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Madeira: Um destino com Alma  
descoberto há 600 anos
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600 anos: «É celebração conjunta»

ARTIGO POR PAULA CABAÇO, 
SECRETÁRIA REGIONAL DO TURISMO E 
CULTURA 

Transformar as comemorações dos 600 anos do 
descobrimento do Porto Santo  e da Madei-
ra num projeto que seja transversal a toda 
a sociedade e que envolva, ativamente, a 
população residente, a diáspora madeirense 
e os turistas que nos visitam, nos seus vários 
momentos, com particular enfoque em 2018 e 
2019. É esse o objetivo do Governo Regional 
da Madeira e é nessa lógica que decorrem os 
trabalhos para uma celebração que se espera 
«memorável, vivida e altamente participada». 
E isto porque, conforme explica a Secretária 
Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, 
«a cultura só atinge o seu verdadeiro alcance 
e propósito se chegar às pessoas, se for par-
tilhada com interesse, atenção e responsabi-
lidade entre todos», numa proximidade que 
deve reforçar-se neste e em todos os eventos 
e iniciativas que venham a ser desenvolvidos, 

durante este período.
A importância desta iniciativa não se esgota, 
todavia, na perspetiva cultural. Trata-se de 
uma celebração que pode e deve sustentar a 
necessária e fundamental projeção e afirma-
ção da Madeira, enquanto destino turístico e 
cultural, sendo esta uma oportunidade para 
que, simultaneamente, se valorize e divulgue, 
através da cultura, do património e de diferen-
tes expressões artísticas, seis séculos de uma 
história que merece ser conhecida e reconhe-
cida, globalmente.
No país, o Museu Nacional de Arte Antiga, em 
Lisboa, acolhe, até ao próximo mês de março, 
a Exposição “AS ILHAS DO OURO BRANCO – 
Encomenda Artística na Madeira - Séculos XV-
-XVI”, iniciativa que serviu para antecipar estas 
comemorações.
Uma exposição  que apresenta  cerca de uma 
centena de obras de arte, entre pintura, escul-
tura, ourivesaria e artes decorativas, dos sécu-
los XV e XVI, através da qual se mostra um 
período de prosperidade económica sem pre-
cedentes em que viveu a Madeira com base no 
açúcar, então conhecido como “ouro branco”.
Peças que se encontravam em diferentes locais da 
Região e que, graças à excelente parceria estabe-
lecida com as diferentes entidades emprestadoras, 
designadamente, a Diocese do Funchal, Fábricas 
Paroquiais e Museu Diocesano de Arte Sacra,  são 
agora apresentadas ao público.
A presença da Madeira nesta Exposição reforça 
e valoriza a sua abertura ao mundo e permite 
que a história deste território e, particular-
mente, do papel pioneiro que assumimos no 
ciclo da globalização, ganhe uma maior proje-
ção e notoriedade, não apenas junto de todos 
os portugueses mas, também, dos milhares de 
turistas que frequentam o Museu Nacional de 
Arte Antiga, com os quais também desejamos 
celebrar esta efeméride. 



[Entrevista a Paula Cabaço] 
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Madeira: Um destino com alma

Antes de mais, a pergunta que se impõe é: O que 
torna a Madeira num local tão único?
A Madeira é, efetivamente, um destino único e 
especial. Um destino turístico que, diariamente, 
se afirma pela sua diferença, pela sua qualidade 
e pela sua capacidade de renovação, num mer-
cado que é, como sabemos, altamente exigente 
e competitivo. Temos uma oferta que, sendo rica, 
diversificada e direcionada a diferentes gostos e 
preferências, ao longo de todo o ano, se destaca 
pela sua forte matriz identitária. Pela autentici-
dade e pela forma como sabemos bem receber e 
cuidar de quem nos faz escolha. Somos um terri-
tório pequeno, que oferece paisagens verdadei-
ramente mágicas e deslumbrantes, envoltas num 
mar sem fim, tudo isto possível de experienciar 
nos 365 dias do ano, graças ao clima ameno que 
nos carateriza. Temos, por fim, um património 
cultural que é notável, que retrata os vários 
ciclos da nossa evolução enquanto território, 
patente nos Museus mas, também, nas tradições 
e costumes que temos vindo a preservar e que, 
este ano, se dão a conhecer, com maior evidên-
cia, no âmbito das celebrações dos 600 anos do 
Descobrimento das ilhas do Porto Santo e da 
Madeira. Eu diria que, no fundo, é o somatório 
das várias partes que promove uma experiência 
única a quem nos visita e, mais do que tudo, a 
vontade de regressar. Somos, acima de tudo, um 
destino com alma.

A Madeira tem vindo, ao longo dos últimos anos, 
a reforçar a sua posição como destino turístico 
de eleição. Só como forma de exemplo, a Madei-
ra foi o destino nacional com mais turistas no 
mês de novembro. Como analisa estes dados e 
o que tem sido feito para reforçar, ainda mais, 
esta posição?
São dados que naturalmente servem de incen-
tivo e nos encorajam a seguir em frente, na 

estratégia traçada, com motivação e ainda maior 
responsabilidade. 
O destino Madeira tem vindo a conquistar o seu 
espaço, crescendo consecutivamente em todos 
os seus indicadores de produção, particular-
mente os relacionados com a sua rentabilidade, 
tornando possível o alcance daquele que era um 
dos objetivos assumidos pelo Governo Regional. 
Aliás, a concentração da promoção numa única 
entidade, concretizada neste mandato, permitiu 
dinamizar e agilizar a nossa atuação que é, hoje, 
sem dúvida, muito mais atenta, interventiva e 
próxima do consumidor final. A recuperação do 
mercado português é, precisamente, o exemplo 
de uma estratégia que foi assumida em 2015, 
com bons resultados e a manter para o futuro. O 
balanço é, assim, positivo, mas exige continuida-
de e ainda maior afinco. Nessa lógica, a atuação 
da Associação de Promoção para o corrente ano, 
com base no plano de atividades, dará conti-
nuidade à estratégia assumida em 2017 – que 
posicionou a marca Madeira como destino de 
experiências, para todo o ano – reforçando-a no 
que respeita à maior proximidade junto do con-
sumidor final. Neste enquadramento, a promoção 
online e plataformas digitais será intensificada e 
diversificada conforme os conteúdos e tipologias 
a apresentar. Paralelamente à manutenção e 
reforço das parcerias com Tour Operadores e 
Companhias aéreas tendentes a assegurar a con-
cretização de campanhas em co-branding para 
aumentar a visibilidade e projeção internacional 
da Região, a Associação de Promoção apostará, 
fortemente, na sustentabilidade e captação das 
operações de inverno, no combate à sazonalida-
de do Porto Santo, na presença em Feiras e na 
afirmação da Madeira como destino de turismo 
ativo. No que concerne aos mercados, a aposta 
mantém-se nos mercados estratégicos do Reino 
Unido, Alemanha, França, Portugal e Holanda, 

