PFC como novo produto base
Stefan Seibel acrescenta que quando a FISIPE
foi fundada, há 40 anos atrás, foi “construída
para produzir fibras acrílicas de cor branca”
e foi-se tornando, progressivamente, numa
empresa “produtora de fibras acrílicas especiais” (fibras pré-tintas, funcionais e de aplicações técnicas). Hoje, com o PFC, a FISIPE
aposta num produto de “alta qualidade, tecnologia e valor com uma aplicação técnica
de quase cem por cento” explica Nicolas
Mehrle. Entre as suas aplicações destacam-

se áreas como a aeronáutica, o setor automóvel e as energias renováveis que, através
da redução do peso, conseguem consumos
de energia cada vez mais baixos.
Estratégia de Recursos Humanos
Stefan Seibel quantifica que a FISIPE tinha
330 colaboradores em 2012 e, com a entrada do Grupo SGL, “criámos mais de 20 postos de trabalho adicionais, sendo agora cerca
de 350.” Os engenheiros e cientistas que estavam na FISIPE mantiveram os seus postos
de trabalho, “contratámos mais pessoas para
trabalharem neste projeto-piloto. Algumas
pessoas, poucas, vieram do Grupo SGL, mas
a maioria das pessoas que trabalha na FISIPE
é portuguesa.”
Nos últimos três anos a força de trabalho da
FISIPE foi rejuvenescida, “as pessoas que se
reformaram foram substituídas por jovens recém-formados.” Assim, “entraram nos últimos 3 anos 85 jovens, com uma média de
idades de 28 anos” sendo muitos formados
na área da engenharia. “Integrámos também
jovens desempregados, que atualmente estão a trabalhar no projeto do PFC e já pertencem aos quadros da empresa”.
Sistema Dual de Educação
“Na FISIPE praticamos o Sistema Dual de
Educação alemão” – consiste na dualidade
entre a qualificação teórica e a prática em
contexto de trabalho e o seu objectivo principal é o de conjugar conhecimentos teóricos com competências adquiridas no posto
de trabalho – “temos um acordo com a Escola Profissional da Câmara de Comércio e Indústria Luso Alemã e com a ATEC – Academia de Formação e integramos estes alunos
durante um período de cerca de 36 meses”.
Responsabilidade Social
A filosofia do Grupo SGL “leva-nos a ter uma
especial preocupação com a comunidade e
a ser socialmente responsáveis.” Com uma
participação ativa na comunidade local,
“tentamos participar, sempre que possível.
Este ano participámos, entre outros, no
“Summer Fest do Barreiro”, nas festas populares locais e no “Dia B”, um evento em que
foram fornecidos materiais de pintura para a
população poder pintar locais públicos do
Concelho do Barreiro”.
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Uma Península de Setúbal
renovada
da da Associação da Indústria da Península de Setúbal – AISET, em entrevista ao
País Positivo.

António Melo Pires
Presidente da AISET

Com 48 associados e nascida há cerca de um
ano, a AISET é uma associação que trabalha
no presente para ganhar bases para o futuro.
Entramos à conversa com António Melo Pires
e percebemos qual a dinâmica desta recente
associação e, ao mesmo tempo, quais as
grandes metas e objetivos da mesma.
Antes de mais, percebemos que a AISET surge no seguimento da referenciação geográfica e da necessidade de representação de
uma região que, ao longo dos anos, foi sofrendo as amarguras da falta de identificação
própria: “A Península de Setúbal é composta
por nove concelhos mas nunca teve uma
identificação clara como unidade geográfica
que se poderia opor ou complementar à região de lisboa. Tanto assim é que acabou por
ser integrada na Zona da Grande Lisboa neste novo Quadro Comunitário de Apoio, com
prejuízos evidentes para esta região que tem
divergido da média do PIB, apesar de toda a
industrialização e restruturação do tecido
empresarial”, afirma o nosso entrevistado.
Ainda assim, é necessário criar uma força representativa desta unidade geográfica caracterizada por alguns fatores diferenciadores,
como sendo a existência de vários setores de
atividade, com empresas de grande dimensão, com capacidade exportadora – “estão
aqui localizados dois dos maiores concelhos
exportadores do país, Palmela e Setúbal” – e
com divergências comportamentais em termos económicos entre os vários concelhos. E
assim surge a AISET, para representar a Península e um tecido empresarial que não se

sentia minimamente representado nas associações existentes. Além disso, “existe uma
grande disparidade entre as empresas da região. Se por um lado tempos grandes empresas, exposta à concorrência internacional e
dominadoras de tecnologia, métodos e processos de topo, por outro temos pequenas
empresas de índole nacional e regional com
a falta de exposição necessária para a progressão”. Assim, uma das principais ideias da
criação da AISET consiste na fluição de conhecimento entre empresas. Ou seja, aproveitar aquilo que as empresas de maior dimensão e de caracter internacional possuem
e transmitir para as empresas mais pequenas
e com maiores necessidades, contribuindo
assim para o desenvolvimento de todo o tecido empresarial e industrial da região.
Como seria de esperar, os efeitos não são de
curto prazo: “Isto tem que ser visto como uma
estratégia a longo prazo e como uma estratégia
de sustentabilidade do tecido empresarial da
região. Temos empresas de renome internacional na península e portanto vamos usar o seu
conhecimento para desenvolver outras empresas. E, de facto, o que temos feito nos últimos
tempos em termos de atividade da AISET tem
sido a divulgação desse conhecimento pelas
empresas associadas para que elas possam ter
acesso a outra dimensão do negócio a nível
mundial. E temos tido algumas ações bemsucedidas e digamos que está agora a ganhar
corpo. Não pretendemos ser uma associação
no sentido tradicional da palavra, de representação pura e simples de um tecido empresarial. Pretendemos ser uma associação que
disponibiliza um serviço aos associados e
esse serviço que podemos propiciar é o conhecimento”. No fundo, a associação acaba
por ser um elemento aglutinador de todo este
conhecimento. “Todas estas empresas por serem de grande dimensão acabaram por crescer de costas voltadas e, portanto, nunca
existiu um movimento que fomentasse a partilha de conhecimento, experiências e necessidades de todas essas empresas e é precisamente isso que estamos a fazer hoje em dia,
usando o grande peso dessas empresas para
criar sinergias e energias dentro da associação e coloca-las ao serviço do resto dos associados”, avança o nosso interlocutor.

Como já foi referido, não se espera que os
efeitos sejam visíveis a custo prazo e se reverta de forma célere toda a falta de aposta
na indústria desde há uns anos, “mas seguramente pretendemos que seja um sustentáculo do crescimento sustentável da região”.
Com um ano de existência, as principais atividades da associação prenderam-se com a
criação de eventos que tiveram como base
temas muito importantes para toda a indústria, nomeadamente mostrando quais as ferramentas de que as empresas dispõem para
melhorar os seus processos e se tornarem
mais competitivas. Neste momento, estamos
a terminar um levantamento de necessidades
de formação junto dos associados precisamente para perceber quais as necessidades
que as empresas têm e percebendo quais os
associados com a capacidade de prestar essa
formação”.
Mão-de-obra precisa-se
Nota-se que há campos onde falta de facto
formação, como é o caso da agroindústria, e
o custo dessa formação muitas vezes é elevado e as empresas acabam por adiar essa formação, utilizando os recursos que possuem.
De acordo com o nosso entrevistado, também se começa a notar que existe falta de
apetência dos jovens para a indústria. Infelizmente, “as pessoas continuam a ter alguns
preconceitos relativamente aos empregos
técnicos e industriais e isso é um dos paradigmas que eu gostaria de modificar”. Neste
sentido, “estamos neste momento a elaborar
um programa que passa por trabalhar junto
com as escolas secundárias para mostrar que
a indústria é, na verdade, completamente di-

ferente daquelas imagens que se constroem
na cabeça dos jovens. Desta forma, pretendemos desmistificar todas as histórias e mostrar que a melhor via, de facto, para quem
queira ter um emprego sustentável e com
perspetivas de progressão de carreira é a via
técnica e para isso precisamos trabalhar muito a área da matemática e da física mostrando que essas são duas áreas iguais às outras,
apenas necessitam de aplicação e foco”, advoga.
Outros projetos procuram-se?
O nosso interlocutor é bastante prático e de
uma forma bastante perentória mostrou que
muito e bem, há pouco quem. Por isso mesmo, refere: “Esta é uma associação relativamente pequena, com recursos limitados e
por isso mesmo acordamos que nos vamos
focar naquilo que é essencial. Assim, fizemos este levantamento de necessidades de
formação e o que pretendemos é prestar um
serviço aos associados de forma imediata.
No futuro, e de acordo com os workshops já
realizados, criaremos outras atividades da
AISET. Neste momento, estamos mesmo muito concentrados em mostrar aos nossos associados que realmente vale a pena ser associado da AISET”.
A associação é dos associados
António Melo Pires aproveita a entrevista cedida ao País Positivo para referir que “a associação vale aquilo que os associados lá colocarem dentro porque a associação por si só é
um organismo. Como é óbvio, algumas empresas são mais ativas do que outras, mas a
militâncias dos associados é a chave do sucesso ou insucesso da AISET”.
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AUTOVISION PORTUGAL Pretendemos o reconhecimento como
um parceiro de excelência no fornecimento de serviços
“Somos uma empresa de serviços, recrutamento e trabalho temporário. Procuramos os melhores profissionais e integramo-los nos nossos projetos e nas empresas
nossas clientes.”
minho certo para a alteração do paradigma de que
o ensino técnico é o indicado para os jovens que
não querem estudar e que não traz prestígio profissional.

gem, o país que o formou; mas gerindo de Portugal
os projetos para o nosso Grupo. O colaborador tem
a sua base em Portugal, não vai emigrar; o contato
é a AutoVision que fatura e paga impostos em Portugal.
Como este projeto teve sucesso, agora vão
apostar num outro mas com jovens sem

José Leal
Diretor da AutoVision Portugal

A AutoVision surge no contexto industrial com que objetivos?

A Volkswagen fundou a empresa AutoVision no
ano 2000 em Wolfsburg, na Alemanha. Entretanto
estendeu-se pela Europa e chegou a Portugal em
2004 inicialmente apenas para apoiar o Grupo
com mão-de-obra qualificada, sobretudo na área
da indústria, nas áreas da logística, qualidade, serviços administrativos entre outros. Ao longo dos
anos foi expandindo a área de atuação, o leque de
soluções na gestão de recursos humanos e trabalho
temporário e hoje trabalha com diversos clientes a
nível nacional.

balhar. Um dos motivos porque fomos solicitados
para vir trabalhar em Portugal foi precisamente
para implementar outra filosofia relativamente ao
trabalho temporário e constatamos que as empresas do centro e norte da europa aceitam melhor
esta forma de empregar (o trabalho temporário
como forma de iniciar a carreira profissional) do
que as empresas portuguesas.
É fácil encontrar mão-de-obra qualificada para este setor?

serviços na área do trabalho temporá-

Infelizmente não é. Passei a maior parte da minha
vida na Alemanha e constato que a cultura alemã
equipara as carreiras profissionais com as académicas, ao contrário do que acontece em Portugal; esta
mentalidade e preconceito faz com que os jovens
não queiram seguir por esta via e isso dificulta o
recrutamento nesta área. A alteração deste preconceito tem de começar em casa. É importante que os
pais compreendam que uma carreira técnica é tão
válida como uma carreira académica e que a taxa
de empregabilidade é cada vez maior e que incutam isso aos seus filhos.

rio...

Utilizam o sistema dual de educação

Sim. Nesta área, como pertencemos a um grupo
industrial, creio que temos uma enorme vantagem
no apoio a este setor. O trabalho temporário dentro
da Europa é, de uma maneira geral, uma forma de
entrar no mercado de trabalho; em Portugal é, muitas vezes, a única forma de uma pessoa poder tra-

como forma de recrutamento dos jo-

O que distingue esta empresa das outras
fornecedoras de serviços?

A AutoVision tem a particularidade de ter uma visão industrial, de compreender os requisitos solicitados por um cliente da área industrial, conseguir
responder com profissionalismo, e excelência e
capacidade de inovação.
Existe outra vertente que é a prestação de
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O feedback das empresas que contratam

experiência profissional. Descreva esse

os jovens (que frequentam o sistema dual)

projeto.

tem sido positivo?

Temos tido uma resposta muito positiva da parte
das empresas que contratam estes jovens e, além
disso, temos uma taxa elevadíssima de empregabilidade. Referem que com este sistema conseguem
conhecer melhor os profissionais e os alunos que
têm a oportunidade de conhecer as empresas em
contexto laboral.

Estamos a apostar em jovens recém-licenciados
sem, ou com pouca experiência, na área das engenharias, do desenho técnico, IT, programação e desenvolvimento. Em suma, vamos investir na formação deles, enviá-los para todo o mundo para ganharem know-how e depois, através da rede de
serviços partilhados, oferecer-lhes uma oportunidade de carreira internacional.

E que novos projetos estão a desenvolver?

A AutoVision é um grupo alemão. Qual a

Temos um novo programa de serviços partilhados
com a casa-mãe, na Alemanha que consiste em
contratar engenheiros em Portugal; formá-los na
Alemanha e, por fim, a AutoVision Portugal destaca, para todo o mundo, essa mão-de-obra especializada e altamente qualificada.

sua dimensão?

Como descreve a recetividade das empresas alemãs aos profissionais portugueses?

Os alemães já reconhecem o colaborador português como profissional de elevada qualidade e solicitam-no cada vez mais. Nota-se uma mudança
de mentalidade relativamente à visão do trabalhador português sem qualificação, que trabalha em
funções indiferenciadas e que vinha de um país retrógrado. Atualmente as empresas já reconhecem a
capacidade inteletual, a adaptabilidade e flexibilidade do trabalhador português.

Temos 19 delegações na Alemanha, mas também
na Hungria (Györ), Bélgica (Bruxelas), Eslováquia
(Bratislava) e Portugal & Espanha – com a gestão
centrada em Portugal. Em território nacional operamos a partir de 3 locais: Palmela, Lisboa e Porto.
No total somos cerca de 9.700 trabalhadores:
8.000 na Alemanha, e 1.700 na no resto da Europa,
1000 dos quais são trabalhadores ibéricos.
A gestão ibérica é feita a partir de Portugal. Costuma ser ao contrário.

Normalmente as gestões ibéricas costumam ser feitas a partir de Espanha. O facto de a gestão ibérica
ser feita a partir de Portugal é o reconhecimento
que a casa mãe, na Alemanha, quis fazer ao trabalho realizado até hoje, por nós, em Portugal.
O que pesou na escolha da localização

Os profissionais são formados principal-

da sede (em Palmela)?

mente em que áreas e qual a sua aplicação

A escolha desta localização pelo Grupo Volkswagen veio influenciar o desenvolvimento industrial
da Península de Setúbal. Geograficamente estamos
muito bem localizados: ao lado da cidade de Lisboa que tem visibilidade no exterior, temos os portos de Lisboa e Setúbal e as associações industriais
que promovem a excelente capacidade industrial
de toda esta zona.

profissional?

Criamos know-how em Portugal, com a nossa engenharia, na área da indústria, técnica e desenvolvimento e depois exportamos para todo o mundo
Volkswagen essa mão-de-obra. Pretendemos que,
futuramente, não seja apenas um engenheiro que
vá da Alemanha para a China criar uma nova fábrica, mas também que seja um português a ter a possibilidade de o fazer.

vens?

Quais as principais vantagens que aponta

Sim. O sistema dual que a ATEC – Academia de
Formação, o Grupo Volkswagen e a Escola Profissional da Câmara do Comércio e Indústria Luso
Alemã, estão a utilizar é, na minha opinião, o ca-

para este sistema?

A principal vantagem é o valor competitivo que o
trabalhador português tem, ou seja, damos a possibilidade de o profissional se manter no país de ori-

Como descreve o futuro da AutoVision?

O futuro da AutoVision passa por fornecer serviços,
para o Grupo, com alto nível de qualidade e de
criação de know-how nas áreas da indústria, qualidade e engenharia, dentro e fora da península ibérica, e continuar a oferecer soluções de gestão de
Recursos Humanos a todo o tecido empresarial.
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Sapecbay desenvolve o projeto
Blueatlantic a partir de Setúbal
A equipa do PAÍS POSITIVO foi recebida pelo diretor geral do Parque Industrial e Logístico SAPECBAY, Eng.º Luís Fernando Cruz (LFC) e pelo adjunto da administração da SAPEC, S.A., Eng.º Fernando Miguel Fernandes (FMF) para nos falarem
do novo investimento do universo SAPEC: o BLUEATLANTIC Industrial & Logistics Park.

“Com excelentes
acessibilidades
rodoferroviárias e
marítimas, oferecemos
as melhores condições
para desenvolver os
negócios ao nível da
indústria e da logística.”

Luís Fernando Cruz e Fernando Miguel Fernandes

A ORIGEM DO GRUPO SAPEC
O grupo SAPEC (Société Anonyme de Produits
et Engrais Chimiques du Portugal) teve origem
numa empresa familiar, fundada em 1926, por
Antoine Velge. Hoje é o neto, seu homónimo,
que comanda o universo SAPEC. Com sede em
Bruxelas, é cotada na bolsa de valores do mesmo país, tendo desenvolvido um parque industrial, além de inúmeras outras actividades, ao
longo de quase um século. A criação duma
unidade fabril da SAPEC na península da Mitrena, marcou o início da relação do empresário belga com Setúbal, cidade que ajudou a
desenvolver, na esfera económica e no campo
social e é reconhecido como generoso mecenas pelos setubalenses.

O que distingue o parque industrial
e logístico SAPECBAY dos concorrentes?

L.F.C.: A principal diferença é que nós não
arrendamos os seus lotes, estes estão destinados exclusivamente para venda. O proprietário faz um investimento no terreno, nas infraestruturas para montar a sua indústria e
nós vendemos o lote com todas as condições
e infraestruturas gerais para a laboração do
seu negócio.
Quais são as principais vantagens que

L.F.C.: A principal vantagem prende-se com a
sua localização privilegiada: estamos junto do
porto de Setúbal e a 40 km da cidade de Lisboa. Com excelentes acessibilidades rodoferroviárias e marítimas, oferecemos as melhores
condições para desenvolver os negócios ao nível da indústria e da logística. O Parque foi
criado ao abrigo do Dec. Lei 232/92 e portaria
63/94. O regulamento legal, obriga a sociedade a zelar pelas zonas comuns do parque industrial; ou seja, funcionamos como um condomínio, cada proprietário paga o valor de
0,28€ por m²/ano.

as empresas encontram ao adquirir
um lote no parque industrial da SAPE-

A SAPECBAY tem um novo projeto deno-

CBAY?

minado BLUEATLANTIC Industrial & Lo-

gistics Park

F.M.F.: O projeto BlueAtlantic Industrial & Logistics Park, apresentado pela SAPEC Parques
Industriais, SA, na pessoa do Eng.º Luís Cruz,
visa o desenvolvimento do parque, parte da
propriedade da SAPEC e é constituída por 96
hectares, com uma capacidade de cerca de
380.000 m² de área bruta de construção máxima. O investimento em infraestruturas aproxima-se dos 230 milhões de euros e consta de
um cais portuário, um viaduto e quatro linhas
de caminho-de-ferro privadas; depois, a construção dos 380.000 m² de naves industriais ou
logísticas poderá representar mais de 200 milhões de euros. Devido à reduzida dimensão
do mercado Português não pensamos que seja
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possível uma empresa Portuguesa absorver
esta realidade sozinha (pelo menos no espaço
de tempo que consideramos razoável), daí a
comunicação do BlueAtlantic ser direcionada
para o estrangeiro.
Além das caraterísticas que mencionou, que outros fatores diferenciam
este terreno industrial?

F.M.F.: O facto de este terreno estar encostado
ao Rio Sado dá-lhe um enorme potencial, especialmente com a construção de um cais com
800 metros de comprimento, com capacidade
para receber dois navios de grande porte (em
simultâneo) para carregar e descarregar mercadoria ou contentores. Está em desenvolvimento um estudo de impacto ambiental pela APSS,
para aprofundar o canal de acesso à cala norte
do porto de Setúbal e espera-se que esteja concluído dentro de, no máximo, três anos.
Que tipo de navio pode ancorar nesse

ria Nacional); isto poderá permitir trabalhar
com comboios até 880 metros de comprimento, o que é largamente superior à capacidade
atual existente nos terminais e linhas da Infraestruturas de Portugal (anteriormente denominada REFER). Além disto, permite construir o
cais com as caraterísticas que referi e tudo isto,
dá acesso a que empresas fortemente exportadoras e/ou produtoras de serviços para exportação se possam vir a instalar neste parque.
Existe algum projeto semelhante em
Portugal?

F.M.F.: Em Portugal não existe nada semelhante, fora do país existe uma estrutura semelhante na Dinamarca. A enorme vantagem, em relação a outros portos com as mesmas caraterísticas, é que podemos oferecer
um cais em “short sea” que nunca fecha, ao
contrário dos demais.
O projeto BlueAtlantic é comunicado

cais?

de Portugal para fora. Quais são os

F.M.F.: Podem ancorar navios de grande porte
até à escala dos Panamax (nomenclatura para
navios de grande porte); acima destes existem
os Post-Panamax que são especialmente indicados para o porto de Sines, cuja profundidade
pode ir até aos 17 metros (deep sea). O porto
de Setúbal não tem caraterísticas que permitam uma dragagem até essa profundidade, por
isso só faz o “short sea” (profundidade até 13
metros), tal qual como o acesso ao cais a que
sugerimos construção.

meios utilizados?

O que é que este parque industrial

F.M.F.: Comunicamo-lo a nível mundial e dou
como exemplo o Financial Times, Wall Street
Journal e Google. Queremos chegar a investidores estrangeiros que queiram vir para a costa
ocidental europeia, nomeadamente para quem
precise ou queira exportar para extremo/médio
oriente, África, Mediterrâneo, América… basicamente para todo o mundo. Também comunicamos através do governo português, secretários de estado, embaixadas, AICEP, AISET (Associação da Industrias da Península de Setúbal), Camaras de Comércio, entre outros.

oferece aos investidores?

F.M.F.: Oferecemos um parque industrial já estruturado com uma série de empresas que já
estão a laborar, a possibilidade de construir um
ramal ferroviário com 4 vias que liga à linha de
caminho de ferro (que se encontra a norte do
BLUEATLANTIC com ligação à Rede Ferroviá-

A SER CONSTRUÍDO
· Cais
· Viaduto
· S imulação de instalações
industriais / Logística
· Ramal ferroviário privado
EXISTENTE
· Ferrovia
·P
 arque Industrial e Logística
(Sapec Terminais Portuários,
S.A.; Sapec Quimíca, S.A.; SPC;
SOPAC, S.A.; Sapec Agro, S.A.;
CITRI, S.A.; Cannon Hygiene
Portugal, Lda.; Sapec Parques Industriais, S.A.)
· Indústrias (Portucel; Alstom)
· Infraestruturas

/Novembro

A proximidade com a Câmara Municipal de Setúbal facilita a comunicação com a região e os seus habitantes?