sem esquecer os mercados de diversificação que 
estão a ser presentemente trabalhados, como é o 
caso dos Estados Unidos, do Brasil, da China e da 
Rússia. Mercados que, sendo ainda de pequena 
dimensão, poderão vir a assumir, no futuro, uma 
importância mais evidente, embora exijam uma 
estratégia a médio prazo que se tem consubs-
tanciado nas parcerias ao nível da distribuição 
e das press e blog trips que progressivamente 
sustentam o maior conhecimento do nosso desti-
no. Será de referir que, nos primeiros dez meses 
de 2017, os dados referentes aos hóspedes 
entrados dão conta de que os EUA cresciam, para 
a Madeira, 17,6 por cento, o Brasil por cento e a 
Rússia por cento.

Pela terceira vez, a Madeira foi considerada o 
Melhor Destino Insular do Mundo. Este galardão 
traz reconhecimento, como é óbvio, mas também 
responsabilidades acrescidas. Como se consegue 
manter este ritmo de crescimento e qualidade? 
Ver a Madeira conquistar, pela terceira vez con-
secutiva, o galardão de Melhor Destino Insular 
do Mundo, depois de ter sido eleita quatro vezes 
como o melhor destino Insular da Europa, repre-
senta, naturalmente, uma enorme satisfação, na 
medida em que este reconhecimento traduz, 
simultaneamente, a afirmação da nossa notorie-
dade internacional, a manutenção continuada da 
preferência do público e a confirmação de que 
estamos a dar passos certos e firmes, com base 
na estratégia delineada pelo Governo Regional, 
no que ao desenvolvimento deste sector, na 
Região, respeita. Confirmando a notoriedade 
internacional do destino, é evidente que este 
prémio aumenta, ainda mais, a responsabilidade. 
E é um desafio que encaramos, em conjunto, com 
todos aqueles que, diariamente, dedicam a sua 
vida a este sector, num esforço extraordinário 
que é, felizmente, partilhado e também assu-

mido pela população residente. Continuaremos 
a trabalhar e a honrar o bom nome da Madeira, 
construindo um destino sempre melhor e capaz 
de acolher, com qualidade, os seus visitantes, 
fazendo-os parte integrante da nossa identida-
de, cultura e tradição. 

Este é o “Ano Europeu do Património Cultural 
2018”. Na Madeira, quais são as potencialidades 
desta celebração? Esta é uma oportunidade para 
mostrar ao país e ao mundo o assinalar o patrimó-
nio cultural e histórico da Região?
Sem dúvida. A integração da Região no Programa 
nacional e  europeu é oportuna e altamente ali-
ciante, porque sublinha e enfatiza, precisamente, 
uma das áreas que tem vindo a merecer especial 
atenção, por parte do Governo Regional, tanto 
no que se refere ao património cultural material 
quanto imaterial. Acredito que esta celebração será 
uma oportunidade para que se valorize, divulgue e 
potencie, quer local quer globalmente, o patrimó-
nio cultural, na base da sua importância histórica 
mas, também, na perspetiva do seu contributo 
para o desenvolvimento e construção de uma 
sociedade mais conhecedora das suas raízes, mais 
atenta ao seu presente e mais preparada para o 
futuro. Também será importante referir que este 
Programa de comemorações, de caracter global e 
alargado a toda a Europa, é, também, uma forma de 
fomentarmos o diálogo, a coesão e a atenção ao 
património cultural, em todos os países-membros, 
reforçando-se, assim, o interesse, a sensibilização 
e a captação de novos públicos para a oferta 
cultural.

Paula Cabaço tomou posse como Secretária Regio-
nal do Turismo e Cultura. Quais as suas motivações 
para este cargo e o quais os projetos que pretende 
implementar durante o mandato?
Existem inúmeros projetos por implementar e 
tantos outros aos quais daremos continuidade, 
visando, acima de tudo, a manutenção dos resul-
tados até agora alcançados e, naturalmente, a 
requalificação da oferta, tanto no que respeita 
ao setor do turismo quanto ao da cultura. A 
nossa atuação manter-se-á focada na valorização 
daqueles que são os nossos principais ativos, 
requalificando-os e reinventando-os para que 
continuem a contribuir e a fazer valer a nossa 
competitividade, atratividade e afirmação no 
mercado, enquanto destino turístico e cultural 
que somos. Até 2019, as celebrações dos 600 
anos do Descobrimento das Ilhas do Porto Santo 
e da Madeira traduzirão uma aposta decisiva na 
valorização da nossa oferta cultural mas, também, 
na nossa maior projeção externa. São muitos os 
desafios que se avizinham, mas ainda maior é a 
motivação para continuarmos a trabalhar a favor 
desta Região Autónoma, do seu desenvolvimento 
sustentável, do bem-estar e qualidade de vida das 
populações que aqui residem e, naturalmente, da 
satisfação dos nossos turistas.

“A NOSSA ATUAÇÃO MANTER-SE-Á 
FOCADA NA VALORIZAÇÃO DAQUELES 
QUE SÃO OS NOSSOS PRINCIPAIS 
ATIVOS, REQUALIFICANDO-OS E 
REINVENTANDO-OS PARA QUE 
CONTINUEM A CONTRIBUIR E A FAZER 
VALER A NOSSA COMPETITIVIDADE, 
ATRATIVIDADE E AFIRMAÇÃO”, SAIBA 
MAIS NA ENTREVISTA A PAULA CABAÇO, 
ATUAL SECRETÁRIA REGIONAL DO 
TURISMO E CULTURA DA MADEIRA.

[ Paula Cabaço

Avenida Arriaga, n.º 18 • 9004-519 Funchal
T.: (+351) 291 211 900 • F.: (+351) 291 211 903

Email:gab.sretc@gov-madeira.pt
Site: www.madeira.gov.pt/sretc
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30 anos de verdadeiro serviço público

Poderia fazer-nos uma apresentação da Universi-
dade da Madeira?
A Universidade da Madeira (UMa) é a mais jovem 
universidade pública portuguesa, fazendo 30 
anos em setembro de 2018. 
Temos cerca de 3000 alunos, facto que nos 
traz alguns constrangimentos, nomeadamente ao 
nível financeiro, mas que, por outro lado, constitui 
uma enorme mais-valia, em particular, por per-
mitir uma maior proximidade entre estudantes 
e professores, com evidentes ganhos em termos 
de resultados académicos. Além disso, todos os 
docentes, das diferentes áreas, estão juntos num 
mesmo edifício, facilitando projetos e investiga-
ção multi e interdisciplinar. 
Nesta sua curta existência, a UMa pode orgulhar-
-se de estar cada vez mais enraizada na sociedade 
madeirense, tendo já formado milhares de alunos, 
muito dos quais nunca teriam acesso a um curso 
superior se a Universidade não existisse. Vários 
desses alunos começam agora também a ocu-
par posições importantes, nomeadamente como 

A MAIS JOVEM UNIVERSIDADE PÚBLICA 
PORTUGUESA CELEBRA 30 ANOS NO 
PRÓXIMO MÊS DE SETEMBRO, MAS 
TEM JÁ UM PAPEL PREPONDERANTE 
NA SOCIEDADE MADEIRENSE. SAIBA 
MAIS NA ENTREVISTA A JOSÉ CARMO, 
REITOR DA UMA.

[ José Carmo

Secretários Regionais, Presidentes de Câmara ou 
Eurodeputados, bem como a distinguir-se nas mais 
variadas profissões (Leonardo Jardim, atual treina-
dor da equipa de futebol do Mónaco, é certamente 
um dos mais mediáticos desses casos de sucesso).

Como definiria o projeto educativo da Universi-
dade? Quais as principais marcas distintivas do 
projeto?
De modo a contribuir para o desenvolvimento 
equilibrado da Região e para as aspirações e 
aptidões diversas dos seus cidadãos, temos 
procurado oferecer cursos nas principais áreas 
do saber, a diferentes níveis, desde o ensino 
mais profissionalizante (Cursos Técnicos Supe-
riores Profissionais), aos ciclos de estudos de 
formação inicial (licenciaturas) e de formação 
avançada (mestrados, pós-graduações e dou-
toramentos). A forte interação entre alunos e 
professores e entre as diferentes áreas disci-
plinares é claramente um traço distintivo do 
nosso ensino.

Quais as áreas de formação e quais os cursos 
ministrados pelas faculdades e escolas?
A UMa dispõe das seguintes quatro unidades orgâ-
nicas de ensino universitário, designadas de facul-
dades, compreendendo as áreas indicadas: Faculda-
de de Artes e Humanidades (Arte e Design; Línguas, 
Literaturas e Culturas; e Psicologia), Faculdade de 
Ciências Exatas e da Engenharia (Engenharias Civil, 
Eletrotécnica e Informática; Física; Matemática; e 
Química), Faculdade de Ciências Sociais (Ciências da 
Educação; Educação Física e Desporto; Economia e 
Gestão), Faculdade de Ciências da Vida (Biologia e 
Ciclo Básico de Medicina).
Em 2004, a Escola Superior de Enfermagem da 
Madeira foi integrada na UMa, sendo atualmente 
designada de Escola Superior de Saúde. 
Atendendo ao interesse para o País e para a 
Região Autónoma da Madeira (RAM) do desenvol-
vimento do ensino politécnico e da oferta de cur-
sos técnicos superiores profissionais na Região, a 
Universidade criou, em 2015, a Escola Superior 
de Tecnologias e Gestão, para a oferta de cursos 
politécnicos em outras áreas, para além da saúde. 

Ao nível da investigação, como se posiciona a Uni-
versidade da Madeira? Quais os projetos em curso?
A Universidade dispõe de três Centros de Investi-
gação FCT, nas áreas da Educação (CIE), Interação 
Humano-Computador (M-ITI) e Química (CQM), e 
participa em 5 centros partilhados, nas áreas do 
Desporto, Economia, Física dos Plasmas, Matemática 
e Saúde. Existem ainda outros grupos de investiga-
ção em áreas como Agroalimentar, Botânica, Biodi-
versidade, Genética, Humanidades, Mar, Psicologia, 
entre outras. Além destas áreas, onde temos grupos 
fortes, que interessa reforçar, a UMa deverá, igual-
mente, projetar a sua imagem diferenciadora, em 
torno de eixos estratégicos essenciais para a RAM 
como o Turismo, o CINM, a Conservação da Natureza 
e da Biodiversidade, o Mar e a Economia Azul. 

Em termos futuros, quais os investimentos previs-
tos? Quais os projetos em curso?
Precisamos de alargar e diversificar a oferta 

formativa, em particular na área do Turismo, de 
incrementar a investigação e a transferência do 
conhecimento, e investir em novas infraestru-
turas. Estamos focados no desenvolvimento do 
ensino politécnico e no alargamento da formação 
avançada, e pretendemos aumentar o número de 
alunos (em particular, de estudantes internacio-
nais), combater o abandono escolar e fomentar o 
empreendedorismo e a responsabilidade social. 
No âmbito da relação com o meio envolvente, a 
Universidade terá naturalmente um papel impor-
tante a desempenhar nas Comemorações dos 
600 anos do Descobrimento do Porto Santo e da 
Madeira. A concretização destes objetivos está, 
em grande medida, condicionada pelas atuais 
dificuldades financeiras da UMa, que advêm 
sobretudo da sua pequena dimensão e da sua 
condição ultraperiférica e insular. De modo a que 
parte destes constrangimentos sejam minorados, 
é também fundamental que as universidades das 
Regiões Autónomas passem a se poder candidatar 
às várias medidas disponibilizados no âmbito dos 
programas operacionais em vigor, tal como as 
suas congéneres do Continente.

Gostaria de deixar alguma mensagem aos nossos 
leitores?
A grande mensagem é para os jovens, de Portugal 
ou dos países da CPLP, no sentido de que equacio-
nem realizar os seus estudos na UMa. A Madeira é 
bem conhecida pela sua beleza, clima, segurança 
e hospitalidade, e existe um excelente ambiente 
de colaboração entre estudantes e professores. 
Por outro lado, podem usufruir dos preços de 
estudantes nas viagens de avião, de ida e volta, 
para o Continente (65€) e Açores (89€). Os que 
nos escolherem não se arrependerão.