F.M.F.: Sempre tivemos excelentes relações
com a Câmara Municipal e com os seus presi-

dentes. Estamos presentes no concelho desde
os anos 20, esta é a nossa comunidade e as
relações estreitam-se e são motivadas por ambas as partes. De salientar também a estreita
relação com a Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, que tem apoiado este projeto
no âmbito do plano de desenvolvimento estratégico do porto de Setúbal, em franco crescimento.
Qual é o perfil do investidor para um
projeto com a dimensão do Blue
Atlantic?

F.M.F.: O perfil centra-se em indústrias e
operadores logísticos fortemente exportadores e fábricas de diversas atividades exportadoras, incluindo as denominadas de “car
manufacturers” que queiram vir para a Europa para fazerem deste local a sua central de
distribuição. Queremos encontrar quem
queira investir numa plataforma industrial/
logística com a possibilidade de construir
um cais. Além de todas as mais-valias que

mencionei ainda temos à disposição a melhor rede rodoviária da Europa.
Já tiveram contatos de interessados?

F.M.F.: Sim. Representei a BlueAtlantic na Expo
Real (Feira de Imobiliário de Munique) e contatamos uma empresa de um fundo americano
(um dos maiores fundos do mundo) e estes
mostraram interesse em investir unicamente na
plataforma logística, não queriam o cais. Têm
actualmente 7,8 milhões de m² de armazéns
sob gestão; em Portugal tem 460 mil de m² e
querem chegar ao 700 mil de m². Estes números são uma brutalidade para a dimensão de
um país como Portugal.
Recentemente foi lançada uma campanha digital. Pode quantificar o retorno?

F.M.F.: A BlueAtlantic tem o site www.blueatlantic.pt e quantificamos, num mês, cerca de 4.500
visualizações com origem na Europa, Ásia, Estados Unidos e curiosamente a Índia.

www.ciimar.up.pt

D. Villegas

CIIMAR - Contribuindo para o conhecimento do Oceano como
base para a gestão e exploração sustentável dos recursos

Controlo de Pragas Urbanas

Uma questão de saúde pública
O controlo de pragas urbanas passa por entre as gotas da chuva quando o tema é
legislação. Este é um setor de alta importância, visto que lida com saúde pública e
que não pode passar por entre as malhas da lei. Em entrevista ao País Positivo,
Hugo Pena e Rosa Almeida, membros da direção da ANCPU – Associação Nacional
de Controlo de Pragas Urbanas, falam sobre esta batalha pela regulamentação da
atividade e sobre a especialidade do mesmo.

Criada em Junho de dois mil e sete, a ANCPU
foi fundada com o intuito de juntar as empresas por forma a homogeneizar a atividade e,
sobretudo, unirem esforços para que a regulamentação e defesa do Sector em Portugal seja
uma realidade.
A atividade não está completamente abandonada, isto é, o setor vai-se regendo pelas normas europeias, mas na prática não há qualquer
fiscalização. Os nossos interlocutores afirmam
que “as normas europeias como o HACCP –
Analise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, vieram originar a criação de empresas de
controlo de pragas, muitas delas em nome individual, a realizar serviços, que em muitas situações poderão colocar em causa a Saúde Publica”. Uma legislação do setor iria controlar
estas práticas, pouco profissionais e que em
nada credibilizam a actividade.
Há alguns anos atrás foram realizados alguns
projetos lei, mas não passaram disso mesmo.
Também Já existiram algumas iniciativas em
que até fomos convidados a prestar o nosso
contributo, mas a falta de dimensão e de peso
na economia – referindo que este é um universo de duzentas e cinquenta empresas, que gera
um total de cinquenta milhões de euros – são
causas prováveis da falta de regulamentação.
O povo português funciona, normalmente, sob
coação. Ou seja, não toma medidas preventivas, seja em que âmbito for. Os nossos entrevistados explicam que “muitas vezes avisam os
clientes das próximas atualizações que irão entrar em vigor, para que seja mais fácil a implementação. Face a esta chamada de atenção, as
pessoas não procuram atuar de forma preventiva”, fazendo-o apenas quando uma autoridade
competente os autua”.
Os maus da fita (ou não!)
Sendo uma consequência do trabalho que é
realizado pelas empresas deste setor, estes são,
por norma, vistos como alguém que apenas
quer ganhar dinheiro, desvirtuando todo o trabalho que na realidade é efectuado. “Os Profissionais do sector, há uns anos atrás eram
chamados para resolver infestações ou porque
os clientes se preocupavam em realizar serviços de prevenção. Perante o sucesso das inter-

/Novembro

venções, éramos tratados com elevado respeito
profissional. Hoje a realidade é um pouco diferente, devido ao grande número de solicitações de serviços apenas para cumprir obrigatoriedades.” Agravando ainda a posição que os
empresários têm sobre as normas de segurança
e higiene, muitos são aqueles que tentam contornar a situação “comprando” os papéis de
certificação. “por vezes, somos confrontados,
com propostas de clientes a quererem comprar
apenas documentos sem a realização de serviços. Enquanto profissional, e consciente da importância objectiva destes serviços, bem como
apaixonado pela actividade, considero, este
tipo de abordagem, uma ofensa”.
Pela profissionalização do setor
Com a falta de regulamentação do setor, a ANCPU sentiu a necessidade de homogeneizar a
atividade e formar os seus associados. Assim
sendo, é uma das competências desta associação a formação e certificação de entidades. “É
fundamental que os operadores do sector, conheçam as espécies consideradas como pragas, assim como, conheçam métodos e práticas, de modo a que possam realizar o seu trabalho sem prejudicar o meio ambiente ou colocando em risco pessoas, bens ou animais.
A utilização de produtos químicos pode destruir as pragas, assim como pode deixar graves
marcas na saúde pública e no ambiente. “Na
nossa actividade realizamos serviços num amplo universo de instalações. Existe uma enorme preocupação pelas entidades Mundiais e
Portuguesas em particular, ligadas ao sector,
com a utilização dos Biocidas. Tem havido
grandes restrições na homologação de novos
princípios activos assim como a proibição de
produtos altamente nocivos”.
O Manual de Boas Práticas para Empresas de
Controlo de Pragas Urbanas foi criado a pensar
na diminuição “dos riscos para os trabalhadores, sociedade e ambiente. É, no fundo, um
guia para orientar as empresas do ramo”.
A par disso, as sessões de esclarecimento realizadas pela ANCPU, sobre normas ou outros
assuntos pertinentes para a actividade, são formas que a Associação entende como fundamentais para divulgação de informação sobre a

Hugo Pena e Rosa Almeida
Direção da ANCPU

actividade. De salientar que estas sessões são
abertas ao público em geral, assim como as
formações.
A luz ao fundo do túnel
Em outros países europeus, o setor de controlo
de pragas urbanas já é legislado. A União Europeia criou, este ano, a norma EN 16635 – “Pest
Management Services – Requirements and
Competences”, que especifica as exigências
no que toca aos serviços de gestão de pragas e
define as competências que os profissionais do
setor devem cumprir, para deste modo uniformizar a prestação deste serviço em toda a Europa.
Para a transposição da norma para Portugal,
o Instituto Português da Qualidade (IPQ)

criou a “Comissão Técnica de Pragas Urbanas” da qual a ANCPU faz parte, juntamente
com a DGS – Direção Geral de Saúde, a Direção Geral de Alimentação e Veterinária, a
Faculdade de Medicina Veterinária, a Valor
Fito entre outras entidades. “Este foi o mote
para sentar todos os interessados e debater o
mesmo assunto. Foi com grande orgulho que
a ANCPU viu a Norma 16636 editada pelo
IPQ, no passado dia 16 de novembro. Acreditamos que seja o primeiro grande passo
para a regulamentação e profissionalização
desta atividade”.
A ANCPU tem batalhado pela legislação do setor e esta norma pode vir a ser a chave que irá
abrir a porta da regulamentação, do crescimento saudável, sustentável, da atividade.

Controlo de Pragas Urbanas

PESTNIX, investe na qualidade do serviço
Prestar serviços de desinfestação tem os seus quês. Não é apenas aplicar um produto qualquer, que quanto mais forte melhor,
à que ter consciência das medidas de segurança, e de que está a lidar com saúde pública, com influencia directa no meio ambiente.
A Pestnix – Desinfestações e Proteção Ambiental, Lda. – presta serviços de desinfestação de excelência e são, por isso, reconhecidos por todo o país. Em entrevista ao País Positivo, João Leitão, administrador, fala sobre a empresa e sobre um setor, que
apesar da nítida importância, é tão pouco conhecido e valorizado na sociedade.

prestação dos serviços de desinfestação, com o
aparecimento no mercado de produtos considerados na época como revolucionários, como por
exemplo, o insecticida em gel, mais fácil de aplicar, sem odor, acabaram por abrir, um pouco, as
portas do mercado. Marcante foi também em
2006 a obrigatoriedade da implementação do
haccp no sector alimentar, onde um dos requisitos é o controlo e monitorização de pragas, o que
impulsionou o aparecimento de inúmeras empresas.

João Leitão
Administrador da PESTNIX

A Pestnix presta serviços de desinfestação em
vários setores, mas é especializada na indústria, onde os requisitos são mais exigentes. A
qualidade e profissionalismo com que primam
o serviço tem sido o grande impulsionador
para um crescimento sustentado da empresa,
que já permite ter serviços implementados em
Angola.
A empresa de João Leitão executa serviços de
desinfestação por todo o país. É com a experiência de vinte e dois anos, no setor, onde já desempenhou funções como técnico de serviços, comercial, supervisor de serviços e gestor, função
que desempenha à quase onze anos, desde a
criação da Pestnix. Esta experiência que permite
a afirmar que “a alteração de alguns métodos na

A falta de legislação …
A legislação é a grande lacuna do setor, no entanto, a norma EN 16636 – “Serviços de Gestão de pragas – Requesitos e competências”,
criada pela União Europeia este ano poderá
alterar o setor de controlo de pragas urbanas.
João Leitão faz parte da “Comissão Técnica de
Pragas Urbanas”, visto que é membro da ANCPU – Associação Nacional de Controlo de
Pragas Urbanas, que traduziu a norma e adaptou-a para Portugal. “A norma vem formalizar
o que empresas como a Pestnix já realiza, encaixando as exigências de varias normas já
existentes. A norma vem otimizar e uniformizar os recursos, “obrigando” as empresas do
setor que a adotarem a documentar a atividade
realizada”. Porque a norma EN 16636 não é
obrigatória, mas é considerada importante
para empresas do setor. Exemplo disso foi a
preocupação da Pestnix em iniciar o processo
da implementação interna da norma, que
ocorreu no inicio deste mês.
A crise que Portugal atravessou abalou o setor.
“Se antes devido á pouca concorrência praticávamos valores considerados acima da atividade, hoje praticamos valores abaixo da atividade. Não há equilíbrio, dificultando a manutenção das empresas”. Acresce a isto, a dife-

rença drástica de preços.
Um dos exemplos que o nosso entrevistado dá
da falta de legislação centra-se na comparação
de um tratamento com aplicação de um pesticida numa palmeira e num restaurante. “Para
aplicação de um pesticida numa palmeira há
legislação, uma série de exigências como formação, um técnico responsável, entre outras.
Para proceder à aplicação num estabelecimento de restauração não há”.
No entanto, no contacto que teve com empresas do mesmo setor de Espanha, o nosso interlocutor saluta “o facto de apesar da falta de
legislação, a maioria das empresas é exigente
com as práticas e evoluir à custa da dedicação
e da pesquisa constante por novos produtos e

métodos, porque pelo que já teve conhecimento a qualidade da prestação de serviços
realizada em Portugal, apesar da falta de legislação, não é inferior á de outros países onde
até existe legislação, como já pode observar no
país vizinho”.
O administrador da Pestnix vê com agrado a
aplicação da norma e possível legislação do
setor. “A legislação será benéfica porque irá
proteger o setor e as empresas, visto que obrigará a ter procedimentos adequados, como por
exemplo no armazenamento, transporte e na
formação qualificada com o reconhecimento
das competências dos intervenientes em todo
o processo na prestação dos serviços de controlo de pragas urbanas.

Pestnix
Pest control

Qualidade e Proﬁssionalismo
são a nossa imagem de marca

Pestnix – Desinfestações e Protecção Ambiental, Lda.
Sede Caminho da Relva, nº 6 – Sobreiro – 2640-578 Mafra
Tel.: 261 819 369 – Fax: 261 853 339
E-mail: geral@pestnix.pt www.pestnix.pt
Porto Tel.: 220 995 728 Leiria Tel.: 244 098 276 Lisboa Tel.: 210 993 009
Évora Tel.: 266 098 074 Algarve Tel.: 289 148 776
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Agurys, uma entidade de confiança
Em

entrevista ao País Positivo, Sérgio Marques, administrador da Agurys, fala
sobre o trabalho desenvolvido e o impacto que a falta de legislação do setor de
controlo de pragas urbanas acaba por ter no seio das empresas.

Antes de mais, como apresentaria a
Agurys aos nossos leitores?

A Agurys é uma empresa jovem e dinâmica, que
está dedicada ao fabrico e desenvolvimento de
artigos para o controlo de pragas. Além disso,
contamos com algumas representações exclusivas para o sector, como por exemplo a Suterra,
Alcochem, Woodstream e a ByeBirds.
Qual o posicionamento da empresa em
termos de mercado?

Estamos direcionados para a produção, representação e distribuição de produtos bio-racionais
para o controlo e monitorização de pragas urbanas e agrícolas. Os nossos clientes são maioritariamente empresas de desinfestação e empresas
retalhistas, que estão distribuídos por todo o território nacional, Espanha e Angola.
Quais os produtos e serviços que coloca à disposição dos vossos clientes?

Os nossos produtos são livres de pesticidas ou
inseticidas.
Dispomos de uma vasta gama de telas adesivas
para insectocaçadores (unidades para o controlo
de insetos voadores) e para roedores, que são fabricadas por nós.
Através dos nossos parceiros colocamos à disposição dos nossos clientes uma vasta gama de produtos, como por exemplo, insectocaçadores da
marca Alcochem, armadilhas e feromonas para
monitorização de pragas da marca Suterra, entre
muitos outros artigos.
A qualidade de serviços e produtos é um
apanágio da empresa. De que forma garantem este controlo de qualidade?

O controlo da qualidade dos nossos artigos é
algo que levamos muito a sério e por isso os nossos artigos estão em conformidade com as normas nacionais e europeias, além de que, todas as
empresas que representamos são certificadas.
Sabemos que um dos principais problemas do setor de Controle de Pragas Urbanas é falta de legislação. A Agurys acaba também por sair prejudicada por esta
falta de legislação?

Sem dúvida, principalmente as empresas de desinfestação que se esforçam para cumprir os requisitos de qualidade, ambientais entre outros,
que muitas vezes são exigidos pelos seus clientes
finais, são claramente prejudicadas por esta falta
de legislação, porque muitas vezes não veem o
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seu trabalho ser devidamente reconhecido e
além disso promove uma concorrência desleal
por parte de empresas que não aplicam os mesmos padrões.
Quais as perspetivas para o futuro do setor e da empresa?

Sinceramente, vejo com bons olhos o futuro do
setor, houve progressos significativos nos últimos
anos, desde a atribuição de um CAE específico,
esta nova norma para o setor e observo muita
vontade por parte das pessoas e das empresas
para que se dê mais este passo em direção à legislação do setor.
Relativamente à Agurys, também perspetivo um
bom futuro a par com os nossos clientes.

Sérgio Marques
Administrador da Agurys

Controlo de Pragas Urbanas

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

O que é o Aquatain AMF?
O Aquatain AMF é um produto líquido único, à base de silicone para uso no controlo
de mosquitos. Dispersa-se sobre a superfície
da água rapidamente, formando uma película com uma espessura muito fina e uniforme.
É um produto Amigo do Ambiente. Degrada-se em silicatos e não afecta a fauna e flora.
Como funciona?
O Aquatain AMF tem uma reacção física e
não química com a água – não possui produtos químicos na sua composição.
O filme de espessura muito fina forma-se à
superfície da água, matando os mosquitos
imaturos e interrompendo o ciclo de vida
dos mosquitos.
É um princípio muito simples, mas um pro-

duto extremamente eficaz.
As pupas e larvas morrem, uma vez que não
conseguem chegar à superfície para respirar
e desencoraja as fêmeas de depositarem os
ovos.
Como é aplicado o Aquatain AMF?
Não é necessário o uso de pulverizadores.
Basta apenas verter algumas gotas sobre a
superfície da água (1mL por m2 de superfície de água).
Repete-se a aplicação de 4 em 4 semanas.
Onde pode ser usado?
O Aquatain AMF pode ser usado em águas
paradas, sargetas, lagos, tanques de água,
vasos de plantas, baldes, tanques sépticos e
árvores velhas – qualquer sítio onde os mosquitos se possam desenvolver.

Quanto eficaz é o Aquatain AMF?
Testes por todo o Mundo confirmaram a sua
eficácia na aniquilação das larvas de mosquitos e pupae.
O Aquatain AMF está disponível para venda
exclusiva em Portugal pela empresa Plastdiversity, Lda. Para mais informações contactar pelo email comercial@plastdiversity.
com.
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Marcas... que marcam

Feno de Portugal e Super Pop:
marcas que… nos marcam
Bastará a uma grande maioria de portugueses ouvir a expressão aroma da natureza para,
de imediato, a associar a uma marca umbilicalmente ligada a um imaginário e memória colectiva. A portugalidade associada à marca Feno, bem como ao tradicional Super Pop, é

Nuno Tavares e Sílvia Mendonça
Director-geral e directora de marketing da BrandCare

Entre o portefólio de marcas que a BrandCare adquiriu em 2013 à Colgate-Palmolive, encontramos duas marcas icónicas,
Feno de Portugal e Super Pop. Partindo de
um périplo histórico destes produtos,
que motivos terão alicerçado a preferência dos consumidores portugueses ao
longo dos anos?

A marca Feno de Portugal completou este ano 75
anos. Nasceu nos anos 30, assumindo-se desde
logo como o melhor sabonete português, fruto da
exigência de quem preferia os melhores produtos.
Numa altura em que, basicamente, apenas existia o
antigo sabão azul e branco, o surgimento de um
produto com a fragrância e algo mais incorporado
fez a diferença. Mais tarde, a marca foi adquirida
pela antiga Sociedade Nacional de Sabões e, posteriormente, passou para a propriedade da Colgate
-Palmolive. Finalmente, em Dezembro de 2013, o
Fundo Explorer adquiriu as marcas Feno, Super
Pop, Xanpa, Javisol, Cristasol e Tacto, criando a empresa BrandCare que visa precisamente dar uma
nova vida a estas marcas. O Feno de Portugal está
actualmente presente no segmento de Sabonetes
Sólidos e representa uma das marcas mais icónicas
do universo do cuidado pessoal em Portugal, sendo
conhecida pela sua fragrância fresca e inconfundível, ligada à natureza, um conceito perpetuado
pelo conhecidíssimo slogan Feno de Portugal, aroma da natureza!
A introdução da marca Super Pop no mercado português reporta ao ano de 1972, produzido na altura
pelo grupo Unisol, Sociedade de Distribuição e Exportação, pertencente à Quimigal. Em 1990, esta
última vende parte do Grupo Unisol à Colgate Palmolive, que passa a deter 100% dos direitos da
marca até ao final do ano 2013, altura em que a
BrandCare assume o controlo da marca para Portugal e outros mercados potenciais. Durante as últimas décadas de existência, a marca Super Pop passou a ser conhecida como uma Family Brand, ou
seja, uma marca de família, cuja eficácia, confiança e uso vai passando de pais para filhos.
E como se dá o surgimento da BrandCare?
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A BrandCare é uma empresa de capitais 100% portugueses, que opera em Portugal e Espanha e surge
da oportunidade de aquisição à Colgate-Palmolive
de marcas que esta empresa não considerava estratégicas nem figuravam entre o top três, posições
ocupadas pelas suas mega marcas tratadas a nível
internacional. Conseguimos chegar a um acordo
que resultou na aquisição das marcas que referimos e o nosso primeiro passo consistiu na contratação de uma mini equipa de direcção para iniciarmos o desenvolvimento do projecto BrandCare e
de crescimento destas marcas que, ao longo de alguns anos, tinham sofrido um certo declínio. Numa
primeira fase, trabalhámos verdadeiramente de raiz
no desenvolvimento do projecto e procedemos a
todo o set up produtivo, recursos humanos, logístico, financeiro e de comunicação. Em suma, estas
marcas consideradas como uma espécie de parente pobre na anterior proprietária, passaram a constituir a grande prioridade de uma equipa, evidentemente menor mas muito qualificada e ambiciosa.
Terão certamente a consciência de que
adquiriram símbolos da memória colectiva da população portuguesa…

Sim, claramente! Na verdade, comprámos o projecto destas marcas. São marcas cujo potencial conhecíamos, até porque dois dos membros da equipa, o director-geral Nuno Tavares e eu, a directora
de marketing Sílvia Mendonça trabalhámos na Colgate-Palmolive, e que, emocionalmente, nos tocam. Estamos a falar em family brands, que desde
sempre vimos em casa e integram o imaginário colectivo dos portugueses. O maior capital que comprámos? É o que as pessoas reconhecem nestas
marcas, desde a imagem à notoriedade, passando
pelos valores que as pessoas lhes associam. O vector portugalidade é um indicador extremamente
importante. Trata-se de marcas nacionais, algo que
as pessoas actualmente procuram. Falamos numa
imagem positiva, algo que constatámos através de
imensas referências obtidas a partir dos estudos de
mercado que realizámos junto dos consumidores,
que falavam com carinho dessas mesmas marcas.

apenas mais um argumento no seio do enorme potencial que encerram os produtos que a
BrandCare, uma empresa de capitais portugueses gerida por uma equipa jovem e altamente
qualificada, transportando uma lufada de ar fresco aos segmentos de higiene pessoal e do
lar. País Positivo foi conhecer este inovador projecto, que representa já um volume de
negócios anuais na ordem dos 13 milhões de euros, envolvendo mais de 200 empregos
directos em todo o país. Nuno Tavares, director-geral da , e Sílvia Mendonça, directora
de marketing, sentem a fragrância portuguesa como poucos e, em entrevista, revelam-se
tão capazes de aliar a emotividade que os liga às marcas como de assegurar o desejável
equilíbrio entre tradição e modernidade.
Foi isso que adquirimos e será disso que faremos
usufruto no futuro, desenvolvendo produtos que
vão de encontro às necessidades actuais.
Que valor acrescenta a Brandcare a estas
marcas e em que medida poderá o facto de
a empresa ser portuguesa constituir por
si uma mais-valia?