Reitoria da Universidade da Madeira
Colégio dos Jesuítas - Rua dos Ferreiros
9000-082 Funchal - Portugal
Telef. + 351 291 209 400
Fax + 351 291 209 410
email: gabinete@reitoria.uma.pt.
site: http://www.uma.pt
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Aposta nos recursos marinhos

Quando surge a UBQ Madeira e quais os motivos 
subjacentes à sua fundação?
A UBQ – Unidade Bioquímica surge no ano de 
2012 na Região Autónoma da Madeira com o pro-
pósito de produzir todos os medicamentos do anti-
go laboratório «Zior» também situado na Região 
Autónoma da Madeira, resultado da profunda 
investigação sobre as carências fundamentais do 
povo madeirense      pelo investigador bioquímico 
e farmacêutico Roiz Dionísio cuja investigação   
começa na Universidade do Porto, no século XX, 
no departamento bioquímico e, posteriormente, 
de farmácia, após as grandes descobertas do final 
do século XIX por bioquímicos franceses  sobre as 
potencialidades do iodo vegetal das macro algas e 
as consequências positivas  no corpo humano. As 
carências de iodo no corpo humano - já as inves-
tigações na Universidade Porto demonstravam 
essa carência no norte do país – foram analisadas, 
por aqui, no tempo do antigo laboratório «Zior». 
A população foi dividida por locais e foram feitas 

JOÃO DIONÍSIO, ADMINISTRADOR DA 
UBQ MADEIRA FALA, EM ENTREVISTA 
AO PAÍS POSITIVO, SOBRE O PASSADO, 
PRESENTE E FUTURO DA UNIDADE 
BIOQUÍMICA.

[ João Dionísio

Rua Visconde de Anadia,
Edifício Anadia, 5.º Andar, CC

9050-020 Funchal
Madeira – Portugal

Telefone e Fax: 291 712 946
Telemóvel: 926 393 096

Email: geral@ubqmadeira.com
Site: www.ubqmadeira.com

análises à urina, fezes e sangue e, também, deter-
minadas a sua alimentação. Atualmente, na UBQ 
são feitas apenas análises ao sangue tendo já 
cerca de 420 análises feitas as quais se encontram 
em Barcelona para acreditação em laboratórios 
com reconhecimento CE para que, posteriormente, 
sejam apresentadas à Comunidade Europeia. A 
Região Autónoma da Madeira é uma região de 
grande carência de iodo e apenas suplantada 
pelos Açores. A carência de iodo, em todo o Por-
tugal, manifesta-se em crianças, adultos e idosos 
e o seu estudo foi realizado pela Universidade 
do Porto, até 2010, sendo depois substituída pelo 
estudo realizado pela UBQ com reconhecimento 
CE, através de laboratórios reconhecidos. Diria 
mesmo que, Portugal, é um país negligente no 
combate à carência de iodo e não seguidor das 
diretivas europeias sendo que países como a Áus-
tria e Alemanha, países diligentes nesse combate 
e atualmente com níveis muito baixos ou quase 
inexistentes mas mesmo assim com recomenda-

ções governamentais para não negligenciarem 
essa luta; outros países seguem-se até ao último 
que é Portugal, segundo estatísticas europeias por 
essa altura.
Da UBQ, um laboratório com acreditação CE para 
a investigação das macroalgas para a saúde e gas-
tronomia da saúde, fazem parte um investigador 
bioquímico, dois biólogos, uma nutricionista e um 
corpo administrativo.

Qual é, concretamente, a área onde atua e qual o 
seu plano estratégico?
Atuamos na área da gastronomia da saúde e na 
saúde e na investigação anti cancerígena. Temos 
um plano europeu que acompanha as diretivas 
europeias de carência de iodo e estamos a pre-
parar um suplemento alimentar à base de iodo 
vegetal «lodobem» para o combate à carência de 
iodo para em breve apresentar na Comunidade 
Europeia a sua venda e em todo o território euro-
peu. O nosso campo de ação é o mar e convidamos 
a alternarem a terra por o mar.

Como tem sido pautado o percurso da empresa?
Com muitas dificuldades que começam coma 
falta de cultura sobre o iodo vegetal e a falta de 
conhecimento dos médicos e corpos de saúde, 
entre outros, o que nos dificulta em muito o nosso 
objetivo pelo qual recebemos um prémio da União 
Europeia.

As parcerias com entidades de investigação são 
também uma mais-valia. Neste momento, existem 
algumas parcerias estabelecidas?
Sim. Universidade da Madeira, Universidade dos 
Açores, contatos com a Universidade de Coimbra 
e ARDITI. 
Quais os projetos em curso e em que consistem?
Temos um projeto europeu denominado BLUE 
IODINE e um regional, o BPMA, financiado pelo 
IDE através do programa Conhecimento +. Todos 
eles consistem na investigação de macro algas 
dos mares da madeira, de extratos e biorefinarias  
e investigação anti cancerígena.

A Produção de Macroalgas Marinhas em Aquicultu-
ra é também um projeto inovador. Em que fase se 
encontra este projeto da UBQ? 
Estamos a construir o laboratório para a cultura 
de macro algas em aquicultura na Madalena do 
Mar, na praia dos Anjos e estamos num outro 
laboratório no Parque Empresarial de Câmara 
de Lobos para a transformação das macro algas 
dos mares da madeira. Atualmente, em parceria 
com a Universidade da Madeira – laborató-
rio BG-ISOPLeixs, temos três extratos de onde 
extraímos o iodo vegetal e outros componentes 
das macro algas.

O mar é, efetivamente, um recurso em potência. 
Os produtos marinhos ganham, também, cada 
vez mais destaque? A sociedade está já desperta 
para as mais-valias e potencialidades dos recursos 
marinhos? 
Na Madeira, já fomos chamados de todos os nomes. 
Mas há uma população madeirense culta e acolhe-
dora da saúde que nos quer bem. 

Formar e informar cidadãos é também uma das 
missões da UBQ? Tem sido feito algum trabalho 
neste âmbito? 
Sim. Temos feito muito trabalho com escolas, 
universidades, e temos levado a cabo algumas 
conferências, entre outros. 

Para o futuro, quais os grandes investimentos 
previstos?
Queremos, num futuro próximo, apostar na produ-
ção de produtos sucessivos das macroalgas, como 
é o caso das pastas de dentes e do iodo vegetal. 
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A arte de fazer vinho!

Antes de mais, era importante contextualizar a 
Henriques & Henriques. Quando surge a empre-
sa e como tem sido pautado o seu percurso?
A história da H&H iniciou-se em 1850 uma 
vez que a família Henriques era detentora de 
muitas terras agrícolas em Câmara de Lobos e 
no Estreito de Câmara de Lobos, localidade que 
é a área por excelência da produção vitícola da 
Madeira devido às suas excecionais condições 
edafoclimáticas. Inicialmente, forneciam as uvas 
ou o mosto da produção provenientes das suas 
próprias propriedades às famílias inglesas que 
à data estavam radicadas na Madeira e foram 
em larga escala responsáveis pela internacio-
nalização e notoriedade do vinho da Madeira. 
Depois da crise do Oídio em 1852, e mais tarde 
a da Filoxera em 1872, o negócio do vinho da 
Madeira passou por uma fase económica e social 
muito difícil e a família Henriques teve que 
tomar em suas mãos a progressão da atividade 
exportadora de forma direta. O percurso tem 
sido pautado pela manutenção de uma vinifi-
cação tradicional baseada em modernas tecno-
logias e em adequados processos de produção.  

O que distingue o Vinho da Madeira dos res-
tantes vinhos portugueses? E relativamente à 
Henriques & Henriques, quais são as grandes 
diferenças face à concorrência? 
O vinho da Madeira é distinto dos chamados 
vinhos tranquilos por se enquadrar na cate-
goria dos vinhos fortificados tal como o vinho 
do Porto, do Xerez, entre outros. Vinhos que 
apresentam um grau alcoólico mais elevado, em 
torno dos 18º a 21º graus e em geral precisam 
de envelhecer sob processos oxidativos e de 

A VITICULTURA E A ARTE DE 
FAZER VINHO SÃO O UNIVERSO 
DA HENRIQUES & HENRIQUES 
(H&H), CUJO HISTORIAL REMONTA 
A 1850. SAIBA MAIS NA ENTREVISTA 
A HUMBERTO JARDIM, CEO DA 
HENRIQUES & HENRIQUES.

[ Humberto Jardim

apresentar a concentração típica dos chamados 
vinhos licorosos. Aquilo que distingue os vinhos 
da H&H é a enorme consistência dos seus lotes 
e a riqueza dos “blends” como resultado de 
dispor de apreciáveis quantitativos de vinhos 
velhos nas suas adegas.

Quais os vinhos produzidos pela empresa? Como 
os caracterizaria?
A H&H produz vinhos correntes desde os designa-
dos de 3 e 5 anos provenientes da vinificação da 
casta Tinta Negra e igualmente vinifica as casta 
brancas denominadas por Malvazia, Boal, Verdelho, 
Sercial e Terrantez, estas constituindo os lotes de 

10, 15, 20 e até 50 anos, passando pelos vinhos 
de uma só casta e de uma só data, designados 
por Colheitas e Garrafeiras ou Franqueiras, estes 
últimos, com um mínimo de envelhecimento de 
20 anos em casco. Vinhos que se apresentam bem 
focados na natureza das características de cada 
uma das castas, revelando a verdadeira identidade 
das mesmas e apresentando uma frescura eviden-
te de permeio às notas oxidativas.

A implementação da marca Henriques & Henri-
ques é internacional? Onde podemos encontrar 
os vossos vinhos?
A marca e os vinhos da Henriques & Henriques 

estão internacionalizados há muitos anos e 
podem ser encontrados na maior parte dos mer-
cados quer europeus quer americanos, passando 
pelo Dubai e chegando mesmo ao Japão à Coreia, 
à China e à Austrália.

Henriques & Henriques Tinta Negra 50 Anos 
arrecadou o Prémio de Vinho do ano 2015. 
Qual a importância deste e de todos os outros 
galardões recebidos pelos vinhos Henriques & 
Henriques?
Em primeiro lugar, os prémios são um motivo de 
orgulho e ao mesmo tempo de motivação para 
toda a equipa da H&H. São também o reconhe-
cimento de um trabalho cuidadoso na prepara-
ção dos seus vinhos e lotes que felizmente e 
recorrentemente têm sido apreciado positiva-
mente nos diferentes concursos internacionais 
resultando isto em ser uma referência para o 
consumidor informado.

Quais os grandes projetos para o futuro?
Estamos a trabalhar na expansão da nossa 
marca nos mercados tradicionais, particular-
mente nas categorias mais elevadas justifica-
do pelo perfil da H&H e na expansão das ven-
das para novos destinos onde a notoriedade 
do Madeira é ainda insípida, designadamente 
na China e na Rússia. 

Sítio de Belém • 9300-138 Câmara de Lobos
Madeira - Portugal
Tel.: (+351) 291 941 551/2
Fax.: (+351) 291 941 590
Email: HeH@henriquesehenriques.pt
Site: www.henriquesehenriques.pt
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“Somos líderes de mercado em todos
os segmentos em que atuamos”

JOÃO DUARTE RODRIGUES, 
DIRETOR DE MARKETING 
DA EMPRESA CERVEJAS DA 
MADEIRA, EM ENTREVISTA AO 
PAÍS POSITIVO FALA SOBRE 
O PASSADO, O PRESENTE E O 
FUTURO DE UMA EMPRESA COM 
145 ANOS DE EXISTÊNCIA.

[ João Duarte Rodrigues

A ECM - Empresa de Cervejas da Madeira conta 
com 145 anos de existência o que lhe confere 
um posicionamento sólido neste setor. A expe-
riência acumulada ajuda a ECM a acompanhar 
as tendências e necessidades do mercado? 
Sem dúvida que o know-how é um dos maiores 
ativos da ECM, que se traduz numa vantagem 
competitiva. Somos líderes de mercado em todos 
os segmentos em que atuamos, produzimos um 
dos cinco refrigerantes mais antigos do Mundo, a 
“Laranjada”, desde 1872, 14 anos mais antiga que 
a Coca-Cola (1886) e fomos a primeira empresa 
no mundo a produzir um sumo à base de mara-
cujá puro, a Brisa Maracujá. Logicamente que este 
know-how está diretamente relacionado com a 
capacidade de inovar e de acompanhar tendên-

cias. Um dos nossos projetos mais recentes foi 
o lançamento da marca de cervejas artesanais 
“Madeira Beer Lab” sob o umbrela da marca mãe, 
Coral. No ano passado fizemos um rebranding 
total à marca Brisa, que resultou num aumento 
de vendas direto em dois dígitos. 