A BrandCare acrescenta um enorme valor às marcas Super Pop e Feno de Portugal pois, sendo uma
empresa portuguesa, acarinha estas marcas e pretende que as mesmas cresçam constantemente
para que sejam a preferência dos portugueses. Desta forma, faz parte do quotidiano dos seus trabalhadores uma dedicação enorme para as desenvolverem agressivamente no nosso mercado.
Além da vertente emocional, o esforço da BrandCare centra-se em ter um conhecimento profundo
do consumidor através de estudos de mercado e
em investir no negócio suportando o crescimento
destas marcas. Um dos nossos primeiros trabalhos
visou percebermos o que estas marcas dizem hoje
aos portugueses. O segundo grande trabalho visou
percebermos o que querem, ao passo que o terceiro consistiu em desenvolvermos produtos que vão
de encontro à satisfação dessas necessidades. Temos que pensar em manter a tradição que estas
marcas representam, projectando-as para a satisfação das necessidades actuais. Temos que saber rejuvenescer e modernizar sem com isso alienar todo
o capital de imagem destes produtos.
Em que medida visam as estratégias preconizadas pela direcção da BrandCare a obtenção de um equilíbrio entre tradição e
modernidade, quer ao nível dos produ-

tos, quer ao nível da imagem e packaging?

Globalmente, o plano consiste em rejuvenescer estas marcas. Temos um enorme capital de notoriedade que precisa de ser trabalhado a nível de inovação e comunicação. É de facto um grande desafio
pois, por um lado, temos uma marca como Feno de
Portugal, icónica, inconfundível, com um grupo
enorme de consumidores fiéis (é a referência de
sabonetes sólidos mais vendida em Portugal), por
outro lado apenas está presentemente em sabonetes sólidos. Sabemos que o mercado de Personal
Care evoluiu muitíssimo em novas categorias como
é o caso de geles de banho, sabonetes líquidos, etc.
Então, temos de analisar, estudar e perceber como
a marca Feno pode evoluir e expandir-se para esses
mercados, capitalizando na sua enorme notoriedade e valores. Em breve, teremos novidades resultantes do trabalho de desenvolvimento do último
ano.
Situação análoga temos em Super Pop, a marca de
sempre em lava loiças, líder incontestado de mercado nas décadas de 70 a 90 . Contudo, o mercado
mudou e o consumidor pede produtos mais concentrados, com embalagens mais práticas, mais pequenas e convenientes. Então, o Super Pop teve
que se munir dos melhores parceiros no desenvolvimento de packaging para chegar a um modelo
vencedor, como é o caso do Super Pop Ultra Concentrado, modelo Natura desenvolvido por uma
empresa líder em desenvolvimento e produção
deste tipo de embalagens, uma empresa portuguesa. Ainda recentemente um grande cliente nosso
nos pediu uma acção neste âmbito e o conceito
desenvolvido e implementado foi “Grandes marcas
portuguesas, com certeza”, fazendo a analogia ao
universo cultural da nossa história.

Município de Alcoutim

Alcoutim: um concelho
distinto do Algarve
Alcoutim, vila raiana do distrito de Faro, é caracterizada por não ter a oferta turística de sol e mar, que é típica da região. É desta forma que se distingue assim dos
restantes concelhos algarvios. Em entrevista ao País Positivo, Osvaldo Gonçalves, presidente da autarquia, fala sobre este fator diferenciador, da sua importância
e levanta o véu sobre os destinos do município.

Este é um município com 577 quilómetros
quadrados e é aqui que começa o percurso pedestre de 300 quilómetros que atravessa toda a
região algarvia (termina no Cabo de São Vicente). Durante todo ano, são várias as pessoas
que se vão encantando com a beleza de Alcoutim, permanecendo nos vários postos de
alojamentos existentes.
Posto isto, a grande aposta do edil passa por
implementar uma estratégia de desenvolvimento, que permita alavancar e economia local e melhorar as condições de vida da população, centrada naqueles que são os elementos
diferenciadores e que fazem de Alcoutim um
território com características únicas para se viver e pelo qual, cada vez mais turistas se deixam encantar. “O turismo de natureza é um
dos segmentos que pretendemos otimizar, e
por isso estamos extremamente atentos ao território e às oportunidades que este nos proporciona. Estamos a implementar um conjunto de
ações que visa criar as condições necessárias
para que Alcoutim se torne um destino de referência, onde as pessoas se possam fixar, e, desfrutar do nosso património natural e cultural ”.
É legítimo pensar-se que o facto de Alcoutim
não ter mar seria um ponto desfavorável num
município do Algarve. No entanto, é necessário ver a realidade por outro prisma. Esta característica é um fator de diferenciação positiva,
pois consegue oferecer um produto diferente
dos restantes concelhos.

É com esta visão que o executivo vem criando
as condições para maximizar todos os seus recursos, podendo assim, como já foi dito, atrair
pessoas, mas também investimento. Osvaldo
Gonçalves revela que o rio Guadiana é uma
excelente porta de entrada e que até aos dias
de hoje não funcionou na sua plenitude, porque não tem tido a atenção devida. O executivo “tem envidado esforços no sentido de serem
criadas melhores condições de navegabilidade, aumentando assim o interesse pelo investimento”.
O recanto fluvial tem-se tornado pequeno para
a afluência que tem durante a época alta, refletindo todo o trabalho de promoção que tem
sido realizado. “Para isto, estamos a criar infraestruturas que possibilitem o aumento desta
oferta. Temos um projeto, em fase de estudo,
para criação de um parque de campismo, a
montante da praia fluvial, e ampliação da mesma”.
E o que há mais em Alcoutim?
Por forma a dinamizar a população e dar um
abanão no turismo local, o edil criou dois
eventos que têm vindo a sofrer um incremento
significativo. Um dos casos é o Festival de Caminhadas, que já vai na segunda edição e que
traz pessoas de vários países da Europa.
O Festival Gastronómico “Sabores da Serra ao
Rio” conta com duas edições, por ano, uma
edição dedicada aos sabores da primavera e a

Osvaldo Gonçalves
Presidente da CM Alcoutim

edição de outono que decorre de 7 de novembro a 8 de dezembro de 2015, foi outra das
formas encontradas para dinamizar e promover o concelho e a sua gastronomia, “dando a
provar os nossos produtos endógenos, desde as
enguias do rio, passando pela lampreia (confecionada de forma muito especifica) e pelos
pratos de caça, até às nossas açordas e doçaria
tradicional. Tentamos envolver o nosso setor da
restauração, valorizando assim também os
agentes económicos e reconhecendo, deste
modo, o contributo que dão para que Alcoutim
se assuma, cada vez mais, como uma marca de
qualidade.”
Para além dos Festivais, e da Festa de Alcoutim,
que atrai todos os anos milhares de visitantes,
o concelho conta com uma eclética e permanente oferta cultural, desportiva e de lazer.

O Festival Gastronómico
“Sabores da Serra ao
Rio” conta com duas
edições, por ano, uma
edição dedicada aos
sabores da primavera e a
edição de outono
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Município de Alcoutim

Ação Social
No último recenseamento geral da população,
realizado em dois mil e onze, o concelho de
Alcoutim tinha cerca de três mil habitantes. O
edil, sublinha que tendo em conta o perfil populacional do concelho, a ação social assume
um carácter de extrema relevância. A este nível, existe um conjunto de medidas que têm
como objetivo, primordial, apoiar a população
mais carenciada e tornar Alcoutim um concelho amigo das famílias. Para dar resposta à perda de população que se tem verificado no concelho nas últimas décadas, o executivo implementou, medidas de incentivo à natalidade e à
fixação de população, entre os quais o Programa de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família, decidindo atribuir um valor às famílias para
as ajudar nas despesas – cerca de cinco mil
euros -, e para o obterem estas apenas têm que
preencher os requisitos constantes no Regulamento de Atribuição do referido apoio. Um
ano após a implementação, Osvaldo Gonçalves faz um balanço positivo, salientando o facto de já se começar a registar um aumento no
que se refere ao número de nascimentos, e, simultaneamente o programa em questão permitir melhorar as condições de vida das famílias.
Desta forma, o executivo acaba por aumentar a
natalidade, fixar a população e alavancar a
economia local, injetando, indiretamente, dinheiro no comércio e nos infantários.
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Os jovens estudantes
do concelho usufruem
de um conjunto de
apoios, entre os quais
e no que refere aos
jovens universitários,
a atribuição de Bolsas de
Estudo.

Os jovens estudantes do concelho usufruem de
um conjunto de apoios, entre os quais e no que
refere aos jovens universitários, a atribuição de
Bolsas de Estudo que visam contribuir para que
todos os alunos possam frequentar o ensino superior e, deste modo, para uma maior justiça
social e para a capacitação do tecido humano
do concelho.
A par disto, a câmara municipal tem uma equipa de técnicos especializados, que corporizando uma ação social atenta e célere, trabalham
integrados no conjunto de entidades que for-

mam a matriz da rede social concelhia, e desenvolvem junto da população uma intervenção personalizada, visando o diagnóstico e
acompanhamento dos casos, socialmente,
mais vulneráveis. “Este é um trabalho realizado, discretamente, e para o qual disponibilizamos uma boa parte do nosso orçamento”.
Dedicado à terceira idade, sabendo bem o
quão frágil é esta faixa etária da população, Alcoutim tem quatro centros de dia, dois lares
(estruturas residenciais para pessoas idosas) e
outro em construção que terá trinta e seis ca-

mas (um investimento de um milhão de euros).
“Identificamos esta necessidade e trabalhamos
com outras entidades, para dar à nossa população uma melhor qualidade de vida”, explica o
nosso interlocutor.
Alcoutim é por tudo isto um concelho que vem
crescendo paulatinamente. Tudo graças a uma
estratégia voltada para o futuro que visa o aumento da população, criando ao mesmo tempo, todas as condições para que os munícipes
tenham qualidade de vida, nunca descurando
a capacidade turística que possuí.

Ensino e Formação

Um marco em Vouzela
Em entrevista ao País Positivo, José Lino, diretor da Escola Profissional de Vouzela, fala sobre a evolução da mesma e a importância desta para o concelho.

Há quantos anos está a frente do de-

Se há uns anos o ensino profissional era

partamento pedagógico da Escola Pro-

visto como sendo de segunda linha, hoje

fissional de Vouzela e o que trouxe de

a realidade é diferente. O que leva um alu-

novo à instituição?

no a ingressar no ensino profissional?

Há 12 anos que exerço funções enquanto diretor pedagógico. Durante este tempo tivemos a
abertura de cursos com empregabilidade na
área da mecatrónica, da manutenção industrial, da mecatrónica automóvel e da eletromecânica, realizamos a parcerias com diversas
instituições, para abertura de cursos de nível V
e requalificamos as instalações existentes com
a criação de 400m2 de espaço para oficinas de
mecânica e mecatrónica. Em consequência tivemos um aumento do número de turmas, de 6
para 13, de 90 alunos para 270.

Enveredar por um curso profissional significa conquistar um lugar no mercado de trabalho. Os cursos ministrados são cursos de preparação para a
vida prática, capazes de acabar com os desequilíbrios profissionais que hoje Portugal enfrenta. No
nosso país luta-se por um emprego desesperadamente. Os quadros superiores estão completamente lotados. Enquanto isso, faltam bons serralheiros,
bons hoteleiros, sapateiros, canalizadores, etc. Ora,
são estes quadros intermédios que vão assegurar a
sobrevivência dos quadros superiores. Se eles não
existem cria-se um enorme desequilíbrio.
As Escolas Profissionais têm demonstrado uma
grande capacidade para ajudar cada aluno na
construção de um percurso formativo com sucesso
na preparação para a vida. Desta forma, as escolas
profissionais são escolas de primeira oportunidade
para todos os que não tiveram problemas no seu
percurso escolar e escolhem fazer um curso profissional como primeira opção. Mas desempenham
também um importantíssimo papel como escolas
de segunda oportunidade para todos os que tiveram dificuldades no seguimento de estudos no ensino regular. Convém ainda frisar que os cursos ministrados nestas escolas, para além de fornecerem
uma ferramenta de trabalho para a inserção na vida
ativa, também desenvolvem aptidões sociais e atitudes cívicas indispensáveis a uma boa inserção
dos formandos na vida socioprofissional.

Quando surge a Escola Profissional
de Vouzela e quais os motivos subjacentes à sua fundação?

A Escola Profissional de Vouzela iniciou a sua
atividade em Outubro de 1991. A carência de
mão-de-obra especializada no ramo da Hotelaria da região e a elevada percentagem de alunos que abandonavam a escola sem um mínimo de preparação para a vida, foi a razão que
levou alguns vouzelenses a sonhar com a criação da Escola Profissional. Desde o primeiro
instante, a ideia base foi sempre a Hotelaria,
não só por a Região de Lafões incluir a zona
termal de S. Pedro do Sul, mas também porque
toda a região detém fortes potencialidades turísticas que é preciso explorar. No entanto, surgia também no concelho o desejo da sua zona
industrial como instrumento de desenvolvimento regional. Com a evolução do Ensino
Profissional, a Escola viu-se obrigada a enveredar por formação de técnicos de nível 3 da
U.E. nunca se afastando da ideia inicial – cursos na área de Hotelaria/Turismo, Eletricidade/
Eletrónica e Construção Civil. Atualmente, são
todos cursos de nível IV que, além de conferirem um certificado profissional, conferem também a equivalência ao 12º ano, permitindo aos
jovens o prosseguimento de estudos. Conta
ainda com várias turmas de cursos vocacionais, que prosseguirão estudos nas mesmas
áreas. Em termos de parceiros, mantém uma
parceria com a AFTEBI (Associação para a Formação Tecnológica da Beira Interior) ministrando cursos de nível V. Pontualmente, ministra cursos com o IEFP.

O que tem a Escola Profissional de Vouze-

José Lino
Diretor da Escola Profissional de Vouzela

A média anual de jovens que frequenta a Escola é
de 270 alunos, beneficiando, todos eles, da refeição do almoço e subsídio de transporte ou alojamento. O número de professores é de cerca de 30,
alguns deles já na situação de formadores internos
da Escola. Cada ano que passa, alargamos, ainda
mais, as fronteiras do concelho e da região de Lafões. Somos procurados por imensos alunos oriundos de diferentes terras, que vão desde a praia até à
serra. Em termos de dinâmica da vila de Vouzela, a
Escola Profissional de Vouzela contribui com mais
de 100 alunos alojados que vivem em permanência e aí fazem as suas compras e contribuem, também, para o crescimento da economia local. Para
além disso, o nosso orçamento ajuda muitas famílias que dependem da escola. No caso dos alunos,
permite aliviar o orçamento dos pais, sobretudo na
alimentação, transporte e alojamento (gratuitos).

la para oferecer aos seus alunos?

A Escola pode orgulhar-se, hoje, de possuir um
conjunto de requisitos que a colocou em ótimas
condições para ministrar um ensino da melhor
qualidade: salas amplas e bem mobiladas, oficinas
para aulas práticas equipadas com tudo quanto é
necessário, serviços de apoio, como Reprografia,
Bibioteca, espaços de convívio amplos e funcionais, assim como um Corpo Docente qualificado e
profundamente empenhado na obtenção do sucesso dos seus alunos. Desde 2006 que a escola se
vocacionou para as áreas da Mecânica, Elétronica
e Eletricidade, construindo mais de 300m2 de área
coberta de oficinas apetrechadas com tecnologia
de ponta. Hoje, quase vinte e cinco anos após a sua
criação, a Escola criou raízes e orgulha-se de oferecer cursos com empregabilidade a 100%.

Há a preocupação de escolher a oferta
formativa de acordo com as necessidades
do tecido empresarial?

Há diversos anos que a EPV faz a escolha dos seus
cursos tendo por base a voz das empresas e dos agentes de emprego. Atualmente o Ministério da Educação
define cursos prioritários para cada região, de acordo
com as necessidades do tecido empresarial.
Qual a taxa de empregabilidade dos formandos?

A Escola Profissional de Vouzela tem mantido, ao
longo dos últimos anos, os níveis de empregabilidade a rondar os 100%, sobretudo porque a formação está direcionada para as necessidades do mercado de trabalho e, claro, pela sua qualidade. A

EPV acompanha os seus alunos mesmo depois destes concluírem a sua formação, fazendo o seu
acompanhamento até à sua inserção profissional.
Quais as perspetivas de futuro para a Escola Profissional de Vouzela?

Queremos continuar nesta senda da empregabilidade, lutando contra a crise, e deixando também
nos nossos alunos o “bichinho” do empreendedorismo. Acredito que as escolas profissionais podem
e devem ser um ‘ninho’ de empreendedores e motor de industrialização, pois isso é algo de que o
país muito necessita, neste momento. Somos uma
Escola/Família que se envolve diretamente com a
comunidade e com os diversos atores da vida social, de forma a dar resposta a necessidades de formação regional e local, havendo uma estreita ligação que facilita a concretização de estágios profissionalizantes e demonstrado uma grande capacidade para ajudar cada aluno na construção de um
percurso formativo com sucesso na preparação
para a vida prática. Desempenhamos, também, um
importantíssimo papel como escola de segunda
oportunidade para todos os que têm tido dificuldades anteriores e encontram aqui a motivação e o
estímulo que lhes faltou noutras situações. Não podemos deixar cair os jovens no vazio do desemprego, sem projeto de futuro. Se não o fizermos por
eles, façamo-lo por nós, que sentimos a cada momento que passa a nossa qualidade de vida ameaçada pelos excluídos, impossibilitados de auferir
benefícios, e que quase sempre a exclusão social
tem como primeira etapa a exclusão escolar. Criar
uma escola/empresa é cada vez mais o caminho
que se nos afigura no horizonte.
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MicroBiotec

Stab vida: your easy genetics laboratory
Em entrevista ao País Positivo a Co-fundadora e Sales Manager da STAB VIDA, Daniela Leão afirma que “a STAB
VIDA é uma empresa de referência em Portugal no setor da genómica, contando com uma equipa altamente especializada, com mais de dez anos de experiência, e com laboratórios eximiamente equipados e certificados”.

Quando surge a STAB VIDA e quais são
os principais interesses da STAB VIDA?

A STAB VIDA foi criada há 15 anos e é uma
empresa portuguesa que sempre atuou e desenvolveu o seu expertise na área da biotecnologia. É constituída por 25 colaboradores e
uma linha exclusiva de produtos e serviços
em genómica. Os principais campos de interesse em I&D e comercialização focam-se
no diagnóstico point-of-care e theragnostics
(principalmente para as doenças de Alzheimer,
Lyme e Cancro), a bioinformática, a síntese de
oligonuceótidos e a sequenciação de ácidos
nucleicos, incluindo a sequenciação massiva
(NGS). Toda esta panóplia revela-se muito importante no setor académico, ao nível da investigação fundamental e aplicada (Universidades, Hospitais, Centros de Investigação especializados, entre outros), assim como no setor
privado, onde as novas empresas biotech se
têm desenvolvido a largos passos, com especial destaque na área clínica.
Até onde se estende a equipa STAB VIDA?

Aproveitando de toda a evolução que tem
ocorrido no campo da genómica decidimos,
ao longo dos anos, alargar a nossa equipa para
outros países e diversificar os serviços prestados aos clientes. Atualmente estamos presentes
com venda direta em Portugal e Espanha (excepcionalmente em algumas geografias com
distribuidores), e com representantes exclusivos em Itália, Israel, Reino Unido, Brasil, Chile,
Uruguai, Angola e Nigéria. Contamos por isso
com uma extensa carteira de clientes, oriunda
sobretudo dos serviços de NGS e sequenciação Sanger gold-standard, que nos permite
constituir uma rede de conhecimento e parceiros cada vez mais avançada e destacada no setor da Biotecnologia.
Para além da parte comercial referiu a
Investigação e Desenvolvimento. Pode
evidenciar algum projeto em que a empresa participou?

Sendo a STAB VIDA uma empresa focada na
diferenciação dos seus serviços, a I&D torna-se
fulcral nesse posicionamento. A STAB VIDA
conta por isso com a experiência de participação e coordenação de projetos nacionais e europeus (três do FP6 e quatro do FP7). Destaco
a participação da STAB VIDA no projecto Euro-
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Gentest NoE FP6 por ter permitido harmonizar
todo o processo dos testes genéticos a nível Europeu, o qual será de extrema importância
para o desenrolar da avaliação regulatória do
projeto easierNGS e coordenação do projeto
LungCard FP7, concretamente no desenho do
painel NGS de farmacogenómica do cancro do
pulmão.
Entrevista a Hugo Araújo Pereira,
responsável pelo Departamento de
Marketing da STAB VIDA
A STAB VIDA é uma empresa portuguesa
especializada em Genómica dentro do
setor da Biotecnologia. No entanto, já
abriu horizontes e expandiu-se para
fora de Portugal.

É verdade, o mercado português, muito devido
à sua pequena dimensão, estava consolidado
e, portanto, decidimos avançar para a internacionalização. Por uma questão de proximidade
cultural e de estilo de consumo optamos pelo
mercado espanhol, com um investimento considerável em toda a sua geografia, sendo que
hoje, Espanha é já o mercado mais forte da
STAB VIDA, onde assumimos a dianteira no
conjunto de players mais importantes do setor
nesse país. Fruto dessa aprendizagem, e con-

victos da diferenciação dos nossos serviços,
optamos por alavancar a nossa estratégia de
internacionalização. Seleccionamos os países
onde consideramos que os nossos serviços
atuais e novos serviços a lançar poderiam penetrar com maior facilidade, e dessa forma
contamos já com um presença internacional
gratificante (9 países). Essa seleção e contínuo
crescimento resulta do enfoque constante nas
necessidades ainda não cumpridas em cada
um dos países em análise, adaptando a nossa
comunicação à cultura de consumo local. A
rede de conhecimento oriunda dos projetos
I&D foi também um fator decisivo para superar
as barreiras à entrada nas diferentes geografias
onde estamos presentes, e que contamos alargar de forma considerável em 2016.
Ser líder de mercado é concorrer no
mercado pelo preço?

Não, de todo. É preciso ter em conta que o setor onde atuamos é fundamentalmente de serviços tendencialmente personalizados, principal motivo da convicção da minha resposta. A
estratégia de preço é uma estratégia tão digna
como a diferenciação, no entanto o nosso posicionamento é assumidamente o de diferenciação, e é nele que todos os dias depositamos

o nosso esforço, e o qual tem demonstrado poder ser eficaz na conquista de quota de mercado. Mais uma vez destaco a importância da
vantagem competitiva, e de difícil imitação,
associada à nossa rede sólida de parceiros
I&D, construída ao longo da vida da empresa,
e que nos permite continuamente trabalhar na
ambição de sermos pioneiros (“First Mover Advantage”).
Outras das áreas onde a STAB VIDA tem
vindo a apostar é nos projetos comunitários. Como se posiciona a empresa
neste âmbito?

Atualmente, a STAB VIDA é a empresa portuguesa com mais projetos europeus na área da
genómica a nível nacional. Contamos com
sete projetos europeus, sendo que inauguramos um novo departamento destinado à gestão
de projetos europeus, e que se tem revelado de
extrema importância e valor para a empresa.
Posto isto, fica desde logo bem latente o nosso
atual esforço e orientação em projetos comunitários, assim como para o futuro. Premissa que
consideramos essencial ao nos posicionarmos
pela diferenciação e inovação dos nossos serviços.
Do seu ponto de vista, e no que diz respeito à sua área concreta, quais são os
grandes projetos da STAB VIDA?

Para além do caráter disruptivo dos serviços
que serão lançados nos próximos anos, e de
forma contínua, oriundos dos projetos europeus, referencio a nossa grande aposta para
2016 no setor digital. Além de termos uma
postura cada vez mais orientada para o
cliente (personalização dos serviços), estamos atentos às novas tendências de comunicação e interação com o consumidor, com
especial destaque para as redes sociais, assim como no e-commerce. Dessa forma, e
para anunciar muito em breve, lançaremos
uma primeira plataforma web, integrada à
nossa atual plataforma de área de cliente
(esta última foi inaugurada este ano e com
caraterísticas diferenciados face às existentes
no mercado), que promete acrescentar muito
valor à comunidade científica, imputando
novos conceitos no setor da biotecnologia,
oriundo de um pensamento estratégico “out
of the box” existente na empresa.

MicroBiotec

SARSTEDT PORTUGAL

Em Portugal trabalham os dois ramos
de atividade?

as máquinas que necessitamos para fabricar os nossos produtos e os moldes é tudo
fabricado in house, daí a marca de elevada qualidade que acompanha os produtos
Sarstedt.” Eng.º Hugo Costa, General Manager da Sarstedt, SA

Sim, esta divisão está a acontecer gradualmente
em todos os países e em Portugal já o fizemos. Tivemos a necessidade de dividir as áreas de negócio e as equipas comerciais que também são diferentes, porque na área hospitalar nós estávamos
muito limitados à investigação que se fazia nas
universidades de medicina. A área do life sciences
surgiu como um complemento: à medida que as
necessidades iam surgindo, a Sarstedt respondia
com material adequado.

“A grande mais-valia que temos é que tudo é fabricado dentro da empresa, ou seja,

Entrevistado pela equipa do País Positivo, refere
que entrou “na empresa em 2005 com funções
comerciais, passados dois anos passei a ter funções de supervisor nacional de vendas e em
2010 surgiu a oportunidade de ficar como General Manager da Sarstedt”.
A SARSTEDT é uma empresa alemã que chega a Portugal em 1993. O que motivou o
investimento no nosso país?

A empresa começou em 1961, com o Sr. Sarstedt na garagem de sua casa. Era engenheiro mecânico que começou a desenvolver a própria
marca na área hospitalar: desenvolvia consumíveis (essencialmente para laboratórios) e com o
feedback do mercado começou a ser desenvolvida uma panóplia de produtos e de tecnologias que eram interessantes para o mercado
e que correspondiam às suas necessidades.
Nos anos 70 e décadas seguintes, abrimos
subsidiárias nos Estados Unidos, posteriormente no Reino Unido, Espanha e Portugal, todas por motivos de expansão. Hoje estamos presentes em quase todo o mundo, com um total de
30 subsidiárias e 2.500 funcionários, 16 dos
quais em Portugal.

De que forma regem a produção para
essa área?

Estamos a antecipar-nos com critérios mais rigorosos, vindos da área hospitalar, e aplicamo-los
na área da investigação. Quando essa legislação
chegar a Sarstedt estará na vanguarda dos consumíveis na área do life science.

Qual é o produto pelo qual a Sarstedt é

Em que contexto, na área das ciências

Futuramente, a Sarstedt, pretende fazer

mais conhecida?

da vida, é que se aplicam os produtos da

mais investimentos?

Somos conhecidos a nível nacional e internacional pelo sistema de colheita fechado por aspiração
e que tem um funcionamento diferenciado dos
restantes que existem no mercado. Temos 60% do
SNS (Serviço Nacional de Saúde) a trabalhar connosco neste tipo de material. Começamos com um
simples tubo e, 50 anos depois, com o sistema fechado de colheita por aspiração onde não há exposição ao sangue em todo o processo, desde a
recolha até à análise do mesmo.

Sarstedt?

Pretendemos investir em linhas de produção, abrir
mais filiais e investir em novos produtos. O ano
passado lançámos uma nova linha de cultura celular mais complementada, mais alargada e com algumas caraterísticas geométricas que vêm facilitar
o trabalho dos investigadores e que tem sido bem
aceite durante este ano. Estamos constantemente a
investir em novos produtos e quando verificamos
que há necessidade de complementar os nossos
produtos e não temos a linha de produção desenvolvida podemos comprar empresas e integrá-las
no grupo Sarstedt. A semana passada comprámos
uma empresa mas não será para produzir para a
área das ciências da vida.

O posicionamento no meio hospitalar
foi uma mais-valia para o desenvolvi-

Aplica-se principalmente na área da biologia molecular, cultura celular e microbiologia o que fazemos é a parte dos consumíveis que se aplicam nos
equipamentos. Por exemplo: se existe um equipamento que faz sequenciação, nós fornecemos as
placas que são utilizadas para as análises e as pontas das micropipetas; essas placas têm que obedecer a normas muito apertadas de certificação, a
medidas muito específicas; as pontas das micropipetas para transferência de líquidos necessitam de
ter uma precisão muito grande senão toda a análise poderá ficar comprometida.

mento de outras áreas de negócio?

Sim, sem dúvida. Como estávamos muito bem inseridos no meio hospitalar fomos recolhendo informação sobre outras necessidades como a transferência de líquidos biológicos; dentro das universidades começou a haver cada vez mais investigadores com necessidade de equipamentos e
consumíveis específicos e fidedignos para as suas
investigações. Compilando essa informação, a
Sarstedt começou a desenvolver a área de negócio
do life sciences (ciências da vida) até haver a necessidade de dividir esta área da Hospitalar.

O conhecimento adquirido na área hospitalar veio a revelar-se uma mais-valia?

É difícil encontrar profissionais para

Sim, temos mais vantagem devido ao know how
adquirido na área hospitalar porque, normalmente, as questões que existem ao nível da legislação
hospitalar são muito mais restritas do que as que
existem para a investigação, como tal a área de
investigação usufrui da mesma qualidade e rigor
na produção do que a área Hospitalar.

trabalhar na área comercial?

A produção é feita exclusivamente na
Alemanha?

É feita principalmente na Alemanha, mas está dividida por mais três países: E.U.A., França, Austrália.
O material vem para Portugal para o nosso armazém que se encontra licenciado pelo Infarmed, o
que permite que as nossas equipas consigam fazer
chegar as encomendas ao cliente com maior celeridade, o que não seria possível se não tivéssemos
o mesmo em território nacional.
A distância da sede dificulta a comunicação das novas necessidades do mercado?

Hugo Costa
General Manager da Sarstedt, SA

menos desenvolvida na área dos dispositivos
médicos comparativamente à área do medicamento. Na parte da investigação ainda não existe essa legislação europeia.

De forma alguma. Estamos em contato permanente com a sede e alinhamos necessidades
com outros países, porque produzir um produto
só para o mercado português poderá não ser
rentável, mas produzi-lo para mais dois ou três
países já o será.
As normas europeias facilitam essa produção?
As normas europeias para os consumíveis na
área do life science não estão tão desenvolvidas
como gostaríamos. Essas normas estão muito desenvolvidas na área hospitalar e, mesmo assim,

Nós somos rigorosos na escolha dos recursos humanos e deve ser por isso que temos muito pouca
rotatividade na equipa. Todos os nossos comerciais
têm uma base académica forte, mas não descuramos a formação contínua. Muitas vezes proporcionamos a frequência, por exemplo, de cursos de
culturas de células; isto porque se o delegado necessitar de entrar num diálogo técnico com o
cliente em que possa estar ao mesmo nível e aconselhar o cliente na melhor escolha.
A Sarstedt marca presença na Conferência “Microbiotec 2015”?

Somos presença obrigatória neste tipo de evento
e, principalmente, nos mais importantes como é
o caso desta conferência. A “Microbiotec 2015”
é o evento mais importante, em Portugal, na
área das ciências da vida e só acontece de dois
em dois anos. Vamos estar presentes com um
stand a mostrar os nossos produtos e as novidades que existem no mercado.
Qual é a novidade deste ano?

O grande foco deste ano vai ser a apresentação da
nossa nova linha de cultura celular, para conseguirmos demonstrar algumas mais-valias; a nossa
presença é puramente comercial. Há 15 ou 20
anos atrás ia-mos a estas feiras apresentar a marca
ao mercado, atualmente vamos apresentar as novidades porque já todos reconhecem a nossa marca
e a qualidade que representa.
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Safe Cloud

INESC TEC
“O projeto “Safe Cloud” almeja salvaguardar a privacidade e integridade dos dados
desde que estes saem do computador até que chegam, são armazenados e manipulados na cloud” refere o Professor Rui Oliveira, Administrador do INESC TEC em
entrevista à equipa do País Positivo.

Em que contexto surge este projeto?

Quem são as pessoas que, tipicamente,

Este é um projeto de Investigação e Desenvolvimento (I&D) financiado pela Comissão
Europeia do género de outros em que o
INESC TEC está envolvido e vem no seguimento de vários projetos que temos vindo a
desenvolver, desde 2004, na área do Armazenamento de Dados e gestão de Cloud
Computing.

acedem a estes dados?

Quais são as vertentes em que esta in-

Em que medida o projeto “SafeCloud”

vestigação está assente?

pode vir ajudar a solucionar este

Este projeto, em particular, tem uma vertente
que combina a investigação em Cloud Computing com investigação em Segurança da
Informação. Um dos temas primordiais,
dentro da investigação na área da segurança
é o da confidencialidade e o da integridade
dos dados para que estes não sejam manipulados de forma e pelas pessoas erradas.

problema?

São os denominados hackers, que são aqueles que acedem de forma ilícita aos dados
confidenciais, mas também as empresas e
organismos a quem o utilizador não deu
permissões de acesso, por exemplo: os operadores dos centros de cloud computing e os
próprios governos.

A motivação do do projeto “SafeCloud” é no
sentido de dar ao cidadão comum, empresas
incluídas, garantias muito concretas e matematicamente substanciadas de que os dados
armazenados na cloud têm garantias precisas de privacidade e integridade.
Especificamente qual é a finalidade

Rui Oliveira
Administrador do INESC TEC

O que motivou a génese deste proje-

deste sistema de segurança?

to?

Pretendemos oferecer ferramentas informáticas que permitam construir aplicações garantindo estas propriedades de segurança,
mas também – porque é importante chegar
ao utilizador comum – oferecer aplicações
que as pessoas possam usar, à semelhança
de outro tipo de aplicações comuns.

A ideia deste projeto surgiu há cerca de 2
anos quando decorreram dois eventos distintos, mas concomitantes, que foi o caso
Edward Snowden – que comprovou que
tudo o que fazemos e transmitimos nos
meios de comunicação digitais e colocamos
nos servidores externos está acessível a demasiadas pessoas –. Outro caso mediático
foi o da actriz
Jennifer Lawrence que guardava as suas fotos pessoais numa cloud, alguém conseguiu
o acesso a esse armazenamento e divulgou
as fotos para todo o mundo cibernético.

O risco é eliminado definitivamente?

O risco nunca é eliminado por completo. O
utilizador expõe-se a muitos riscos, mesmo
sem o saber. Acreditamos que vamos desenvolver técnicas, acessíveis a qualquer utilizador, que reduzem enormemente esses riscos.

“A motivação do do projeto “SafeCloud” é no sentido
de dar ao cidadão comum, empresas incluídas,
garantias muito concretas e matematicamente
substanciadas de que os dados armazenados na cloud
têm garantias precisas de privacidade e integridade.”
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A segurança da informação está intimamente
ligada ao grau de segurança para o qual o próprio utilizador se dispõe a contribuir.

armazenamento?

O INESC TEC está a desenvolver este

Qual é o papel do INESC TEC neste con-

projeto com mais parceiros?

sórcio?

Sim, várias. Um exemplo de uma questão
muito pertinente é a de garantir que o acesso
aos dados não fica dependente de uma aplicação ou serviço específico, controlado por alguém ou alguma instituição em particular.
Para isto, as técnicas e os algoritmos utilizados
para o armazenamento e manipulação dos dados deverão ser conhecidos por todos.

Este modelo de cloud computing veio para
ficar e, devidamente acautelados os interesses e direitos dos utilizadores, oferece possibilidades até há pouco tempo impensáveis,
com enorme impacto económico e social.
Noventa por cento dos dados digitais existentes foram gerados nos últimos dois anos.
Hoje, praticamente todas as pessoas utilizam a cloud com vantagem sobre qualquer
outra forma de armazenamento pessoal. O
que é possível fazer com a economia de escala e com a imensidão de dados disponíveis desafia a imaginação.

Sim. Também temos, no consórcio de “SafeCloud”, uma empresa líder nacional no desenvolvimento de software para análises clínicas,
que é a Maxdata. Esta empresa ainda não recorre às cloud porque não consegue garantir a
segurança dos dados fornecidos pelos seus
clientes. Um dos objetivos dessa empresa é o
de poder alavancar o armazenamento e processamento da cloud nas suas soluções. Temos
o INESC TEC em parceria com a Universidade
do Minho, o INESC ID em Lisboa, a Universidade de Neuchâtel na Suíça, e a Universidade
Técnica de Munique na Alemanha.

Estes consórcios juntam académicos e empresas. Normalmente as empresas trazem a
componente de exploração (porque o que se
faz tem de ser experimentado, servir e gerar
dividendos), no nosso caso temos 3 empresas: a Maxdata a representar Portugal, a
Cloud & Heat pela Alemanha, um fornecedor muito particular de serviços de cloud
computing, e a Cybernetica da Estónia, cujo
core business são produtos computação segura e quer explorar os resultados deste projeto nos produtos próprios.

Este projeto levanta muitas outras
questões de segurança?

Este projeto tem vindo a ser cada vez

Que consequências (positivas e nega-

mais divulgado. Que fatores aponta

tivas) podem advir desta evolução?

Em que fase se encontra este projeto?

para este interesse?

As perspectivas são manifestamente muito
boas, mas os processos têm de ser mais seguros. Por exemplo: hoje faço análises clínicas às 09:00h e às 11:00h tenho o resultado
disponível online e coloco a questão: quem
viu as minhas análises? Quem terá acesso a
elas e com que intuito? Colocam-se demasiadas questões de confidencialidade e de
segurança que estamos a abordar neste projeto e para as quais queremos encontrar a
melhor solução.

Começamos no dia 1 de setembro e estamos na
fase de arranque, de definições base. Pretendemos ter, até ao final do ano, uma aplicação para
usar nos telemóveis para tirar fotografias com as
garantias de confidencialidade que referi. Esta
primeira aplicação serve para divulgar e promover junto do público o que está a ser feito dentro
do projeto “SafeCloud”. Vamos posteriormente
desenvolver a faceta da integridade que é tão ou
mais importante do que a da segurança, mas
ainda não está a ser trabalhada.

O interesse e divulgação advêm de este ser o
primeiro projeto português na área da segurança no programa H2020 e do facto de as
questões de armazenamento e privacidade
dos dados sejam cada vez mais divulgadas e
os próprios utilizadores quererem ter confiança nas clouds.
As clouds são consideradas “moda”
ou já se enraizaram como forma de

Hoje, praticamente
todas as pessoas utilizam
a cloud com vantagem
sobre qualquer outra
forma de
armazenamento pessoal

“A Maxdata é o player dominante, em Portugal,
na área do software para a saúde”
Maxdata Software, SA Healthcare Solutions
A Maxdata foi constituída em 1989 para
produzir um software específico. Qual
foi o principal objetivo?

O principal negócio da Maxdata é o desenvolvimento de software para a área da saúde, ou
seja, soluções informáticas, que instalamos nos
nossos clientes: no setor privado temos sobretudo os laboratórios, análises clínicas e de anatomia patológica; no setor público análises clínicas e de anatomia patológica, transfusões de
sangue e vigilância epidemiológica. Iniciamos
a atividade na área das análises clínicas e temos vindo sempre a crescer até aos dias de
hoje. Temos em carteira mais de 70% dos hospitais púbicos e várias dezenas de clínicas privadas equipados com software Maxdata.

laboratório. No caso das análises clínicas estas
são processadas em equipamentos: coloca-se a
amostra, o reagente, o software analisa e indica os resultados através de um hardware específico, mas é o nosso software que controla
esse equipamento. Mas via para além disso, ao
produzir o resultado tem a capacidade de analisar se aquele resultado é fidedigno ou se é
necessário repeti-lo. Se o cliente o pretender
também faz a avaliação automática do resultado, hoje em dia mais de 70% do volume de
análises efetuadas nos hospitais e clínicas do
país já é validado automaticamente pelo software.
Deduzimos que as consequências são

trar-se nos casos mais anómalos que realmente
necessitam de uma atenção manual.
O ramo de negócio da Maxdata não ficou pelas análises clínicas. Qual foi o
passo seguinte?

Decidimos, a partir do ano 2000, diversificar o
negócio. Hoje, o nosso software começou a
gerir exames de anatomia patológica, biópsias
e citologias; apostámos na área das transfusões
sanguíneas em que o nosso software gere o
stock e consegue encontrar automaticamente a
unidade de sangue compatível com o recetor e
na área da vigilância epidemiológica em que o
software consegue detetar infeções hospitalares.

positivas a todos os níveis.
Em que consiste este software?

O software que desenvolvemos controla todo o

Sem dúvida. Com esta evolução, os profissionais poupam muito tempo e podem concen-

Quais os fatores de diferenciação que
destaca na Maxdata?

Paulo Sousa
Diretor Geral da Maxdata
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Temos vários, mas evidencio os que considero
primordiais: somos a primeira e única empresa
portuguesa certificada para desenvolver software na área da saúde. Existe uma norma específica para prestação de serviço nas tecnologias de informação, que é a International Organization for Standardization – ISO 20000, e a
Maxdata é a única empresa e ter essa certificação, no território nacional. Outro fator que nos
distingue é o facto de estarmos no mercado há
26 anos, sempre a aumentar o número de
clientes significa que prestamos um bom serviço e estimula a equipa Maxdata a apostar, cada
vês mais, na inovação e satisfação dos nossos
clientes.
O crescimento sustentado e o posicionamento assumido pela Maxdata já foram reconhecidos?

A Maxdata tem tido com taxas de crescimento
sustentadas e, nos anos mais recentes, cresceu
30% entre 2008 e 2010, apesar do cenário
económico desfavorável em que o nosso país
se encontrava. Este crescimento sustentado reconhecido e premiado pelo IAPMEI, com a distinção de PME Líder entre 2009 e 2014 e recebemos o prémio de PME Excelência em 2010,
2011 e 2014 e ainda fomos reconhecidos
como a Melhor empresa para trabalhar em
2014 e em 2015.

síveis para garantir a segurança aos seus utilizadores, mas já todos assistimos a situações em que
as clouds foram comprometidas em termos de
segurança, disponibilidade ou por intrusão obtendo informação confidencial.
Em que medida o projeto pode ajudar a
resolver estas questões?

É impossível resolver todos os problemas de insegurança no mundo, por isso, o que nós pretendemos é aumentar, ao máximo, a dificuldade de quem tenta furar a segurança da cloud.
O que está a ser desenvolvido, neste projeto, é
uma plataforma que vai albergar as clouds
para que o que está dentro de cada cloud seja
completamente inviolável. Não se trata de cifrar a informação contida nas cloud, mas sim
dividi-la em várias partes sem que estas fiquem
legíveis o que torna todo o processo muito
mais difícil. A informação só se torna legível
quando se juntam todas as partes e isso só
acontece num sistema do cliente da cloud.

Existe alguma norma europeia de proteção de dados?

Está a ser discutida uma nova regulamentação
europeia para a proteção de dados pessoais
que, em princípio, deve ser aprovada em Dezembro de 2015. Só quando houver regulamentação é que podemos avançar com novos
conceitos e métodos de proteção de dados.
Como surgiu o projeto “Safe Cloud”?

Este projeto surge através de pólos de chamadas da Comissão Europeia, ou seja, publica
uma proposta em que refere o problema e queremos que nos apresentem propostas para o
resolver. Neste caso o problema colocado foi:
as clouds, por si, não são seguras e precisamos
de propostas de resolução.
É um projeto financiado pela União Europeia (U.E.) e a Maxdata faz parte da
equipa?

Sim. O INESC TEC é o Coordenador de projeto,
em parceria com a Maxdata e o INESC ID em

Portugal e um conjunto de parceiros de outros
países e para o qual temos um financiamento
de 3 milhões de euros.
Qual o enquadramento da Maxdata
neste projeto?

A Maxdata entrou como especialista na área
da saúde e devido à sua colaboração com as
Universidades e Laboratórios de investigação.
Participamos em programas de mestrado facilitando a realização do último ano de curso na
nossa empresa e já tivemos profissionais que
realizaram aqui o mestrado.
O que pretendem conseguir com o lançamento desta plataforma?

Queremos que as clouds (por exemplo) da
Amazon, do Google e da Microsoft fiquem alojadas na cloud e que funcionem de forma segura. Vamos lançar este mecanismo de proteção de dados e de computação na cloud para
que esta já esteja regulamentada pela norma
europeia de proteção de dados.

A internacionalização é um objetivo
para a Maxdata?

É o nosso objetivo estratégico mais importante,
uma vez que temos praticamente todo o mercado nacional. Este é um objetivo que já vem
de há alguns anos, pretendemos manter a nossa estrutura, temos o know-how e queremos
internacionalizar-nos, em 2016, ao mesmo
tempo que lançamos um novo software.
O novo software inova aos mais diversos níveis. Como o carateriza? 21min

O novo programa é intuitivo, o que o utilizador
visualiza no ecrã tem de ser autoexplicativo e,
se for necessária alguma ajuda esta está disponível na aplicação. O segundo princípio é que
o cliente não tem de comprar mais nenhum
software além do nosso, ou seja, este funciona
nos sistemas operativos “open source” e em
Web. Podemos, por exemplo, disponibilizar
este programa numa cloud (cloud computing
ou nuvem de armazenamento) e pode ser utilizado em vários laboratórios a nível internacional.
A Maxdata está envolvida no ”Projeto
Comunitário Safe Cloud” com o INESC
TEC. O que nos pode dizer sobre esta
parceira?

Antes de falar da solução vou descrever o problema: cada cloud faz o máximo para que estas sejam seguras, aplicam todos os mecanismos pos-
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O hardware é a parte visível do computador, ou seja, todos os componentes da
sua estrutura física: o monitor, rato e teclado fazem parte do hardware do computador.

O software é composto pelos programas
que permitem realizar atividades específicas com um computador. São, por
exemplo, os programas como Word, Excel, Power Point, os jogos, os sistemas
operacionais, entre outros.

Clinidata®XXI
Patologia Clínica
Clinidata®VIGILANT
Vigilância Epidemiológica
Clinidata®ANP
Anatomia Patológica

Ensino e formação

“Forte aposta na qualidade”
Artigo por Tânia Trindade, Diretora Pedagógica da Ensiguarda - Escola Profissional da Guarda.