O Madeira Lab Beer surge dessa necessidade de 
inovar e da capacidade de investigação da ECM?
Sim, é o resultado de um esforço transversal 
às várias áreas da ECM, sendo que o foco desta 
marca é o desenvolvimento de novos estilos de 
cerveja, nunca antes produzidos nesta fábrica. 
Sentimos uma necessidade de inovar na área 
da cerveja e temos novos projetos para apre-
sentar ainda este ano.

A Cerveja Coral está presente em todos os 
eventos realizados na Madeira. De que forma 
marcará presença nas comemorações dos 600 
anos do arquipélago?
Este ano assinalam-se os 600 anos de 
descoberta da ilha do Porto Santo e, em 
2019, assinalam-se os 600 anos da Madeira 
e, como não poderia deixar de ser, a ECM, 
através das suas marcas, estará associada 
às várias iniciativas e eventos comemora-
tivos, bem como estão previstas diversas 
ativações próprias para assinalar esta efe-
méride. Coincidentemente, a cerveja CORAL 
comemora os seus 50 anos de existência 
em 2019, prevendo assim um grande ano 
para a ECM.
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A ECM tem investimentos realizados em vários 
países. Poderia fazer um apanhado desses inves-
timentos e perspetivas para os próximos anos?
Os investimentos têm sido feitos no mercado 
através de campanhas publicitárias que promo-
vem tanto as nossas marcas como o nosso des-
tino turístico. Desde a China à Flórida, passando 
pelo Dubai, e do Reino Unido à África do Sul e 
Austrália. Temos encontrado parceiros compe-
tentes e motivados pelo desenvolvimento das 
nossas marcas Coral e Brisa Maracujá. Estaremos 
sempre agradecidos pelo seu empenho decisivo.
 
Faz parte dos planos futuros o investimento no 
continente? Quais as limitações tem enfrentado?
 O Continente é sempre um mercado impor-
tante mas difícil pelo duelo entre as grandes 
marcas. A Brisa Maracujá será a nossa priori-
dade no imediato sem descurar a procura pela 
cerveja Coral. Afinal, são dezenas de milhares 
de madeirenses no Continente que queremos 
acompanhar nesta sua vida fora da terra natal. 
Investir no Continente é sempre um objetivo 
cujo adiamento ocorrerá na medida da melho-
ria dos sistemas de transportes, até hoje caros 
e deficientes.

A ECM tem sido pioneira em políticas de sus-
tentabilidade, como o uso e copos reutilizáveis 
em festivais de música. Esta vai ser uma polí-
tica a ser replicada noutros eventos e países?
Fomos a primeira marca nacional de cerveja a 
utilizar copos reutilizáveis em festivais de músicas 
e festas populares. Desde Dezembro de 2014 que 
apostamos na utilização deste tipo de copos. Mais 
recentemente lançamos o projeto “Reutilizar é 
Reflorestar” em parceria com o governo Regional 
da Madeira que visa a reflorestação das Serras da 
Madeira, incentivando a reutilização das embala-
gens de vidro em que o valor da tara retornável 
(€0,75) de todas as caixas de cerveja vendidas 
reverte para a plantação de milhares de árvores.  

SOBRE A EMPRESA DE CERVEJAS DA MADEIRA

A Empresa de Cervejas da Madeira, Lda (ECM) é a maior empresa regional de produção e distribuição de bebidas na Região Autónoma da Madeira, certifi-
cada pelas normas nacionais e europeias (ISO 9001 e ISO 14001). Fabrica, comercializa e distribui marcas próprias de cervejas, refrigerantes e águas, repre-
sentando ainda marcas prestigiadas noutras categorias (espirituosas, vinhos, sumos e néctares, águas, leites, azeites, vinagres e molhos). Fazendo parte do 
universo do Grupo Pestana, maior grupo hoteleiro português já com forte investimento internacional, a qualidade e garantia das marcas da ECM decorrem 
de uma longa experiência fabril dos seus fundadores, com mais de 145 anos.
A ECM assumiu-se sempre como empresa regional, tendo contudo uma postura de abertura na perspetiva de acompanhar a evolução do mercado apostando 
especialmente na qualidade, no serviço, na rapidez de resposta e na próatividade.
Com uma equipa de cerca de 250 colaboradores, serve aproximadamente 3500 clientes e tem uma cobertura de cem por cento dos pontos de venda da 
Região. Para corresponder às necessidades dos seus clientes, a ECM proporciona um sistema de pré-venda com entrega em 24 horas tendo a maior força de 
vendas no sector na Região, um serviço de televenda e uma Linha Verde ao serviço do cliente, o que lhe confere também uma grande capacidade de imple-
mentação de promoções e ações de marketing na totalidade das lojas.
Mais recentemente a ECM tem vindo a desenvolver esforços para que os seus produtos estejam à disposição das comunidades portuguesas em todo o 
mundo. Sendo a mobilidade uma característica da população madeirense, estima-se que atualmente existam cerca de um milhão de madeirenses espalha-
dos pelo mundo, com a tradição de preferência pelos produtos da ECM.
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Qualidade que se reconhece!

Travessa do Tanque, 85-87 • 9020-258 Funchal • Madeira
Tel.: +351 291 742 395 • jfariafilhos@sapo.pt

www.branca-rum.com
www.facebook.com/jfariamadeira

www.facebook.com/engenhodonorte

Gostaríamos que apresentasse a J. Faria e Filhos. 
Quando surgiu e quais os motivos subjacentes à sua 
fundação?
A J.Faria & Filhos foi fundada em 1949 pelo pai dos 
atuais proprietários iniciando a sua atividade com o 
fabrico de Licores e Concentrados de frutos. Atual-
mente, além deste produto, fabrica Rum Agrícola e 
Vinhos Madeira.