Tânia Trindade
Diretora Pedagógica da Ensiguarda - Escola Profissional da Guarda

Será, provavelmente, a escola mais alta do
país. Basta estar localizada na Guarda, ao lado
da imponente Torre de Menagem, que assinala
os 1056 metros de altitude como o ponto mais
elevado da urbe. Das janelas largas avista-se
tudo quanto da terra se pode ver no Universo
– como na aldeia de Alberto Caeiro.
A Ensiguarda - Escola Profissional da Guarda é
a mais recente escola profissional do país. Em
apenas dez anos conseguiu justificar a sua
criação sem nunca perder de vista os seus principais objetivos: conciliar a forte aposta na
qualidade da sua formação técnica com o rigor
pedagógico ao nível da formação científico
-humanística.
No início do seu percurso a Escola Profissional
da Guarda enfrentou dois difíceis desafios: o
preconceito de que o ensino profissional era,
para muitos alunos, segunda opção ou exigência mínima e a singularidade de ser a única
capital de distrito sem uma escola profissional,
quando o mercado estava consolidado há mais
de uma década.
Hoje, entram diariamente pela porta da Ensiguarda cerca de 450 estudantes distribuídos

pelos cinco cursos em funcionamento: Técnico
Auxiliar de Saúde, Técnico de Comunicação,
Marketing, Relações Públicas e Publicidade,
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, Técnico de Manutenção Industrial/ Eletromecânica e Técnico de Multimédia.
A exigência com que se faz a preparação dos alunos para os exames nacionais de ingresso ao ensino superior é um dos factores que distingue a
Ensiguarda enquanto escola profissional. Esta
preparação traduz-se, por exemplo, na implementação de aulas de reforço a disciplinas como
Português e Matemática, permitindo que os alunos comecem, desde cedo, a preparar terreno
para o ingresso no ensino superior ou no mercado de trabalho. É um esforço que se justifica plenamente, considerando que cerca de 60 por cento dos alunos que pretende ingressar no ensino
superior concretiza, efetivamente, este objetivo.
A qualidade da formação técnica é essencialmente comprovada durante a Formação em
Contexto de Trabalho e ao longo do desenvolvimento e apresentação das Provas de Aptidão
Profissional, o que muito contribui para que os
índices de empregabilidade tenham vindo a

aumentar ao longo dos últimos anos, existindo
cursos com taxas de empregabilidade que rondam os cem por cento.
São indicadores que enchem de orgulho quem
participa neste projeto, mas que não o esgotam. A educação dos alunos não se limita à sua
formação teórico-prática e, por isso mesmo,
são diversos os apelos à responsabilização cívica dos alunos. Os estudantes sabem respeitar
um espaço que é de todos, e que todos devem
preservar. E preservam. A inexistência de auxiliares da acção educativa na escola é prova
disso mesmo.
A Escola Profissional da Guarda esforça-se por
acompanhar as oportunidades globais, consciencializando os alunos de que a sua formação é um meio e não um fim. As escolhas de
cada um são soberanas, mas se os alunos quiserem continuar o seu percurso académico
após a conclusão do 12.º ano, incentivamos,
acompanhamos e apoiamos.
No entanto, e apesar dos bons resultados que
têm sido alcançados, estamos conscientes de
que os próximos anos serão anos de muito trabalho devido à conjuntura económica, política

e social que o país atravessa. Por esta razão, é
tempo de repensar o Ensino Profissional no
nosso país.
Em Portugal, o Ensino Profissional constitui
uma alternativa viável, consolidada e cada vez
mais procurada. Até as instituições de ensino
superior o reconhecem ao definir estratégias
para captar alunos provenientes desta via. No
entanto, os desafios que o Ensino Profissional
enfrenta são, talvez, maiores do que nunca.
Num contexto de escassez de recursos e crescente competitividade, em que a urgência da
formação profissional é manifesta, torna-se essencial garantir a articulação das várias iniciativas educativas. Assegurar que os recursos materiais e humanos são investidos da forma que
melhor responde aos anseios e necessidades
do país deve ser uma prioridade.
Os cursos profissionais devem ser cada vez
mais implementados com base nas necessidades reais do mercado de trabalho. Esta é uma
exigência que se coloca muito especificamente ao ensino profissional e onde claramente se
espera dele um valor acrescentado face aos
cursos de carácter geral do ensino secundário..A oferta deve estar mais próxima das necessidades do mercado de trabalho e menos na
continuidade do ´status quo’ do sistema. Na
maioria dos estabelecimentos de ensino oficial, temos assistido à abertura de cursos cujo
objetivo é o de garantir lugares cristalizados
nas escolas, às quais não restam outra opção
senão apostar neste nicho para sobreviver. Nas
zonas do interior o problema agrava-se porque
a diminuição do número de alunos leva as escolas a tudo fazerem e inventarem para fixar os
alunos em cursos que não têm qualquer empregabilidade.
Esta situação não só compromete todo o trabalho realizado pelas escolas profissionais que
tanto trabalharam para a merecida dignificação do ensino profissional em Portugal, como
também compromete o futuro de um país.
O ensino profissional, antes tão menorizado,
tem afinal procura, competências e futuro.
Pelo papel que tiveram no desenvolvimento do
ensino profissional, bem como pela sua experiência, missão, visão e valores este futuro
cabe, em primeira e última instância às Escolas
Profissionais.
No que respeita a Escola Profissional da Guarda, olhamos para a década passada com orgulho. A que se segue é um desafio aliciante e
uma responsabilidade enorme.
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DIA INTERNACIONAL PELA ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

“Atualmente, mulheres e homens
coincidem nos mesmos direitos”
Entrevista a Joana Gíria, Presidente da CITE - Comissão para a Igualdade no trabalho e no Emprego, mecanismo nacional que prossegue a igualdade entre homens e
mulheres no trabalho, no emprego e na formação profissional.

Hoje, que análise faz do nosso país em
termos de igualdade de género no trabalho e no emprego?

Se recuarmos ao período anterior a 25 de abril de
1974, podemos verificar a parca e insipiente existência de legislação relativa à proteção da maternidade e da paternidade, para não abordar a inexistência de legislação relativa à igualdade e não
discriminação entre homens e mulheres no trabalho e no emprego. Com efeito, os poucos normativos existentes na altura sobre as mulheres trabalhadoras era firmada numa visão profundamente
estereotipada em que a mulher era assumida
como a cuidadora de filhos/as e da casa e o homem como trabalhador e provedor do sustento da
família. A Constituição da República Portuguesa
de 1976 e, posteriormente, a publicação Decreto
-Lei que criou a CITE, em 1979, corresponderam
a instrumentos legais primordiais na consagração
e visibilidade do direito à proteção da maternidade e da paternidade e do direito à igualdade e não
discriminação em função do sexo no trabalho e
no emprego em Portugal. No mesmo ano, foi
adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas a Convenção para a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW), que iniciou a sua vigência em 1981, que
logo foi ratificada por Portugal. Até então, o mercado de trabalho encontrava-se verdadeiramente
segregado: o homem prestava a sua atividade laboral fora de casa, esperando-se que cumprisse o
seu “papel” de sustento da família, enquanto que
à mulher “competia” o “papel” de protetora/vigia
do lar, cuidando de crianças, de idosos e das diversas atividades domésticas que, na verdade,
correspondiam e correspondem a trabalho não
pago. Ao longo do tempo, a tendência tem vindo
a atenuar-se. As mulheres entraram em força no
mercado de trabalho, quer pela necessidade de as
famílias verem aumentado o seu rendimento,
quer pela oportunidade de acederem, em igual-
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dade de circunstâncias com os homens, a níveis
de escolaridade mais elevados, pelo que assistimos a uma realidade nova à qual a legislação se
tem vindo a adaptar e a evoluir de forma gradual,
designadamente instituindo direitos e deveres anteriormente não previstos, nomeadamente o direito à conciliação da atividade profissional com
a vida familiar, consagrando e legitimando direitos intrínsecos à condição humana e que visam a
concretização da efetiva igualdade entre homens
mulheres como seres humanos no mercado laboral. Atualmente, mulheres e homens coincidem
nos mesmos direitos, salvaguardando-se os que
decorrem da condição biológica da mulher e que
se prendem com a gravidez, o parto e a amamentação. Pode afirmar-se que, por enquanto, o rasto
do estereótipo de género permanece e é ainda
sob esse manto que são geradas práticas discriminatórias, apesar da expressiva evolução legislativa
e da mudança de mentalidades que vem operando progressivamente. Compete-nos a todos e a
todas tomar consciência de que a igualdade de
género no local de trabalho não é um problema
de mulheres e das mulheres, mas de mulheres e
de homens, e que é um fator inerente à dignidade
humana e um imperativo económico, pelo que a
sensibilização para o essencial equilíbrio trabalho/família tem de ser promovida desde cedo pela
sociedade, incluindo em contexto escolar, o que
permite incutir o combate ao estereótipo de género na consciência das gerações.
É hora de reduzir as disparidades. Como
se consegue levar a cabo este fito?

Cabe à CITE prosseguir a igualdade e não discriminação entre homens e mulheres no mercado
laboral. Ora, as disparidades salariais podem ter
caráter discriminatório, desde que não assentem
em motivo legítimo que justifique a diferença,
sendo de salientar que os conceitos “Trabalho
igual” e “Trabalho de igual valor” encontram-se
plasmados expressamente no artigo 23.º do Código do Trabalho, diploma que considera prática
discriminatória, constituindo contraordenação
muito grave, a omissão de um dos fatores que prejudique qualquer trabalhador ou trabalhadora em
termos de igualdade de retribuição e outras prestações patrimoniais. Assim sendo, verificando-se
que nem sempre é cumprido o princípio fundamental previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 59.º
da Constituição da República Portuguesa, de

acordo com o qual “Todos os trabalhadores, sem
distinção de …, sexo, …, têm direito à retribuição
do trabalho, segundo a quantidade, natureza e
qualidade, observando-se o princípio de que para
trabalho igual salário igual, de forma a garantir
uma existência condigna”, a Comissão tem realizado ações de sensibilização para públicos-alvo,
para além de emitir parecer no caso de violação
da norma suprarreferida, dando conhecimento ao
órgão inspetivo com competência na área laboral, e tem analisado os Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho por forma a recomendar que as disposições neles contidas que
não cumpram o princípio legal sejam revistas e
atualizadas em conformidade, evitando o recurso
à via judicial.
A Cite desenvolveu a Calculadora DGS.
Qual o objetivo deste programa e qual
tem sido a aceitação do mesmo?

A Calculadora DSG é uma ferramenta que
pode ser utilizada por qualquer empresa ou outra entidade empregadora, cuja sede se situe
em Portugal e que se regule pela legislação nacional. A Calculadora permite a realização de
um exercício de autoavaliação pela empresa/
entidade empregadora sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres, assentando a sua

metodologia numa análise de regressão estatística que tem em consideração um conjunto de
variáveis ligadas às competências requeridas ao
exercício da função e aos fatores de avaliação
do posto de trabalho dos trabalhadores e das
trabalhadoras, de modo a avaliar a sua influência na remuneração de base e no ganho salarial. O “sexo”, como fator de discriminação
surge como uma variável independente adicional, uma vez que todas as outras com ela se relacionam diretamente. De revelar que, para além
da análise, as empresas/entidades empregadoras
obtêm um conjunto de informação estatística sobre a variação da remuneração de base e ganho
salarial entre homens e mulheres em todas as variáveis consideradas. O objetivo último é o de
possibilitar a definição de estratégias ao nível da
gestão de recursos humanos, de modo a facilitar
situações de desigualdade que forem identificadas, podendo afirmar-se que a aceitação tem
sido satisfatória e que, ao mesmo tempo, é esperado que mais entidades vão tomando conhecimento da valência colocada ao seu dispor
e que a utilizem em seu próprio benefício, dos
seus trabalhadores e das suas trabalhadoras.
Ler artigo na íntegra em http://paispositivo.comportugal.com/

Mar: Investigação Científica

Uma estratégia, vários planos de ação
O Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental – CIIMAR – da Universidade do Porto tem como principal
missão a investigação de altíssima qualidade e a promoção do desenvolvimento tecnológico e apoio a políticas públicas na área
das ciências marinhas e ambientais. Em entrevista com Vítor Vasconcelos, presidente da Direção do CIIMAR, percebemos o posicionamento do Centro face aos diversos projetos de investigação no âmbito do Horizonte 2020, mas não só.

“Possuímos duas
linhas muito aplicadas
relacionadas com a
aquacultura e o controlo
de qualidade dos produtos
do mar e a biotecnologia
marinha, que acaba por
trazer para a ribalta
as potencialidades
dos recursos marinhos
existentes e ainda
pouco explorados, como
microrganismos capazes
de gerar produtos
farmacêuticos, por
exemplo.”

Vítor Vasconcelos
Presidente da Direção do CIIMAR

Como apresentaria o CIIMAR aos nos-

Quais as áreas concretas em que estão

sos leitores?

envolvidos?

O CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental – é uma instituição associada à Universidade do Porto e
faz também parte de um polo de competências do mar, o Oceanus, da qual fazem parte
diversas outras instituições e que visa a criação de um rede de competências na área do
mar. As várias vertentes do mar, tecnológicas, científicas e culturais, são os nossos
grandes objetivos e, portanto, diria, em
suma, que o CIIMAR é um organismo de excelência de todas as áreas que visam estudar
e conhecer o mar no seu todo.

Temos grupos que trabalham na área da
oceanografia física, fazendo o estudo das
correntes e das marés, por exemplo, que nos
permite compreender os processos biológicos. Por exemplo, imagine que existe um
derrame de petróleo. Nós conseguimos prever quais as áreas que serão afetadas através
da distribuição dos peixes e do plâncton. E
esta área é muito importante. Mas temos
também grupos orientados para dinâmica
costeira que estudam a distribuição das
areias nas zonas litorais e fazem uma análise
sobre as alterações da sua dinâmica, por

exemplo. Mas temos também grupos de trabalho na área da engenharia costeira. Trabalhamos também os processos químicos e
biológicos, a biodiversidade e forma como
as alterações globais influenciam os nossos
mares e de que forma poderemos remediar
os danos. Além disso, possuímos duas linhas
muito aplicadas relacionadas com a aquacultura e o controlo de qualidade dos produtos do mar e a biotecnologia marinha, que
acaba por trazer para a ribalta as potencialidades dos recursos marinhos existentes e
ainda pouco explorados, como microrganismos capazes de gerar produtos farmacêuticos, por exemplo.

Neste momento, e no âmbito do atual
quadro comunitário de apoio, quais
os projetos onde o CIIMAR está já envolvido?

Neste momento, estamos já com três projetos
concretos do Horizonte 2020 em pleno funcionamento. Um deles está relacionado com a
problemática da contaminação de material
hospitalar. Por exemplo, muitas vezes os cateteres utilizados para administrar o soro são
contaminados com bactérias muito difíceis de
eliminar e o mesmo acontece com próteses
que pode também contaminar-se e fazer o corpo rejeitar essa mesma prótese. Ora, nós estamos a usar os organismos marinhos para tentar
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“É fundamental a
colaboração entre
as várias instituições
porque Portugal é um
país pequeno, com pouca
escala, e ao juntarmos
os vários interesses e
esforços ganhamos escala
e conseguimos ter uma
estrutura mais forte, uma
rede que nos vai permitir
alavancar os nossos projetos
e levar-nos mais longe.”

encontrar novos antibióticos que eliminem essas bactérias multiresistentes. Este projeto, o
«Nomorfilm», teve início em Abril de 2015,
com um consórcio europeu, e é coordenado
por uma instituição em Barcelona. No caso
concreto do CIIMAR, estamos a fornecer material biológico para que os restantes parceiros
possam desenvolver o produto. Neste projeto,
e como obriga a Comunidade Europeia, temos
já envolvidas algumas empresas capazes de incorporar os antibióticos em nanopartículas que
depois serão introduzidas nas próteses e nos
cateteres. Mas temos também já uma empresa
envolvida que tratará da comercialização de
produtos que já possuam o antibiótico.
Além deste, temos também outros grupos do
CIIMAR a operar em dois projetos em simultâneo. Um deles, está relacionado com a literacia dos oceanos -SEACHANGE , ou seja, tudo
aquilo que esteja relacionado com a literacia
dos oceanos para os vários públicos. E um outro relacionado com os Observatório dos
Oceanos- AtlantOS. Em todos estes projetos, o
CIIMAR é participante, mas existe um outro
que ganhamos recentemente no qual somos
coordenadores. Este projeto em específico, é
um projeto TWINNING, um novo conceito
bastante interessante. Ora, estes projetos TWIINING visam instituições de países não muito
desenvolvidos poderem ligar-se a instituições
europeias fortes e fazerem um projeto para três
anos para capacitação dos seus recursos e elevação das suas capacidades científicas. Portugal, concorreu com 60 projetos e 11 foram
aprovados, um deles foi o do CIIMAR. Esse
projeto chama-se BLUEandGREEN e envolve a

/Novembro

Universidade de Helsínquia, na Finlândia, a
Universidade de Bergen na Noruega, o Geomar que é um dos maiores institutos marinhos
da Alemanha e a Fundação Medina em Espanha que está ligada à produção de antibióticos.
Portugal é, neste caso, o coordenador de todo
o projeto que vai envolver recursos, onde iremos desenvolver uma escola de verão na Madeira para amostragem de organismos marinhos que serão a base de novos medicamentos
farmacêuticos… é um projeto muito interessante e é muito bom por ser coordenado por
Portugal e por, na área ambiental, ter sido o
único aprovado para Portugal.
Existem ainda projetos a decorrer no
âmbito do quadro comunitário anterior?

Sim, ainda existem alguns projetos em funcionamento. No entanto, dos que já terminaram
os resultados são bastante animadores e foram
apresentados na Blue Week em Lisboa e foram
muito bem aceites pelo público. Aliás, o projeto MarBiotec relacionado com a biotecnologia
teve mesmo duas patentes submetidas resultantes do projeto de investigação levada a
cabo, um antimalárico e um antimicrobiano.
Estamos, agora, na fase da procura de empresas que nos possam comprar a patente e possam levar o processo para a frente.
É importante essa capacidade de transformação da investigação e do produto da investigação em empresas ou
produtos?

Completamente. Nós temos uma dificulda-

de, os investigadores são muito avaliados
pelo que produzem em termos de artigos
científicos e portanto temos que estar constantemente a publicar em boas revistas. Mas
esta parte da transferência de conhecimento
para o tecido empresarial é também fundamental e não é incompatível. É isso que tentamos fazer em todos os projetos em que nos
envolvemos.
Como analisa a investigação nacional
no que ao mar diz respeito?

Penso que estamos a dar passos no sentido certo. Por um lado, e pela primeira vez, Portugal
tem uma estratégia para o Mar, apesar de todos

os problemas de arranque. Mas o que está a
acontecer é que existem mecanismos de junção de interesses que antes não existiam. As
instituições tinham muita dificuldade em trabalhar em conjunto e, hoje, a realidade é precisamente oposta. É fundamental a colaboração entre as várias instituições porque Portugal
é um país pequeno, com pouca escala, e ao
juntarmos os vários interesses e esforços ganhamos escala e conseguimos ter uma estrutura mais forte, uma rede que nos vai permitir
alavancar os nossos projetos e levar-nos mais
longe. Só isto, já é um grande avanço e uma
aposta ganha da Estratégia Nacional para o
Mar.

MicroBiotec

MicroBiotec:
Desafios da Microbiologia
e da Biotecnologia
Breve contextualização do evento MicroBiotec
O MicroBiotec é um congresso bienal, promovido conjuntamente pela Sociedade Portuguesa de Microbiologia e pela Sociedade Portuguesa de Biotecnologia e este ano organizado
pelo Laboratório Hercules da Universidade de
Évora, o MicroBiotec15.
A edição deste ano do MicroBiotec conta com
a participação de investigadores de todas as
Universidades Portuguesas e com investigadores de 42 países diferentes. Irá funcionar com 7
áreas temáticas (Industrial & Food Microbiolo-

gy Biotechnology, Environmental Microbiology & Biotechnology, Health Microbiology &
Biotechnology, Molecular Microbiology & Microbial Physiology, Bioprocess Engineering,
Cellular Microbiology & Pathogenesis; Genomics & Systems Biology) envolvendo sessões
plenárias com especialistas internacionais e 19
tópicos de enquadramento científico, com
keynotes de representantes de grupos de referência em Portugal.
Conta ainda com várias firmas comerciais que

estarão presentes com equipamentos de demonstração.
O congresso decorrerá na Universidade de
Évora de 10 a 12 de Dezembro de 2015, no
Colégio do Espírito Santo (http://www.microbiotec15.uevora.pt). Durante os 3 dias, o programa proporcionará uma oportunidade única
para o debate, discussão e troca de ideias para
explorar os novos desafios da biotecnologia e
Microbiologia.
Breve contextualização do Laboratório Hercules
O Laboratório HERCULES, criado em 2009,
é uma infraestrutura de investigação dedicada ao estudo e valorização do património
cultural. Situa-se em Évora, cidade Património Mundial da UNESCO, e compreende vários laboratórios com equipamentos de ponta com a capacidade de desenvolver investigação inovadora e promover o desenvolvimento de novos materiais nesta área (Novel
Materials and Tools for Cultural Heritage).
Possuí uma unidade de Biotecnologia e Bio-

degradação aplicada ao património, laboratórios de análise in situ não destrutiva, microanálise e análise química de alta resolução, tornando-se único em Portugal e um
dos mais atrativos do seu tipo na Europa.
Atualmente é composto por uma equipa de
28 investigadores doutorados (14 com cargos permanentes e 14 jovens investigadores
recém doutorados) de diferentes áreas do conhecimento: química, bioquímica, microbiologia, geologia, engenharia de materiais,
ciências da conservação, conservação e restauro, arqueologia e história, permitindo
uma abordagem verdadeiramente interdisciplinar para o estudo do património cultural.
O Laboratório HERCULES foi recentemente
avaliado e classificado como Excelente pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia. A nível
nacional lidera ainda uma infraestrutura do
Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico, IPERION-CH.
pt, na área da conservação e valorização do
Património Cultural e internacionalmente integra o consórcio europeu E-RIHS.

www.microbiotec15.uevora.pt
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Biotechnology

10 | 12

December 2015

Évora

exploring the frontiers of
science and technology

/Novembro

MicroBiotec

“Pensado para os jovens investigadores”
Entrevista a Isabel Sá-Correia, presidente da Direção da Sociedade Portuguesa de Microbiologia.

Qual a importância do evento MicroBiotec e quais as perspetivas para o
congresso de 2015?

Desde 2005 que, de 2 em 2 anos, numa das 2
primeiras semanas de Dezembro, se realiza o
Congresso MicroBiotec organizado, conjuntamente, pela SPM e SPBT (Sociedade Portuguesa de Biotecnologia). Desde o início destes
congressos conjuntos, na altura como Vice
-Presidente da SPBT, que tenho, convictamente, apoiado este formato. O MicroBiotec é também considerado pela SPM como o seu Congresso bianual e uma excelente oportunidade
de conhecer o que se faz em Portugal no âmbito da Microbiologia e um momento privilegiado para discutir ciência, estabelecer novos
contactos e colaborações e conviver com colegas de outras instituições.
E porque razão se realizam congressos conjuntos com o formato do MicroBiotec?

A primeira, é meramente pragmática já que,
sendo a comunidade nacional relativamente
pequena, sendo vários sócios das duas Sociedades e estando muitos interessados nas atividades cobertas pelas duas Sociedades, a realização, no mesmo ano, de dois congressos independentes acabaria por dividir os partici-

pantes reduzindo a viabilidade financeira e até
a qualidade do Congresso, já que um Congresso de maior dimensão facilita o enriquecimento do programa científico. Por outro lado, este
formato permite abrir horizontes e evidenciar a
importância que têm as interações científicas
transdisciplinares e a inovação nas áreas das
Ciências da Vida e das Biotecnologias. Permite
ainda promover essas interações e mostrar que
a I&D de qualidade, profundidade, e impacto
nessas áreas assenta em equipas e abordagens
transdisciplinares, capazes de resolver, convenientemente, um determinado problema sob
diversas perspetivas e envolvendo as necessárias competências. Uma cuidada distribuição
das sessões paralelas que incluem sessões
mais devotadas aos membros da SPM (Microbiologia Molecular e Fisiologia Microbiana,
Microbiologia Celular e Patogénese) ou da
SPBT (Engenharia de Bioprocessos, Tecnologias Emergentes) ou de interesse para ambos
(Microbiologia Industrial e Alimentar, Microbiologia e Biotecnologia Ambiental, Microbiologia e Biotecnologia ligadas à Saúde, Genómica e Biologia de Sistemas) permite que os
objetivos específicos de cada uma das Sociedades não sejam defraudados e que todos possam usufruir de apresentações e comunicações
interdisciplinares. O programa científico pla-

neado para o MicroBiotec´15 é muito interessante, atual, diversificado e de elevado nível.
Não sendo possível destacar todas as conferências convidadas e as centenas de trabalhos
submetidos para apresentação, gostaria de referir 4 conferências plenárias com uma forte
componente microbiológica que se situam em
áreas emergentes ou de elevado significado no
País ou na região (da Universidade de Évora). É
o caso das áreas da: i) Biodiversidade Microbiana Marinha e seu impacto na Biotecnologia
e Economia do Mar ii) Microbiologia e Microrganismos envolvidos na biodeterioração das
obras de arte e monumentos iii) Evolução genómica durante a infeção bacteriana crónica.
A outra Conferência a referir é a do Prémio
Professor Nicolau van Uden, este ano dedicada aos microrganismos extremófilos, ou seja,
que vivem em ambientes inóspitos e que por
isso apresentam características e potenciais de
aplicação excecionais. Trata-se de um Prémio
carreira, instituído pela direção da SPM para
premiar cientistas que, pela sua atividade, ganharam reputação internacional no campo da
Microbiologia, tendo contribuído, de forma
notável, para o desenvolvimento da Microbiologia em Portugal.
O MicroBiotec é fundamentalmente pensado
para os jovens investigadores, para os quais este

poderá ser o seu primeiro congresso científico, a
primeira oportunidade de apresentar o seu primeiro “poster” a uma numerosa e desconhecida
comunidade científica e, eventualmente, a sua
primeira apresentação oral num grande congresso nacional. É também pensado para os jovens
doutorados que começam a afirmar os seus trabalhos independentes e a criar as suas próprias
equipas de investigação. Espera-se que estejam
presentes investigadores mais experientes, muitos considerados modelos no meio académico e
científico, o que permitirá criar um ambiente de
interação informal entre diferentes gerações de
cientistas com ganhos para todos. Na linha de
Congressos anteriores, serão atribuídos prémios,
patrocinados pelas 2 Sociedades, aos melhores
painéis apresentados nos vários simpósios estando ainda previstos outros prémios que serão
anunciados e distribuídos durante a sessão de encerramento.

MicroBiotec 2015
A cidade de Évora vai acolher, de dez a doze de Dezembro, o Congresso de Microbiologia e Biotecnologia. Em entrevista ao País Positivo, José António Teixeira,
presidente da Sociedade Portuguesa de Biotecnologia (SPBT) fala sobre o evento,
a importância do mesmo e opina sobre a ciência em Portugal.

O MicroBiotec já se tornou uma espécie de tradição. É realizado em conjunto pela Universidade de Évora, o Laboratório Hércules e pelas
Sociedades Portuguesas de Microbiologia e de
Biotecnologia. “Este evento é um ponto de encontro anual das pessoas que trabalham em
microbiologia e em biotecnologia, onde os séniores e os mais novos trocam experiências”,
refere o nosso interlocutor.
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Para “os mais novos”, o congresso assume
particular importância, visto que “é o primeiro encontro científico de uma certa dimensão onde estão e para muitos deles é também
o primeiro local onde irão fazer uma apresentar pública. É, com certeza, uma componente muito importante para a sua formação”.
O Congresso de Microbiologia e Biotecnologia

“vai, certamente, possibilitar a troca de conhecimento, a discussão de alguns temas pertinentes ligados a áreas desde a alimentação à saúde. Espero, sinceramente, que surjam ideias
interessantes e oportunidades de parcerias”.
José António Teixeira acredita que “a biotecnologia nas suas grandes vertentes vai ser um
grande motor de crescimento para país”. No
entanto, o nosso interlocutor sublinha que “é

necessário ter ideias sustentadas, criar empresas dedicadas à biotecnologia. Já começam a
surgir algumas empresas (spin off’s)”.
O nosso interlocutor não se quis despedir sem
antes deixar o repto às empresas para que “estas se procurem informar acerca do trabalho
desenvolvido pelos vários centros de investigação do país e que apostem, fortemente, numa
colaboração com os mesmos”.

Desenvolvimento e Revitalização dos Territórios do Interior

Investir nas pessoas
O interior do país, devido às políticas aplicadas acrescidas da grave crise financeira que o país atravessa, tem sofrido imenso com
o despovoamento. Este flagelo tem obrigado as autarquias a criar incentivos para que os jovens regressem e se fixem. Foi neste
âmbito que a autarquia de Fornos de Algodres apostou no Programa de Empreendedorismo Estratégico e Desenvolvimento
Social, promovido pela Escola de Liderança e Inovação do ISCSP.

“O desenvolvimento de
parcerias entre administração local e as universidades, resultando desta interação programas
de treino empreendedor
oferecido a residentes
locais, são um elevado
investimento em capital
humano, associados ao
sucesso empreendedor, à
criação de empresas que
se fixem no território e
que potenciam o desenAntónio Pina Fonseca e Rita Silva
Presidente e vice-presidente CM Fornos de Algodres

Em entrevista ao País Positivo, António Pina Fonseca e Rita Silva, presidente e vice-presidente,
respetivamente, falam sobre o envelhecimento
da população e despovoamento, explicam a adesão ao programa e apelam para que se olhe para
o interior de outra forma, aproveitando os recursos que este oferece.
A estratégia do edil passa, sensivelmente, por
apostar nos jovens, fornecendo-lhes as ferramentas para que estes possam aproveitar os recursos
do município, investir e fixarem-se no mesmo.
“Acaba por se tornar um ciclo, investimos nas
pessoas para que elas invistam no concelho”, refere Rita Silva, vice-presidente e mentora do programa.
António Pina Fonseca sublinha que a adesão ao
programa deveu-se à observação de um número
significativo de jovens licenciados e até com
mestrados sem oportunidades no mercado de tra-

volvimento das regiões.”
balho. “Numa altura em que se fala tanto em
qualificação dos recursos humanos era contraditório não ajudar a contribuir para a construção
do futuro do concelho”.
Rita Silva refere ainda que, “o desenvolvimento
de parcerias entre administração local e as universidades, resultando desta interação programas
de treino empreendedor oferecido a residentes
locais, são um elevado investimento em capital
humano, associados ao sucesso empreendedor, à
criação de empresas que se fixem no território e
que potenciam o desenvolvimento das regiões.
Não é necessariamente claro que o sucesso de
uma localidade ou região deva ser inteiramente
baseada em medidas económicas de sucesso,
mas as empresas devem ser consideradas como
parte de um sistema maior que consiste em outras empresas, na sociedade em geral, em que a
comunidade local pode ser reconhecida como

um alicerce importante para a atividade empreendedora”.
Ao contrário do que se pensa, ser empreendedor
não é só e apenas a criação do próprio emprego.
Muito pelo contrário, é uma definição muito redutora do real significado de empreendedorismo, além da criação do próprio emprego e/ou
negócio é um processo que envolve o treino das
“três competências associadas ao empreendedorismo, que são as competências de gestão, comportamentais e de motivação” que culminará
com a criação da própria empresa e é nesse processo que a autarquia se envolveu de modo a
oferecer ferramentas aos seus munícipes para
que o empreendedorismo emirja e o desenvolvimento possa acontecer. “O nosso objetivo é fazer
acontecer”.
Um dos motivos que levou a autarquia de Fornos
de Algodres a participar neste modelo em que as

universidades, com os diversos atores económicos locais, quer públicos, quer privados estabelecem ações concertadas com recurso a mecanismos de educação em empreendedorismo, que
incluem as três dimensões do empreendedorismo, nomeadamente competências de Gestão,
comportamentais e de motivação, apontam para
o desenvolvimento do capital humano, que simultaneamente emerge uma maior propensão
na criação de um negócio empreendedor de sucesso, contribui para elevado desempenho económico e para o bem-estar da comunidade local.
Este “curso”/programa de empreendedorismo
começou por uma seleção dos candidatos, e que
arrancou com dezanove pessoas e deu origem a
seis projetos. Rita Silva afirma que “se reveste de
particular interesse o facto de em Fornos de Algodres o projeto ter dado origem a 6 projetos e em
outros locais onde o projeto está a ser implemen-
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tado existiram 1 por formando. Isso evidencia a
dimensão distintiva local que é necessário proteger e olhar como oportunidade. Cada lugar é único e projetos de cariz local devem trabalhar as
características locais distintivas e serão elas que
transformarão as comunidades e contribuirão
para a criação de condições solidamente estruturais n o desenvolvimento regional”.
Se outrora esta iniciativa foi vista com alguma reticência mesmo por parte dos parceiros da CIM,
hoje o panorama é diferente. “Já não somos nós
que chegamos e damos a informação. Já nos é
solicitada”, refere o presidente.
“Aldeia da Memória”
Para os nossos interlocutores este é o projeto
bandeira do programa. Dotado de um cariz so-
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cial, “o projeto “Aldeia da Memória” visa a
criação de uma aldeia para doentes portadores
de Alzheimer e do foro demência, onde poderão ter, de certa forma, a sua independência, as
suas coisas, mas estarão sempre acompanhadas por profissionais qualificados. Algo diferente de uma institucionalização e inédito no
país”, explica o presidente.
Para o edil é importante criar postos de trabalho, mas não a todo o custo. “Temos que criar
emprego, mantendo as nossas características
únicas e distintivas e sobretudo a nossa identidade. Isso explica o porquê de recusarmos a
instalação de uma fábrica reciclagem de baterias. A qualidade do nosso ambiente é um dos
nossos pontos mais fortes”.
Descartando as indústrias altamente poluentes,

António Pina Fonseca recomenda o investimento no cardo. “Era interessante em vez dos
produtores de queijo andarem a colher cardo
aqui e acolá, se investisse numa produção intensiva desta planta e assim se criavam mais
postos de trabalho, dinamizando o setor económico local. Esta uma das formas de se criar
mais-valias. O mesmo exemplo poderia ser
aplicado às urtigas”.
Para o executivo, a parceria com o ISCSP e a
adesão ao programa foi uma das melhores opções e que aos poucos dará os seus frutos, acabando por convencer os mais céticos. Para Rita
Silva, “estes são projetos sustentáveis que irão,
com certeza, alterar o rumo e a dinâmica de
Fornos de Algodres”.
As políticas camarárias não podem passar só

e apenas pelo trabalho mais visível o famoso
“betão”, mas sim contemplar o investimento
no imaterial, no invisível. Em jeito de desabafo, António Pina Fonseca revela que “ao
eleitorado e oposição, por vezes, conta apenas a construção de uma infraestrutura, melhoramento das vias de comunicação, esquecendo-se de todo um trabalho de investimento em formação e nas pessoas que são o
fundamental de todo o trabalho autárquico,
é para elas que trabalhamos,”. No entanto,
reitera que “é esse trabalho, impercetível aos
olhos de muitos, que temos vindo e que continuaremos a fazer. Investimos nas pessoas:
fixando-as, estimulamos a economia e no
nosso horizonte está o desenvolvimento do
concelho ”.

Desenvolvimento e Revitalização dos Territórios do Interior

ISCSP: Liderança e inovação
ao serviço do poder local
Instituição secular cuja génese remonta ao ano 1906, o Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas (ISCSP) testemunha um legado histórico que remonta a figuras
como o Rei D. Carlos, que lhe cunhou o mote talent de bien faire. E foi esse talento de
bem fazer que sustentou a integração do ISCSP na Universidade de Lisboa, a maior do
país. Dez licenciaturas, 16 mestrados, 14 especialidades de doutoramento e um conjunto
de cursos de especialização e de pós-graduação têm conquistado a preferência de formandos ibéricos e lusófonos que, continuamente, visam formação actualizada nas mais
variadas vertentes técnicas, profissionais e académicas.
Há cinco anos, o ISCSP acrescentou à oferta
formativa na área das Ciências Sociais e Políticas uma proposta muito inovadora ao nível da
Gestão dos Recursos Humanos, de que constitui um exemplo de excelência a Escola de Liderança e Inovação, que oferece o Programa
Empreendedorismo Estratégico e Desenvolvimento Local. Uma ferramenta ao serviço da
valorização das pessoas, apresentada ao País
Positivo por Patrícia Jardim da Palma, Coordenadora da Escola de Liderança e Inovação (ELINOV) do ISCSP.
Estamos numa instituição secular que,
recentemente, viveu alterações orgânicas significativas, nomeadamente a integração na ULisboa e a criação de

lugar, e tendo como base esta tendência Europeia, e a própria Fundação para a Ciência e Tecnologia, a investigação que produzimos, e que é
financiada, é uma investigação que tem um enfoque aplicado, ou seja, preocupamo-nos em produzir investigação que gera impacto social,
criando ferramentas, mecanismos e práticas que
melhoram a vida em sociedade. No ISCSP, contudo, fomos ainda mais longe, elegendo para este
desígnio a criação de uma série de Escolas, como
a de Estudos Políticos e Estratégicos, de Métodos,
entre outras, de entre as quais figura a Escola de
Liderança e Inovação. Esta é uma escola que nasceu alicerçada na área da Gestão de Recursos
Humanos, com a missão de ajudar as pessoas a
tornarem-se melhores líderes...seja nas suas comunidades, territórios ou organizações.

uma nova valência em gestão de recur-

Patrícia Jardim da Palma
Coordenadora da Escola de Liderança e Inovação do ISCSP

volver líderes, capacitando-os das ferramentas
mais vanguardistas de condução e gestão de pessoas. Como segundo público-alvo, trabalhando
directamente com as câmaras municipais ou outras instituições regionais, empenhamo-nos no
desenvolvimento de líderes nas comunidades,
nos territórios, … Aliás, dadas as nossas mais-valias, começámos a ser muito procurados nesta
segunda vertente – para desenvolver líderes nas
regiões – a qual esteve na origem do nosso projeto de empreendedorismo. Falamos particularmente de municípios e comunidades locais,
onde emerge, cada vez mais, a necessidade de
fazer líderes empreendedores. Uma vez mais,
privilegiamos claramente o impacto social, pelo
que nos focamos nos resultados, na geração de
mais-valias tanto para os municípios, como para
as pessoas. Não estamos, apenas, interessados
em fazer projectos! Pretendemos fazer projectos
que produzam real impacto na comunidade! Veja-se, a título de exemplo, o “Empreendedorismo
Estratégico e Desenvolvimento Local”. Este projeto tem como objetivo gerar benefícios tanto
para um dado município – por via da criação de
emprego (criação de novos negócios, auto-emprego, intra-empreendedorismo) – como para as
suas pessoas – que através da criação do próprio
negócio, definem um projeto para a sua vida.
Em termos de estrutura, contamos, atualmente,
com toda uma estrutura de suporte, desde o
Instituto de Formação e Consultoria, a Comunicação e Imagem, o Instituto de Estudos PósGraduados, para além de bolseiros de investigação-acção e de estagiários académicos.

sos humanos…

Em que medida se diferencia essa Escola

O Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas está prestes a celebrar 110 anos de existência, sendo uma instituição que remonta à
época da monarquia e cujo primeiro professor
foi o Rei D. Carlos. A nossa génese deu-se a
partir da Sociedade de Geografia de Lisboa
com o objectivo de formar técnicos e dirigentes para o ultra-mar. Mais tarde, fomos incorporados na Universidade Técnica e, recentemente, na Universidade de Lisboa, a maior do
país. A maior e, esperamos, ser também a melhor, tal como reflectem os indicadores. Somos
efectivamente uma organização com muito
peso quer na área das Ciências Sociais e Políticas e, há cinco anos, na área da Gestão dos
Recursos Humanos. A nível internacional, a
Universidade está a atravessar uma enorme
mudança no que concerne ao paradigma de
investigação. Assistimos a uma tomada de
consciência de que as universidades existem
para produzir ciência aplicada. Servimos a sociedade e existimos para melhorar a vida em
sociedade.

de Liderança e Inovação da demais

Como se materializa essa ligação à so-

Qual é o público-alvo desses projectos?

mento Local, em que medida existirão

ciedade no ISCSP?

Temos dois grandes públicos-alvo: com as empresas e demais instituições, procuramos desen-

ferramentas verdadeiramente baseadas

oferta formativa coincidente?

Temos vários factores diferenciadores, por
comparação com outras entidades ou escolas
de universidades. Em primeiro lugar, temos um
corpo de professores muito técnico e especialista e, nesse sentido, focalizamo-nos sempre
numa óptica de exploração e de criação de
novo conhecimento, aplicado, e não numa lógica de rentabilização. Apostamos em projectos feitos à medida, tendo em conta as reais
necessidades. É esta orientação que nos leva a
fazer, apenas, projectos que nos dão prazer e
que produzem real impacto. Os resultados, a
mudança que produzimos é, para nós, determinante! Por outro lado, pelo facto de estarmos alojados numa universidade, temos maior
facilidade em construir pós-graduações taylor
made ou associar créditos a determinados módulos. Por fim e para além do desígnio impacto, pretendemos fazer projectos inovadores,
como é o caso do projecto “Empreendedorismo Estratégico e Desenvolvimento Local”.

Relativamente a este projecto Empreendedorismo Estratégico e Desenvolvi-

Precisamente através das Escolas… Em primeiro

na evidência capazes de fomentar o em-

preendedorismo e de identificar oportunidades para a criação de negócios
com potencial de crescimento e de sustentabilidade?

Esta é uma questão chave! Este é um ponto em
que Portugal se diferencia de outros países, nomeadamente os de matriz anglo-saxónica como
os EUA, onde prolifera a ideia de que o empreendedor é uma espécie de herói, que, sozinho, é
capaz de construir uma empresa de sucesso. Portugal é um país colectivista. Aqui, o processo empreendedor tem que ser comunitário. Nós criámos, precisamente, um programa que visa acompanhar o empreendedor, em parceria com os
municípios e com a comunidade, desde a geração da ideia do negócio até ao arranque do negócio propriamente dito. Constituímos uma plataforma que fornece um apoio contínuo, envolvendo toda a comunidade. Estas ideias que se
consagram em oportunidades de negócio nascem pela mão do empreendedor, sim, mas estão
devidamente enquadradas no tecido empresarial
e associativo da região.
Que factores alicerçam o sucesso evidenciado até ao momento junto dos
municípios do interior do país?

Estamos a falar de territórios de baixa densidade,
algo deprimidos, onde o despovoamento é notório.
Perante este cenário, começou a emergir uma preocupação, evidenciada por parte dos autarcas, no
sentido de inverter esta tendência e de reter ativamente as pessoas mais qualificadas - mesmo aquelas que vão estudar para fora do seu concelho, é
necessário trazê-las de volta, com a vontade de fazer algo pelo seu concelho. Por outro lado, trabalhamos com os territórios ao nível das suas características únicas, das suas propriedades distintivas,
numa lógica de marketing territorial, com os recursos endógenos que interessa potenciar, maximizar
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e divulgar. Falamos essencialmente da criação de
negócios que visam explorar e rentabilizar os recursos endógenos da região. Em síntese, são estes dois
princípios que norteiam a nosso programa “Empreendedorismo Estratégico e Desenvolvimento
Local”: em primeiro lugar, trabalhamos com pessoas da terra, profundamente identificadas com o
seu concelho, e qualificadas, o que as torna competentes numa dada área profissional. Em segundo
lugar, aproveitamos os recursos endógenos da região, indo ao encontro das oportunidades de negócio nesse mesmo município. E neste sentido, este
programa constitui uma ferramenta de combate ao
despovoamento e de retenção de pessoas qualificadas num dado concelho! Por outras palavras, o
“Empreendedorismo Estratégico e Desenvolvimento Local” assume-se como uma estratégia de desenvolvimento local!
E como se congrega isso na prática?

Neste programa, trabalhamos com três actores
fundamentais: o município, o empreendedor e a
comunidade. Começando com o município, e
em articulação com a câmara municipal, fazemos uma análise do plano estratégico do município, que visa perceber que recursos existem e
que oportunidades de negócios são essenciais
para aquele território. É este aproveitamento dos
recursos endógenos e das oportunidades de negócio da região que torna este, um programa de
empreendedorismo de base local. O segundo actor é o empreendedor, as pessoas qualificadas,
que têm a intenção de permanecer no seu concelho e lá desenvolverem a sua vida. No entanto,
perante as reduzidas opções profissionais existentes, a probabilidade de emigração é elevada. É
com este grupo que trabalhamos mais afincadamente, avaliando o seu perfil empreendedor e
desenvolvendo as ferramentas para que possam
criar os seus próprios negócios. Finalmente, trabalhamos com a comunidade, o terceiro actor
deste triângulo. O empreendedorismo comunitário é um vértice fundamental. Além de aproveitarmos as oportunidades de negócio e os recursos do município, só geramos negócios devidamente entrosados no tecido empresarial e associativo da região, que vão ao encontro das reais
necessidades das pessoas e das entidades do
concelho. Em suma, pretendemos que os novos
negócios criados sejam complementares aos já
existentes. Daí conseguirmos maximizar o potencial de êxito do novo negócio - estamos a falar
da criação de negócios que fazem realmente falta naquele território, pelo que denotam menor
probabilidade de fechar um dia.
Como é desenvolvido temporalmente o
projecto?