Como tem sido o percurso da empresa até então e 
a implementação dos produtos nos mercados onde 
estão presentes? 
A J.Faria evoluiu ao longo dos anos, estando agora 
na 2ª geração. Ao longo dos anos, e sempre atentos 
às exigências do mercado, fomos alargando a gama 
de produtos. Assim na década de 80 começámos a 
adquirir runs envelhecidos, e os Vinhos Madeira. A 
Empresa cresceu e vimo-nos obrigados a construir 
uma nova fabrica onde pudéssemos ter a produção 

SABIA QUE EXISTE PRODUÇÃO DE RUM 
EM PORTUGAL? COM CERTEZA NÃO 
SABIA, MAS GARANTO QUE EXISTE E A 
SUA QUALIDADE É BEM MELHOR DO 
QUE PODERIA ESPERAR. CONHEÇA 
A J. FARIA & FILHOS, UMA EMPRESA 
MADEIRENSE COM PERTO DE 70 ANOS 
DE EXISTÊNCIA. 

e armazenagem no mesmo edifício. Assim em 2007 
ficou concluída uma nova e moderna unidade fabril 
com capacidade de engarrafamento de 9000 garra-
fas/hora. Em 2013 compramos a antiga Companhia 
dos Engenhos do Norte agora denominada ENGE-
NHOS DO NORTE, onde após profundas obras de res-
tauro, demos início ao “boom” da divulgação do Rum 
da Madeira, com o lançamento de edições limitadas 
de runs envelhecidos de alta qualidade, bem como de 
runs brancos, qualidade essa reconhecida internacio-
nalmente, pois temos ganho varias medalhas de ouro, 
prata e bronze nos concursos que temos participado 
no estrangeiro. Os nossos produtos estão presentes 
em toda a Madeira, o que consideramos importante, 
uma vez que é um cartão-de-visita ao turista que nos 
visita, pois quando regressa ao seu país de origem, 
facilmente identifica os nossos produtos à venda 
no estrangeiro. Atualmente exportamos para grande 
parte da Europa, Estados Unidos e Africa do Sul.

Rum na Madeira: Há aqui Rum de categoria superior? 
O que faz com que o Rum da Madeira seja um produ-
to de tão alta qualidade?  
O Rum da Madeira é um Rum Agrícola, isto é, é feito 

exclusivamente a partir do sumo fresco da cana-de-
-açúcar. A nível mundial, os runs agrícolas equivalem 
a cinco por cento da produção total, que por si só 
demonstra a excelência do deste tipo de Rum. Os 
outros runs (os runs industriais), são fabricados a 
partir da fermentação do melaço.

Como caracterizaria o Rum Agrícola da Madeira e 
como tem sido a implementação do mesmo ao longo 
dos anos?
O rum da Madeira não é mais do que Aguardente 
de Cana de Açúcar, denominação que erradamente 
se utilizou na Madeira por vários séculos. Esse nome 
“Aguardente” vem desde a época dos Descobrimen-
tos, pois os nossos colonizadores vieram principal-
mente do Norte de Portugal, e quando foi introduzida 
a cana de açúcar na ilha, apelidaram de “Aguardente 
de Cana” uma vez que tinham por hábito fazer a 
Aguardente Vínica na sua terra natal. Não há dúvida 
que o Rum da Madeira tem muita qualidade, e isto 
deve-se ao saber das nossas gentes que souberam 
transmitir esse legado ao longo dos séculos. Foi da 
ilha da Madeira que partiram as primeiras canas-
-de-açúcar que hoje existem na América Latina.  A 

implementação do Rum apesar de lenta, está a dar 
agora a mostrar os frutos, resultados da nossa insis-
tência junto dos mercados fora da Madeira, de forma 
que o mesmo seja reconhecido como um produto 
português de excelência. 

A Poncha é uma bebida típica da Madeira e a J. Faria 
e Filhos é também percursora neste setor. Qual o 
segredo para a qualidade e reconhecimento deste 
produto? 
Simples: qualidade das matérias-primas e manter-se 
fiel à receita original! A Poncha da Madeira marca 
POISO é basicamente Rum branco da Madeira + 
sumo de limão e laranja + mel, que é o que utilizamos 
na nossa receita e o resultado está à vista de todos: 
Temos um produto líder de vendas que tem sabido 
manter-se igual ao que era há mais de 30 anos.

Apesar de se valorizar a poncha original, a inovação 
chega também a esta área. Têm sido lançados novos 
produtos, com novos sabores? 
Claro que sim. Temos a Poncha de Maracujá, de 
Tangerina e a Poncha Regional, que é só com sumo 
de Limão. Apostamos igualmente na diversidade 
das embalagens, tendo sido a primeira empresa na 
Madeira a utilizar as embalagens PET que permite 
aos turistas que nos visitam poder levar as Ponchas 
na sua bagagem no porão do avião sem o risco de 
se partirem.

Quais os grandes investimentos previstos e os proje-
tos em carteira para um futuro próximo?
Continuar na divulgação e promoção dos nossos pro-
dutos no mercado externo. A nível regional, continuar 
o nosso trabalho de revitalização dos Engenhos do 
Norte, no Porto da Cruz onde pretendemos ampliar o 
anexo já existente, que terá uma área de armazena-
mento e envelhecimento de rum, sala para palestras/
masterclasses. Trata-se de uma antiga pretensão de 
forma a valorizar ainda mais um espaço que é classi-
ficado de “Imóvel de Interesse Municipal” e que tem 
todo um núcleo museológico adjacente, pois trata-se 
do único engenho na Europa que funciona ainda com 
máquinas a vapor.
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20 anos a acrescentar valor

A marca Acountia, detida pelo grupo empresarial 
Onebiz, está presente no mercado há 20 anos, 
ao longo dos quais tem vindo a construir uma 
imagem sólida e de qualidade no que diz respeito 
à contabilidade e à gestão. Com mais de 40 escri-
tórios, espalhados por Portugal e pelo continente 
africano, foca a sua atividade na consultoria e no 
apoio à gestão de pequenas e médias empresas 

EM ENTREVISTA AO PAÍS POSITIVO, 
CÁTIA BARROS, BRAND MANAGER DA 
ACOUNTIA, EXPLICA O CONCEITO E 
OS VALORES QUE ESTÃO POR TRÁS DE 
UMA MARCA QUE JÁ CONTABILIZA 20 
ANOS DE SUCESSO. 