O projecto desenrola-se ao longo de quatro
grandes fases: a primeira compreende a fase do
diagnóstico das oportunidades de negócio
existentes no concelho. Aí, em articulação direta com a câmara municipal, a rede social, e
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empresarial, procuramos identificar os recursos e as oportunidades de negócio existentes.
Segue-se a segunda fase, de avaliação do perfil
das pessoas, futuros formandos e empreendedores. Partindo de um grupo de pessoas qualificadas e motivadas para construir o seu negócio, avaliamos o seu perfil empreendedor – incidindo sob as competências técnicas, comportamentais e motivacionais. A resiliência,
enquanto capacidade para ultrapassar obstáculos, a proactividade, a autoconfiança no negócio… a componente comportamental é fundamental no empreendedorismo!
Conjugando estas duas grandes fases, conduzimos workshops, com os futuros empreendedores, com vista à identificação das oportunidades
existentes no concelho. Ou seja, vamos lançando as oportunidades e os recursos que a comunidade considera relevantes aproveitar, e procuramos que sejam os próprios empreendedores a
apropriarem-se destas mesmas oportunidades –
em função do que perfil, das suas qualificações e
dos seus interesses. A terceira fase é a mais prolongada e corresponde à formação e capacitação, i.e. ao Curso Avançado em Empreendedorismo. Em termos concretos, a maior parte da formação é técnica, constituída por um conjunto de
módulos que vão desde a gestão financeira ao
marketing, passando pela área jurídica, ao networking… Pretendemos que os formandos terminem o Curso com o plano do seu negócio. Paralelamente, temos um team building, com exercícios experienciais, que visa trabalhar a componente comportamental. Com vista ao
desenvolvimento da componente motivacional,
procuramos que os formandos contactem directamente com empreendedores da sua terra, com
casos de sucesso perpetrados por pessoas que já
estiveram na “pele” dos formandos, e que souberam avançar e constituir o seu próprio negócio.
Procuramos que estes empreendedores já consagrados na região venham partilhar as suas vivências, as oportunidades, as barreiras que tiveram
que superar para criar o seu próprio negócio naquele município.
Naturalmente que, a par do Curso Avançado
em Empreendedorismo, a mostra das ideias e
dos negócios à comunidade é fundamental!
Neste sentido, os formandos são convidados a
fazer apresentações à comunidade: numa fase
inicial, apresentam a sua ideia de negócio,
com vista à recepção de feedback construtivo e
sugestões de melhoria. No final do Curso, voltam a efectuar uma apresentação à comunidade, não da ideia, mas sim do plano de negócio
que pretendem desenvolver. E estas apresentações têm lugar perante um júri constituído por
pessoas do município, designadamente de empresários, dirigentes associativos, personalidades da CIM e de outras instituições locais.
Em quarto lugar, temos a fase de acompanhamento que visa, por um lado, inaugurar um espaço onde os empreendedores possam desen-

volver o seu negócio (i.e, uma incubadora) e,
por outro lado, lançar o Clube de Empreendedores local, que vai alimentar o ecossistema
empreendedor da região.
E já têm resultados, da aplicação deste
Programa, que possam partilhar?

Finalizámos, muito recentemente, dois programas desta natureza, em dois municípios do distrito da Guarda – Fornos de Algodres e Sabugal –
com claros benefícios para os respetivos municípios e para as suas pessoas. Como exemplo, gostaríamos de referir alguns dos novos negócios
que estamos a ajudar a nascer, sempre conjugando as oportunidades e recursos de cada município, com as valências e as competências dos empreendedores. Em Fornos de Algodres, estamos a
apoiar o lançamento de um jornal regional em
formato de papel – dirigido para um público mais
sénior, com dificuldades de acesso à informática
– a criação de um queijo feito apenas com leite
de cabra – de tipo gourmet – ou a constituição de
uma organização de recriação de episódios históricos do Homem da Lusitânia. Como projecto
bandeira, está a ser desenvolvida a “Aldeia da
Memória”, que pretende reaproveitar uma das
muitas aldeias abandonadas no concelho para
o alojamento de idosos com demência. Naturalmente que, ao contrário dos outros três
exemplos de negócio, este requer capital externo, estando a ser desenvolvido com o apoio de
investidores externos. Não podemos deixar de
citar, também, o esforço que está ser devolvido
por um conjunto de empreendedores que pegaram na Associação Desportiva de Fornos de Algodres, que se encontrava moribunda, e a transformou numa associação que começa, agora, a
obter receitas próprias (através da criação de novas modalidades desportivas, do estabelecimento de alianças com escolas da região, …). No
Sabugal temos outros bons exemplos que gostaríamos de partilhar, que passam pela criação de
uma óptica móvel – dirigida aos idosos da região,
que demonstram dificuldades de mobilidade e/
ou deslocação até às ópticas do concelho, que se
situam todas no centro do município – pela produção de sabonetes artesanais ou pelo impulso
de uma empresa de turismo-aventura, com a incorporação de uma maior diversidade de actividades (ex. workshop de produção de pão ou
queijo), em articulação com outros negócios desenvolvidos durante o presente programa de empreendedorismo. Também neste município assistimos ao desenvolvimento de uma ideia bandeira
– a Escola Profissional do Sabugal – que pretende
trabalhar em parceria com outras escolas profissionais da região, diversificando a oferta formativa.
Naturalmente que o nascimento destes novos
negócios e a satisfação dos empreendedores
geram em todos nós – ELINOV, Câmara Municipal e Comunidade - uma alegria e um sentido de gratificação imensa!

Manuel Meirinho, Presidente do ISCSP
A ELINOV na estratégia do ISCSP/ULisboa
A criação da Escola de Liderança e Inovação
(ELINOV) corporiza a nossa aposta no desenvolvimento de duas áreas recentes da
nossa actividade: a Gestão de Recursos Humanos e o Comportamento Organizacional. Consolidada a intervenção em matéria
de ensino e de investigação, o Projecto da
Escola de Liderança e Inovação reforça uma
nova vertente estratégica nesta área, através
da oferta de formação especializada e de
consultoria com particular incidência nas
vertentes do empreendedorismo estratégico, da liderança e da inovação.
Intervenção descentralizada
Com este projecto também nós inovamos
enquanto escola de Ciências Sociais e Políticas de referência nacional e internacional.
Procuramos corresponder aos desafios contemporâneos descentralizando a nossa área
de intervenção, levando o nosso know-how
a qualquer parte do país e mesmo do mundo, como revela a nossa atividade de cooperação e internacionalização. Ao estarmos
disponíveis para ações fora de Lisboa, assumimo-nos como parceiros de todos os interlocutores locais e regionais que estejam
comprometidos com uma visão otimista na
construção do futuro e na superação dos
desafios do presente. O nosso compromisso
enquanto agentes de ensino e formação
deve por isso estar orientado e disponível
para abordar estas novas áreas de intervenção-ação.
Premissa na missão de Valorizar Pessoas
Os projetos de empreendedorismo, de liderança e inovação revelam que – tendo por
base a nossa tradição centenária – investimos seriamente no compromisso da nossa
missão: valorizamos pessoas. Em quase 110
anos de existência tem sido evidente que o
ISCSP se assume como um elo de referência
e um interlocutor de excelência entre todos
aqueles que passaram por esta Escola. Há
intrinsecamente uma noção de família, de
rede, de saber e conhecimento. E, simultaneamente, temos feito um esforço genuíno
por inovar, garantindo novas ações estratégicas (pedagógicas, técnicas e científicas) capazes de ajudar a sobressair o cerne do sucesso da competitividade das organizações:
as pessoas.

Investigação Científica

De Bragança para o Mundo!
Conheça um pouco melhor a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico
de Bragança.
A transferência de conhecimento e o apoio à comunidade são um dos grandes pilares da Escola
Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança. Neste sentido, o que tem sido feito nos
últimos anos?
Em termos de ligação à comunidade, a ESA mantém protocolos de cooperação com diferentes
instituições, às quais concede apoio técnico, laboratorial, realiza estudos e presta diversos outros
serviços. Em cada uma destas áreas podemos destacar:
• Apoio técnico/estudos: Apoio técnico (controlo
da atividade reprodutiva) à Associação Nacional dos Criadores da Raça Churra Galega Bragançana (ACOB) e ANCRAS - Cabra Preta de
Montesinho. Atualmente a ESA está envolvida
em diversos estudos, caso da avaliação do desempenho de olival intensivo e outro superintensivo da Terra Quente Transmontana, da monitorização da qualidade ecológica fluvial em
pequenos aproveitamentos hidroelétricos, em
projetos de recuperação e integração paisagística do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo
Sabor e na elaboração de projeto de atividades
de Centros de Interpretação ambiental e recuperação animal (CIARA).
• Apoio laboratorial: Análises de solos e recomendações de fertilização, diagnóstico sanitário de animais, análise de alimentos (azeite, vinho e produtos apícolas), análises de águas,
entre outros. Destacam-se os laboratórios de
análises anatomopatológicas de abelhas e de
resíduos de antibióticos no mel, reconhecidos
no Programa Apícola Nacional.
• Formação: IP: FORREC, Traditionally the main
function of forests in Europe has been wood

production; SPinSMEDE, Soil Protection in Sloping Mediterranean; IPM, Advanced Topics in
Integrated Pest Management; Curso Avançado
de olivicultura e Tecnologia do Azeite, para colegas do Brasil.
De referir ainda a organização de congressos nacionais e internacionais, como é o caso do I International Conference on Research for Sustainable
Development in Mountain Regions - outubro de
2016. Mais informação consultar em http://esa.
ipb.pt/eventos.php

O CIMO é uma UI&D multidisciplinar em ciências agrárias e florestais, cuja investigação visa
contribuir para o desenvolvimento sustentável
das regiões de montanha. Para o efeito tem como
objeto de investigação temas da maior relevância
para estes espaços, como sejam a valorização dos
recursos naturais endógenos, dos sistemas de produção florestal, dos sistemas agro-pecuários e dos
produtos de montanha.

tros recursos/produtos como os cogumelos e as
plantas aromáticas e medicinais; iv) a caracterização, transformação e segurança alimentar, e v) a
identificação de propriedades bioativas e nutracêuticas dos produtos de montanha. O CIMO
está organizado em três grupos de investigação:
Tecnologia e Segurança Alimentar, Serviços de
Ecossistemas de Áreas Marginais e Sistema de
Agricultura de Montanha. Em resposta às solicitações da Fundação para a Ciência e Tecnologia
(FCT) a investigação realizada por estes grupos foi
reestruturada em 2013 em cinco grandes linhas
temáticas: Castanheiro: agroecologia e tecnologia
dos produtos do souto e do castinçal; Oliveira:
agroecologia e tecnologia dos produtos do olival;
Sustentabilidade de sistemas de produção e exploração em áreas de montanha; Qualidade ambiental e conservação dos recursos naturais; e
Produtos de montanha: inovação, qualidade e
segurança.

Quais são as áreas foco do CIMO?

Como se posiciona o CIMO no seu domí-

Desde 2008 a investigação desenvolvida no
CIMO está focada nas seguintes temáticas: i)
agroecologia de culturas perenes como o olival, o
souto e o castinçal; ii) caracterização e tecnologia
dos produtos daí resultantes; iii) valorização dos
sistemas de produção florestal, dos sistemas agro
-pecuários de montanha, da apicultura e de ou-

nio científico?

Muitos são os projetos de investigação
a decorrer na ESA e no Centro de Investigação de Montanha (CIMO), todos eles,
com excelentes profissionais na liderança. Como se pode caracterizar o Centro
de Investigação de Montanha (CIMO)?

A produção científica do CIMO destaca-se no
âmbito dos sete centros nacionais de ciências
agrárias e florestais financiados pela FCT. De
acordo com o último estudo bibliométrico conduzido pela FCT (www.fct.mctes.pt), o CIMO
ocupa a 1ª posição nos indicadores “Publicações

por investigador a tempo integral”, “Citações por
investigador a tempo integral”, “Colaborações
Nacionais”, e a 2ª posição nos indicadores “Índice-H”, “Impacto”, “Publicações no top 25 por
cento”, “Publicações no top dez por cento” e
“Publicações no top cinco por cento”. Alargada a
comparação aos 45 centros do domínio científico
Ciências Naturais e do Ambiente, o CIMO continua a ocupar lugares cimeiros, como por exemplo nas “citações por investigador a tempo integral”, onde mantém o 2º lugar.
Qual a projeção do CIMO a nível internacional?

Os grupos de investigação do CIMO têm-se mostrado competitivos quer na produção científica,
quer na captação de financiamento internacional, nomeadamente da Comissão Europeia, em
convocatórias muitíssimo concorridas. Alguns
dos seus investigadores ocupam posições de destaque em rankings científicos internacionais e encontram-se na lista dos cientistas mais citados à
escala global (por exemplo, Thomson Reuters).
Como se consegue entender a classificação atribuída ao CIMO?

Foi entregue no prazo legal uma reclamação junto da FCT. Aguardamos uma resposta que tenha
em consideração as evidências antes enunciadas.
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Qualidade de Vida

Na Encosta do Sol o mais
importante são as pessoas
Armando Paulino é Presidente da Junta da Encosta do Sol, Amadora. A sua ação
enquanto líder dos destinos da Junta de Freguesia pautam-se por um enorme sentido de justiça, de igualde e, sobretudo, de humanidade. Em entrevista à nossa revista
explica o trabalho que vem desenvolvendo, juntamente com a sua equipa, para dar a
melhor qualidade de vida à sua comunidade.

Armando Paulino
Presidente JF Encosta do Sol

A freguesia Encosta do Sol nasceu com a
reorganização administrativa, há cerca de
dois anos. É a junção das antigas freguesias
da Brandoa e Alfornelos, onde existem três
bairros: Alfornelos, Brandoa e Casal da Mira.
Ao contrário do que se possa pensar, o presidente da junta é a favor desta reorganização.
Sublinha ainda que “esta deveria ser mais
profunda. Uma reorganização administrativa
a sério implicaria uma mudança nos concelhos. Se nos focarmos em Lisboa, e se pretendemos ser uma grande capital europeia temos que dar à cidade área e população. Não

/Novembro

“A Junta não é do
Presidente, mas antes
o Presidente é que
é da Junta. É esta noção
que algumas pessoas que
estão no comando de bens
públicos devem ter”.

se admite, por exemplo, Lisboa não ter uma
praia, quando esta está a um quilómetro”.
O grande problema desta reorganização é
que numa primeira fase procedeu-se à unificação das freguesias e só à posteriori se discutiu o quadro legal de competências próprias das mesmas. “Este processo deveria ter
sido iniciado ao contrário. Isto criou alguns
problemas com as câmaras. As juntas servem
para descentralizar o poder: o governo central delega nas autarquias e estas por sua vez
delegam nas juntas. Na nossa escala os problemas tornam-se mais fáceis e mais barata a
resolução.
A freguesia tem uma extensão de aproximadamente três quilómetros quadrados e tem
cerca de trinta mil habitantes de três extratos
sociais: “classe média / baixa, classe média,
classe média / alta”. O nosso interlocutor refere que este número pode sofrer algumas
variações visto que “o mercado de arrendamento é muito aliciante, principalmente para
imigrantes que estão aqui durante algum
tempo e depois partem para outros locais”.
Para que seja possível gerir a freguesia Encosta
do Sol é necessário estar perto das pessoas e
dar-lhes todas as condições para que se sintam
bem. “Temos extensões da junta de freguesia
localizadas, por exemplo, nos bairro, assim
como outras estruturas que permitam realizar
as mais diversas atividades. O nosso propósito
é que os bairros não sejam apenas dormitórios,
mas sim espaços com vida, aptos para toda a
gente”.

“É preciso

O segredo para o sucesso
O dinheiro não abunda por terras de D.
Afonso Henriques. Engana-se quem pensa
que é com uma varinha de condão que se faz
muito com poucos recursos. Armando Paulino explica: “Gestão!” Aí está, é este o grande
segredo. “A junta é gerida como uma empresa, tendo em conta todos os gastos. Não para
dar lucro, mas para ter equilíbrio financeiro.
A perspetiva que temos é a do utilizador pagador. Todos os que queiram usufruir do pa-

No caminho da humanização
O presidente da junta firma que é necessário
“humanizar as aldeias, freguesias, cidades. É
preciso trabalhar com e para as pessoas. A
par disto deve-se rentabilizar todas as infraestruturas que proliferam pelo país e que
estão, praticamente, abandono, desde pavilhões polidesportivos a cineteatros. Este é
um desafio interessantíssimo. Um amigo
meu uma vez disse: Não basta plantar uma
oliveira. É preciso cuidar do olival.”

trabalhar com e
para as pessoas.”

trimónio da junta pagam. No entanto, este
valor tem em conta as possibilidades financeiras do utilizador e os custos inerentes à
manutenção do património em causa. Este é
o nosso conceito, e não foi fácil de implementar, como é óbvio. Hoje as pessoas percebem e reveem a justiça nisso”.
Outrora as autarquias, as juntas eram espécies de caixas multibanco onde as entidades
e particulares exigiam, basicamente, verbas
para tudo e mais alguma coisa. É esta visão
das entidades locais que o nosso entrevistado pretende erradicar. “Esta filosofia simboliza o respeito por todos, visto que enquanto
executivo estamos a gerir património e dinheiros públicos”.
Armando Paulino renega o sentimento de
posse que muitos colegas têm sob o património / território que gerem. “Não ouvimos,
nem escrevemos a junta do presidente, mas
o presidente da junta. O presidente é que é
da junta e não a junta do presidente. É esta
noção que algumas pessoas que estão no comando de bens públicos devem ter”.

Departamento de Conservação e Restauro da Universidade Nova de Lisboa

Uma experiência pedagógica
Ciências da Conservação na Licenciatura, Mestrado e Doutoramento em Conservação e Restauro, por Fernando Pina

A difícil fase de implementação
A experiência pedagógica do curso de Conservação e Restauro da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa,
(FCT-UNL) teve início em 1998. Na altura o
Governo Português pretendia acabar com a tutela do Ministério da Cultura e passar a ESCR
para o Ministério da Educação. O Reitor da
Universidade Nova de Lisboa da época o Professor Sousa Lobo, interessou-se pelo assunto e
propôs integrar a ESCR na Universidade Nova.
O facto de ser uma licenciatura em Conservação e Restauro, além das ciências exatas e naturais e das humanidades, com grande destaque para a História da Arte, era necessário que
os alunos tivessem aulas praticas de diagnóstico e de conservação e restauro dos diversos
materiais. Tratou-se de um desafio bem difícil,
porque muitos não acreditaram que isso era
possível de concretizar. Devo acrescentar que
o mais complicado foi convencer os “Velhos
do Restelo”, incluindo alguns (poucos) dos
nossos colegas. São águas passadas, mas pode
ser útil “mutatis mutandis” para aqueles que
queiram seguir um caminho inovador, nesta
como em qualquer outra área.
Uma vez que nesses primeiros anos a FCT
-UNL não tinha as oficinas e ateliers de conservação e restauro foi estabelecido um acordo
com o Instituto Português de Conservação e
Restauro da altura, no sentido de que os nossos
alunos tivessem as práticas nessa instituição.
Cedo percebemos que era imperativo montar
os laboratórios e ateliers das diversas áreas da
C&R nas instalações da FCT pela necessidade
de criar uma dinâmica universitária e de investigação no Campus, assente num real feedback
entre pratica e teoria.
Uma outra questão foi a discussão sobre a especialização dos alunos. Sendo Portugal um
país pequeno cujos museus têm poucos recursos, a questão a discutir era até que ponto deveríamos especializar os alunos, ou por outras
palavras, qual o equilíbrio entre preparar conservadores restauradores de banda larga ou super-especializados.
Conforme o programa das disciplinas indica trata-se de uma licenciatura e dum mestrado que
contempla uma forte componente científica e ao
mesmo tempo prática, de “mãos na massa.” Sempre se teve a consciência que o futuro da C&R

passava por uma forte componente científica
mas que a prática de conservação e restauro era
igualmente essencial. Esse desiderato está patente nas disciplinas ministradas.
Neste programa permitam que destaque a disciplina de Princípios de Química. Parte do sucesso joga-se aqui. Como aceitamos (numerus
clausus 25) e desejamos alunos de proveniências variadas desde a História da Arte até aos
das Ciências Exatas e Naturais, a homogeneização dos alunos é feita nesta disciplina. A
ideia base é fazer acreditar aos alunos que se
aprende Química como outra disciplina qualquer e que esta não é mais fácil nem mais difícil que outra matéria qualquer. Passado este
impacto o resto costuma seguir sem problemas
de maior e apesar da exigência do curso o ratio
alunos entrados/alunos formados é atualmente
o maior de toda a Faculdade.
Programa doutoral
A FCT-UNL foi pioneira em Portugal nos doutoramentos em Conservação e Restauro e Ciências
da Conservação. Até ao momento foram efectuados 12 doutoramentos desde 2004, encontrando-se 29 em curso. O Governo Português lançou
este ano um concurso de financiamento de programas doutorais de excelência (em todas as
áreas científicas), tendo sido financiados cerca
de 50 programas e o único atribuído à área da
C&R foi liderado pela nossa docente Prof. Maria
João Melo (pelo DCR), e conta com a participação ITN/IST, FCSH/UNL e IICT/MNE, num total
de 5 centros de investigação, classificados de
muitos bons ou excelentes.
Áreas de ensino e investigação
No DCR a investigação para uma melhor prática
da conservação e restauro desenvolve-se a partir
de um núcleo que integra os métodos de exame
e análise, a história e técnicas de produção artística (Laboratório Científico), e a história e filosofia da conservação. As áreas de intervenção organizam-se no espaço físico dos Laboratórios/Ateliers de: Cerâmica e Vidro, Documentos Gráficos, Metais, Pedra e Biodeterioração, Pintura e
Têxteis. Com este modelo pretende-se articular a
componente prática da intervenção de conservação e restauro com a da investigação, potenciando a reflexão prévia e a consciência deontológica necessária à intervenção no património.

Areas e projetos bandeira.
A Iluminura Medieval Portuguesa: Um dos primeiros grupos de estudo a ser lançado pelo
DCR, e aquele onde se construi o paradigma
da interdisciplinaridade como instrumento
para uma abordagem holística da obra de arte,
seu conhecimento, conservação e usufruto.
Uma parceria duradoura e estimulante com o
Instituto de Estudos Medievais, o de História da
Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e os Arquivos e Bibliotecas responsáveis
pela salvaguarda dos preciosos códices do românico português, Torre do Tombo, Biblioteca
Nacional e Biblioteca Pública Municipal do
Porto.
Arte moderna e contemporânea: Esta foi
uma das primeiras áreas a ter projetos de investigação. A obra de alguns dos pintores
portugueses mais relevantes foi analisada e a
respectiva paleta molecular estudada em
grande detalhe, como por exemplo Amadeu
de Souza Cardoso, numa colaboração com o
CAM e Museu do Chiado-Museu de Arte
Contemporânea.
História da Arte e Documentação de Arte
Contemporânea: O núcleo de História da Arte
assegura o ensino desta área contando com a
colaboração de mais dois docentes. As disciplinas de História da Arte estão estruturadas
cronologicamente, desde a Antiguidade à História da Arte Contemporânea, terminando com
a Teoria da Arte, esta última no âmbito do segundo ciclo. Através de trabalhos de investigação têm-se desenvolvido a partir da História da
Arte ligações com outras áreas das ciências sociais e humanas, como a Antropologia, a Sociologia ou a Psicologia.
Conservação e Restauro de metais e arte pública: Ocupa-se da C&R de metais. Para além
do apoio à docência presta imensos serviços

na área dos materiais arqueológicos, arte pública e como exemplo paradigmático salientamos o apoio ao museu do Benfica, um famoso
clube de futebol da cidade de Lisboa, no restauro dos imensos troféus conquistados em
quase todas as modalidades desportivas.
Conservação e Restauro de Pintura: As disciplinas de Conservação e Restauro de Pintura
são delineadas para fornecer informações fundamentais que vão desde a criação de uma
pintura, desde a escolha dos materiais pelos
artistas e sua aplicação, até o ponto em que se
torna um objecto de valor cultural requerendo
cuidados e conservação.
Unidade de Investigação Vidro e Cerâmica
para as Artes (VICARTE): é um centro de investigação multidisciplinar do vidro e da cerâmica, único em Portugal, reunindo especialistas
em artes plásticas, ciência exatas, tecnologia,
história, arqueologia e conservação e restauro.
Documentos Gráficos: Tem por missão o ensino e a investigação do estado de conservação
e os principais métodos de conservação e restauro de documentos gráficos.
Têxteis: No laboratório de têxteis é realizado o
diagnóstico, tratamento e acondicionamento
de peças têxteis, em que os alunos adquirem
conceitos sobre as principais categorias de arte
têxtil, propriedades físicas e químicas de fibras
têxteis e respectiva identificação com microscopia óptica, corantes e tingimentos, principais patologias e estado de conservação, métodos de exame e análise utilizados na conservação de têxteis, tratamentos (limpeza por via
mecânica e por via húmida, consolidação por
ponto de agulha) e conservação preventiva de
têxteis.
Ler artigo na íntegra em
http://paispositivo.comportugal.com/
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Município de Bragança

Bragança desperta
paixões
Bragança, terra de seculares tradições, de gentes hospitaleiras, de monumentos e
património único, de paisagens estonteantes e de gastronomia de paladares sem
igual, convida a uma visita pela cultura e pela magia de uma época tão especial como
a do Natal.
Prepare-se para se apaixonar por uma cidade
que se assume como a Terra Natal e de Sonhos
(de 1 de dezembro a 6 de janeiro), onde o fazde-conta e as histórias encantadas farão parte
dos seus dias.
Patine na Pista de Gelo e deixe-se levar pela
criancice de outros tempos, visite a Casa do Pai
Natal e tire uma fotografia na árvore de Natal
gigante.
Já que está em Bragança, assista a um dos muitos espetáculos musicais e de dança que lhe
propomos. Vai ver que não se arrepende!
Ainda neste mês de dezembro, entre na folia
dos Caretos e deixe-se “perseguir” pelas ruas
do Centro Histórico de Bragança.
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A Bienal da Máscara – Mascararte (que vai já
na 7.ª edição) decorre de 3 a 5 de dezembro
e atrai, a cada dois anos, milhares de pessoas
de todo o País e de Espanha que chegam
curiosos para conhecer de perto estes coloridos caretos, percorrendo, com eles, as ruelas
de Bragança, numa verdadeira celebração da
cultura e da identidade de um povo que
sabe, mas que, acima de tudo, gosta de bem
receber.
Aproveite e desfrute de Bragança em pleno e
visite alguns dos muitos monumentos e locais
emblemáticos que a cidade lhe oferece.
Suba à Cidadela e deslumbre-se com a riqueza
do mais belo Castelo de Portugal, da Domus

Municipalis e da linda Igreja de Santa Maria do
Sardão.
Não deixe de conhecer os muitos museus que
fazem de Bragança uma das cidades com
maior oferta cultural no País.
Rica em património e tradições, Bragança preserva e valoriza séculos de história, mas soube
abrir os braços à modernidade. Sendo a cidade

portuguesa mais próxima do centro da Europa,
há muito que tira partido da sua localização
estratégica, bem como dos recursos humanos
existentes no concelho e formados na região.
Detentor de um enorme potencial económico,
Bragança tem apostado na inovação e na sustentabilidade, tendo-se assumido como uma
verdadeira ecocidade e Smart City.
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Sindicato Independente de Professores e Educadores

Colocação de Professores
e Graduação Profissional
Tanto se fala de colocação de Professores. Atrasos no arranque do ano letivo,
excesso de docentes, requalificação profissional, desemprego, Professores por colocar, injustiças, confusões... que pensei, neste artigo, dar a minha perspectiva não
só enquanto sindicalista mas também enquanto professora e também enquanto mãe
de três filhos na Escola Pública.

Paulo Lima e Nelson Lima

Júlia Azevedo

Mas afinal o que é a Graduação Profissional?
Quando um docente termina o seu curso, via ensino sai profissionalizado em determinada área,
com uma determinada nota. Tomemos como
exemplo, 15. Por cada ano de serviço completo,
365 dias, obtém mais um valor, passando de 15
para 16 e assim sucessivamente. Ou seja, quanto
melhor nota obtiver no curso e mais anos de serviço tiver maior será a sua graduação profissional.
A grande questão que se coloca é: Podemos garantir que quem tiver maior graduação profissional é melhor professor? A resposta é Não, claro
que não podemos garantir. Não é um critério perfeito mas é sem dúvida o mais justo, célere e
transparente.
Vejamos então as diferentes posições. Enquanto
Sindicato, o SIPE defende a equidade e justiça
para todos os Educadores/Professores. As ultrapassagens de professores menos graduados devem-se sobretudo ao fator sorte e não ao fator
competência. Passo a explicar com um exemplo
concreto:
Professor 1 contratado: 16 nota de curso. 10 anos
de serviço, avaliação Muito Bom. A escola não
lhe pode renovar o contrato. (factor sorte)
Professor 2 contratado: 12 nota de curso 5 anos
de serviço, avaliação de Bom. A escola pode renovar. (factor sorte) Este professor passa a fazer
parte dos Quadros do Ministério da Educação.
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Portanto o SIPE defende: lista nacional única por
graduação profissional. Uma escola precisa de
um professor? Vai à lista. No dia seguinte tem o
professor na sua escola.
Enquanto Professora fico revoltada por ver colegas com muito menos tempo de serviço a serem
colocados perto de casa, junto das suas famílias e
outros com 20 e mais anos de serviço serem colocados a 200Km! Fico triste quando vejo casais de
professores separados, quando vejo colegas sujeitos às bolsas de recrutamento das escolas com
critérios subjectivos e burocráticos
Por fim, enquanto mãe, não posso deixar de lamentar profundamente que um filho meu a 20 de
novembro ainda não tenha professor de matemática. Com tantos professores a precisarem e a
quererem trabalhar, como é isto possível?
Todos sabemos quanto é importante ter bons professores para a formação dos nossos filhos. Então
apostem na formação inicial dos professores, invistam em estágios remunerados, valorizem e dignifiquem os docentes reforçando-lhes a autoridade retirando-lhes a burocracia e, permitindo-lhes
estabilidade financeira, e familiar. Pelas nossa
crianças e jovens!
Perante o exposto o SIPE decidiu em reunião de
Congresso aprovar a seguinte moção do Secretariado de Viana do Castelo:
A graduação profissional como único critério de

seleção
A abertura urgente de lugares de Quadro de Agrupamento
Após um estudo exaustivo relativo aos últimos
concursos de docentes, efetuado por uma equipa
de trabalho deste sindicato, verificamos o seguinte:
- Nos últimos anos (mais de dez anos), a colocação ininterrupta de docentes de QZP, em vagas
de agrupamento, permitiu ao MEC evitar a abertura de lugar de quadro de agrupamento, o que
levaria à estabilidade do corpo docente, que o
próprio MEC defende como imprescindível para
o sucesso educativo.
- No estatuto da carreira docente, no artigo 27º, o
que justifica a existência dos QZP, é a necessidade de proporcionar flexibilidade à gestão dos recursos humanos, no respetivo âmbito geográfico
e assegurar a satisfação de necessidades não permanentes dos estabelecimentos de educação ou
de ensino, a substituição dos quadros de agrupamento ou de escola, as atividades de educação
extra-escolar, o apoio a estabelecimentos de educação ou de ensino que ministrem áreas curriculares específicas ou manifestem exigências educativas especiais, bem como a garantir a promoção do sucesso educativo.
PELO QUE,
- os docentes do QZP apenas deveriam existir
para circunstâncias especiais e não para permitir
ao MEC a não abertura de lugar do quadro nos
agrupamentos.
- e quando um quadro de agrupamento, liberta a
sua vaga, nunca esta deverá ser ocupada ininterruptamente por docentes de quadro de zona pedagógica, deve sim dar lugar à abertura de um
lugar de quadro de agrupamento.
OU SEJA, AS DECISÕES DO MEC RESULTARAM
NESTES ÚLTIMOS ANOS EM:
- Injustiças, pois as prioridades na mobilidade interna ignoram a graduação dos candidatos, como
único critério de colocação. Estão identificadas

situações de ultrapassagens na ordem dos 900 lugares!
- Penalização para os docentes, pela recusa em
abrir
- Desrespeito pela estabilidade do corpo docente.
Após um descontentamento generalizado dos
docentes em várias escolas e em várias sedes
do sindicato, o secretariado regional de Viana
do Castelo, em conjunto com os seus dirigentes
e delegados, elaborou uma moção, a qual foi
apresentada no congresso e aprovada por unanimidade. Após a aprovação tornou-se premente a recolha de assinaturas dos docentes, a qual
foi efetuada de formas variadas e em momentos
diversos. Primeiramente, na manifestação de
professores, realizada em lisboa, no dia 20 de
junho e posteriormente através da página do
SIPE ou presencialmente nas escolas e em
ações de formação realizadas por este sindicato.
POSTO ISTO, PERANTE ESTAS INJUSTIÇAS:
O Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE ), decidiu, solicitar em diploma próprio, a alteração do Decreto -Lei n.º 132/2012, de
27 de junho, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei nº 83-A / 2014, de forma a plasmar a
graduação profissional como único critério de seleção e colocação dos docentes em todos os momentos concursais (concurso para docentes dos
quadros e concursos para docentes contratados)
e a abertura de lugares de quadro de agrupamento.
O esforço desenvolvido por este sindicato, surtiu
efeito e a primeira vitória foi conseguida, uma vez
que o Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Deputado Alexandre
Quintanilha, mandou comunicar que a Petição
n.º 546/XII/4.ª foi admitida por esta Comissão Parlamentar na sua reunião de 17 de novembro de
2015, podendo consultar na mesma o desenvolvimento do respetivo processo.

o futuro da energia em portugal

“A revolução da energia”
Nos tempos que correm, o setor energético vem sofrendo alterações significativas,
como por exemplo, o início da utilização das energias verdes em substituição do uso
das energias fósseis, poluentes. Ou seja, a sociedade começou a ganhar consciência
da urgência em proteger o meio ambiente, e mitigar as já óbvias consequências das
mudanças climáticas. Começou assim, o que Marc Rechter e Natalie Samovich,
membro da direção e responsável de I&I respetivamente, apelidam de revolução
energética.

veis, tendo em conta a componente tecnológica e
modelo operacional, direcionados para a utilização económica e sustentável dos recursos. “Em
suma, a Enercoutim, através de várias projectos de
inovação, e modelos operacionais tem por objectivo
minimizar o custo da energia limpa e integrar a
energia sustentável nas outras actividades económicas como componente de valor acrescentado”, explica Natalie Samovich. A Associação apoia projetos com aplicação em outros sectores, como por
exemplo a agricultura, com objectivo de possibilitar
o acréscimo da componente de transformação local
tendo em conta a utilização de energia limpa e de
baixo custo. A responsável de I&I explica que “as
linhas de ação da Enercoutim nos vários projetos se
dividem em dois vetores: uma de desenvolvimento,
demonstração, teste, e comercialização e outro dedicado à investigação científica e inovação na área
de energia sustentável. Por forma a dar corpo a
estratégia de sustentabilidade da plataforma, estão a ser plantados em torno desta três variedades
de figos de índia, que servirá como segurança,
corta-fogo e que permitirá um estudo sobre as
suas características, o seu desenvolvimento, num
ambiente totalmente controlado.

Marc Rechter e Natalie Samovich
Membro da direção e responsável de I&I

Solar Lab
O SolarLab é mais recente criação que possibilitará a monitorização, teste e divulgação de novas
soluções ao nível da energia renovável. Marc
Rechter explica que “um dos projetos do SolarLab
se centrará em testar e demonstrar as várias tecnologias de armazenamento de energia, como uma
forma de apoio à sua introdução no mercado.
Este último passo é o mais difícil, especialmente
para as empresas start-up. Acabamos por criar
uma plataforma a partir do qual se torna mais eficiente o lançamento comercial dessas soluções
de energia. Ao atingirmos estes objetivos iremos
criar mais massa crítica, ganhando mais visibilidade no mercado, e tornando o projecto cada vez
mais autossustentável”. De forma mais concisa,
“o Solar Lab é uma área dentro da plataforma solar, onde estamos a lançar novas atividades ao ní-

A Plataforma de Demonstração Solar foi desenvolvido a partir de um conceito de cluster físico
direcionado para o setor solar e outras tecnologias
sustentáveis integradas”. Com a entrada da troika
em Portugal, a implementação do conceito na integra foi de difícil execução, e foi decidido de
“em vez de congelarem o projecto por completo,
avançar com uma das componentes do conceito
original”. Assim nasceu, no ano de dois mil onze,
a Enercoutim – Associação Empresarial de Energia Solar de Alcoutim, com objectivo de gerir a
Plataforma de Demonstração de Solar em Martim
Longo, Alcoutim”. A escolha de Martim Longo
para a implementação do projeto não foi casual.
Para a implementação de sistemas de concentra-

ção solar é preciso encontrar terrenos com as
condições ideais. “Primeiro é preciso que o local
tenha uma irradiação solar direta boa e que o terreno a utilizar seja árido (baldios) para evitar que
sejam expulsas as culturas locais”. Para além disso, tiveram em atenção o potencial do impacto
económico e social que a plataforma iria ter na
região. “Procuramos um local que oferecesse as
melhores condições para a implementação do
sistema, acrescido de um sentido cívico: gerar
emprego e fomentar a economia em locais mais
desfavorecidos, como é o caso do interior de Portugal”. O objetivo da Enercoutim não é a produção de energia pura e dura. Ou seja, centra-se no
suporte de projetos ligados às energias renová-

vel da monitorização, teste e comercialização de
sistemas integrados de energia renovável”, remata
o nosso interlocutor.
A energia solar em Portugal
Portugal tem todas a possibilidades para aproveitar as oportunidades da energia fotovoltaica, visto
que é um país com imensas horas de sol, mas
ainda com uma capacidade instalada de pouca
expressão. “Em Portugal temos um setor de energia eólica bastante desenvolvido, que em conjunto com as centrais hidro-elétricas produzindo em
certos períodos, cem porcento da necessidade
elétrica do país. A energia solar não tem tido até
agora um peso significativo no mix energético do
país, mas com o decréscimo do seu custo de certeza
o terá para o futuro.” A lei do autoconsumo poderá
ser a alavanca necessária para que a energia fotovoltaica comece a ter mais expressão no mix das energias renováveis. Marc Rechter explica que “para já,
existe liberdade de auto-consumo de energia limpa, sem haver subsídios nem impostos sobre o sol
(conforme se verifica em Espanha, que esperamos
nunca haverão). Existe para já uma base que permite instalar até 180 Megawatts, após o qual veremos se o setor é permitida a expansão do setor
sem que sejam levantadas barreiras ao seu crescimento natural, não subsidiado”.
O futuro: Liberalização de mercado
Para os nossos entrevistados é necessário que “o
mercado continue a sua liberalização”. Nesta
fase, onde os subsídios às renováveis já acabaram, faria sentido pensar na introdução de benefícios fiscais, visto que as renováveis estão a acelerar a descarbonização do nosso ecosistema. Mais
importante, será permitir o mercado evoluir, sem
barreiras e restrições à utilização da energia solar,
nem restringir os modelos integrados em que o
solar e outras energias renováveis podem produzir as suas vantagens ecológicas e económicas.
Muito em linha de conta com os objectivos da
estratégia Europeia de energia, refletido na política integral da União Energética.
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Viagem no tempo

Uma volta de requinte…
Os carros clássicos transportam-nos para um passado parco em tecnologia. No
entanto, os veículos eram feitos para durar, e cada um acabava por ter o seu cunho
pessoal devido a manufatura. É isto que os tornam ícones, clássicos. Em entrevista
ao Pais Positivo, Sérgio Rodrigues, administrador da SSR Clássicos, explica o
porquê desta aventura no mundo dos carros clássicos e quais as condições que se
devem reunir para um restauro.

Sérgio Rodrigues
Administrador

Inicialmente, a restauração de carros
clássicos era um hobbie. Como é que
evoluiu para uma empresa, a SSR Classic?

O meu pai sempre foi um apaixonado por carros e esse sentimento acabou por passar para
mim e para a minha irmã, Susana Rodrigues.
Depois de uma viagem aos Estados Unidos da
América, percebemos, eu e o meu pai (Ramiro
Rodrigues) decidimos juntar essa paixão a uma
ideia de negócio.
Restaurar um carro clássico não uma
tarefa fácil. O que é necessário saber,
conhecer, para se poder restaurar um
carro clássico?

Antes de começar a restaurar um clássico convém ponderar o motivo pelo qual se vai restaurar, porque se for como investimento têm que
se ter bastante atenção na escolha do clássico
para restauro, pois no final pode constatar que
ficava mais em conta ter adquirido um já totalmente restaurado ( e ás vezes até melhor) do
que restaurar.
Caso tenha valor sentimental, aí aconselhamos
a procurar uma empresa de restauros especializada e de confiança.
Mais importante ainda, mesmo antes de começar o restauro, é obter a informação de como a
viatura era na altura (cor original, os extras que
a viatura tinha, etc) assim como se a mecânica
é a mesma de origem na viatura (o chamado
matching number).
O mercado no sector dos clássicos está em
constante evolução, mas a estabilizar, pois por
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exemplo agora, os clássicos que estão num estado médio, começam a não ter tanta procura,
pois o mercado apercebendo-se dos custos de
restauro, valoriza um clássico por restaurar
(project car) ou um clássico restaurado em estado de concurso, que neste momento começa
a ser o mais procurado.

veis Clássicos. Vejamos exemplos dentro da
União Europeia, em Inglaterra, Alemanha e Holanda o registo de um clássico têm um valor a
rondar os 1000,00 – 1500,00 Euros, a Espanha
está a poderar isentar os Automóveis clássicos,
enquanto que em Portugal existem Clássicos que
podem ultrapassar os 75.000,00 Euros para registar (ter matricula Portuguesa), mais o IUC. Esta
situação têm ainda o agravante de que certos veiculos clássicos, que por estarem isentos de IUC
são vendidos ou postos á venda por valores irreais em Portugal (normalmente a precisar de restauro, mas a um preço de um já bem restauradoque se encontra fora de Portugal) , o que torna o
mercado nacional fechado, pouco receptivo a
novas empresasO mercado Internacional é bastante exigente, e ser reconhecido internacionalmente é bastante demorado, mas perder a credibilidade é num ápice. Mas derivado ao que foi
descrito anteriormente, sou da opinião que se
deve ir para além fronteiras apesar que derivado
á carga fiscal partimos já em desvantagem com
os principais concorrentes.
O vosso serviço é exclusivo só para via-

quanto é que pode custar a restaura-

tura Clássicas?

ção de um veículo deste género?

Não, desde o início (já antevendo o que está
a acontecer agora) apostamos também nos
Supercarros, que são viaturas de altas prestações mas com uma produção bastante limitada (diria quase exclusiva), ícones dos anos
oitenta, noventa e 2000, (ou seja que marcaram uma era) mas com muito baixa kilometragem. Alguns desses Supercarros não têm
eletrónica outros já a incorporam. É uma
área bastante interessante, completamente
diferente mas igualmente fantástica no meu
ponto de vista.

É quase impossível responder a essa questão,
no nosso caso só depois de uma decapagem é
que se pode dar uma estimativa da parte da
estrutura, assim como a parte da mecânica só
depois de abrir os componentes mecânicos é
que se pode dar uma estimativa.
Que tipo de carros clássicos é mais comum a sua restauração?

A SSR Classic é especializada em Mercedes
Benz e Rolls Royce, mas não implica que não
restauremos outras marcas. Temos restaurado
clássicos da marca Porsche e Jaguar e iremos
brevemente restaurar clássicos da Ferrari e da
Aston Martin. Por outras palavras estamos vocacionados e especializados para as marcas
premium.
Em Portugal temos mercado para este
setor, ou é além fronteiras que empresas como a SSR Classic prosperam?

Sou da opinião que temos algum mercado. Mas
infelizmente a carga fiscal impede que apareçam
novos clientes que possam investir em Automó-

A SSR Classic é uma empresa de renome
no âmbito internacional. Quando e
como atingiram este patamar?

Ainda não é uma empresa de renome internacional, longe disso, mas já não passamos despercebidos. Mas acho que após a nossa presença na
Retromobile em Paris, e a nossa presença em nos
EUA tirou-nos do anonimato. Outro factor bastante importante é o excelente reconhecimento
por parte da comunidade Portuguesa emigrante,
(Retromobile 2015 foi o maior exemplo disso, e
iremos participar novamente em 2016).
Como vê o futuro do mercado dos
clássicos?

Tudo indica que o mercado vai continuar estável,
não com alguns dos valores excessivos como se
presenciou até há bem pouco tempo, mas vai estabilizar. Mas os exemplares únicos irão continuar a bater recordes. De salutar que as marcas
premium estão e irão continuar a apostar no segmento dos Clássicos, marcando uma presença
cada vez mais forte. Antevendo o que acontece
nos EUA ( na Europa acontece mais tarde) o mercado dos clássicos continua em bom plano. Outro factor importante é o facto de os veiculos clássicos passarem a ser vistos cada vez mais como
um investimento tanto a curto como a longo prazo, e aí é bastante importante obter de um especialista a sua opinião assim como a sua avaliação. É pena que o Estado português não olhe
para esta área como os outros países já mencionados. O país está a deixar escapar uma oportunidade de criar mais postos de trabalho, mais
empresas, mais riqueza para o país, de se afirmar
internacionalmente. Enquanto isso, alguns dos
melhores clássicos continuam a sair, e grande
parte desses, já não regressam mais. É pena
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