[ Cátia Barros

que procuram um serviço que vai além da tradi-
cional contabilidade. 
Segundo Cátia Barros “a Acountia é uma marca 
que aposta na qualidade, no profissionalismo 
e no rigor. Tendo como base estes valores, 
a Acountia desenvolve um trabalho que vai 
além da contabilidade tradicional: apoiamos 
os empresários naquilo que são as decisões 
de gestão, através de um acompanhamento 
constante aos nossos clientes que nos permite 
detetar e resolver diversos problemas”. Para isso 
a Acountia garante que são disponibilizados 
atempadamente mapas financeiros organizados 
que, juntamente com o aconselhamento dos 
especialistas, permitem aos gestores tomar as 
decisões mais acertadas, tanto a nível financeiro 
como económico. Desta forma a marca acaba 
por se assumir como um parceiro na tomada de 
decisões, permitindo que todos os seus clientes 
garantam a sustentabilidade da sua empresa. E 
é, de acordo com Cátia Barros, este “apoio à ges-
tão que distingue toda a atividade da Acountia. 
Somos diferentes porque não somos um escritó-
rio de contabilidade. Somos, efetivamente, parte 
integrante do sucesso dos nossos clientes”. 
Além de todos os serviços clássicos de contabili-
dade, a Acountia assume um papel preponderante 

naquilo que é o futuro das empresas, oferecendo 
apoio ao nível dos investimentos e traçando o 
percurso mais adequado para a concretização 
dos objetivos dos seus clientes. Acima de tudo, 
“Identificamos oportunidades de crescimento e 
pontos fortes da empresa e trabalhamos de forma 
a garantir a sua rentabilidade”. 
Se dúvidas houvesse do sucesso da Acountia, 
mesmo após os 20 de presença no mercado, os 
números não deixam margem para dúvidas: “Tive-
mos, em Dezembro, a nossa Convenção Nacional e, 
além de termos tido um feedback impressionante 
por parte dos clientes de cada uma das nossas 
unidades, chegámos à marca de cinco mil clientes 
empresariais, 43 escritórios em Portugal e África 
e mais de 200 profissionais envolvidos”, avança 
Cátia Barros. 
Para 2018, “o grande projeto é apostar no cresci-
mento sustentado da marca, dentro e fora de Por-
tugal, continuando o trabalho que tem sido feito 
até então, valorizando sempre conceitos como 
qualidade, rigor e profissionalismo”. 

A ACOUNTIA E A ONEBIZ
A Acountia é uma marca do grupo empresarial 
Onebiz, líder nacional de franchising que conta 
com mais de 500 parceiros em 31 países. Com uma 

carteira de cerca de 130 mil clientes, o Grupo apos-
ta na inovação, nas parcerias de valor acrescentado, 
na promoção de liderança e na formação contínua. 
A chave da diferença? A qualidade do serviço. 

Crioestaminal: Escolha do Consumidor 
e Prémio 5 Estrelas
A CRIOESTAMINAL, LABORATÓRIO 
DE CRIOPRESERVAÇÃO LÍDER EM 
PORTUGAL E UM DOS MAIORES DA 
EUROPA, FOI RECONHECIDO COMO 
“ESCOLHA DO CONSUMIDOR”, PELA 
QUINTA VEZ CONSECUTIVA NA 
CATEGORIA “CRIOPRESERVAÇÃO”. 
A DISTINÇÃO, QUE DIZ RESPEITO 
À PERFORMANCE DA MARCA 
DURANTE O ANO DE 2017, É REFLEXO 
DA QUALIDADE DO SERVIÇO E 
ACOMPANHAMENTO PRESTADOS PELA 
CRIOESTAMINAL, QUE ALCANÇOU UMA 
TAXA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 
DE 85%. 

“Estes reconhecimentos enchem-nos de orgulho 
e são para nós uma enorme responsabilidade. 
Retribuímos com o compromisso de continuar-
mos a responder às necessidades dos nossos 
clientes e a contribuir para a evolução da biome-
dicina e da saúde de forma global”, refere André 
Gomes, Fundador e CEO da Crioestaminal. 
O prémio “Escolha do Consumidor” foi atribuído 
com base num estudo de opinião de 222.644 
consumidores a uma amostra alargada com afi-
nidade ao serviço e, também, clientes. No caso 
da criopreservação, foram analisados três players 
do setor, num inquérito a 1.429 consumidores, 
sendo que a Crioestaminal se sagrou vencedora 
em todos os parâmetros: profissionalismo, garantia 
de qualidade, rapidez, credibilidade, confiança e 
disponibilização de informação clara e detalhada. 

CRIOESTAMINAL RECONHECIDA PELA 
QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO, 
VENCE PELA 2.ª VEZ O PRÉMIO CINCO 
ESTRELAS
Crioestaminal venceu, pela 2.ª vez consecutiva, o 
Prémio Cinco Estrelas, na categoria “Criopreser-
vação”, um prémio que avalia e distingue produ-
tos e serviços, com base no grau de satisfação 
global dos consumidores alvo. A Crioestaminal 
venceu a edição deste ano com uma classifica-
ção global de 73,40 numa escala de 1 a 10. 
A avaliação tem por base os cinco principais 
critérios que influenciam a decisão de compra ou 
adesão: Satisfação pela experimentação, Relação 

Preço-qualidade, Intenção de compra ou reco-
mendação, Confiança na marca e Inovação.
“O Prémio Cinco Estrelas tem, para nós, uma 
importância acrescida porque reflete a opinião 
dos consumidores e a sua satisfação face ao 
nosso serviço. Significa que ano após ano, a 
Crioestaminal mantem o elevado compromisso 
de qualidade e dedicação às famílias e que, por 
isso, continuam a confiar nos serviços prestados”, 
lembra André Gomes, CEO da Crioestaminal. 
A edição deste ano do Prémio Cinco Estrelas 
recebeu 516 candidaturas, agrupadas em 162 
categorias distintas, sendo que apenas 98 obti-
veram classificação para se consagrarem ven-
cedores desta edição do Prémio Cinco Estrelas.

[Crioestaminal em destaque] 

Site: www.accountia.pt
E-mail: geral@accountia.pt
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De que forma apresentaria a empresa Earth Con-
sulters? 
A Earth Consulters, é uma empresa de formação 
profissional, que iniciou a sua atividade em 2010, 
com o principal objetivo de colmatar as lacunas 
que existiam para dar resposta às necessidades de 
mercado, no que a formação profissional obrigatória, 
diz respeito. O core business da Earth Consulters é 
baseado na necessidade do cliente em obter forma-
ção obrigatória para o exercício de uma determinada 
área de negócio, não obstante da elaboração de 
planos de formação à medida para cada empresa, 
de acordo com necessidades diagnosticadas. As 
ações de formação profissional que dispomos são 
certificadas pela DGERT, o que por si só já é o reco-
nhecimento da nossa capacidade enquanto entidade 
formadora. A Earth Consulters dispõe ainda de reco-
nhecimento do Ministério da Agricultura, Florestas 
e Desenvolvimento Rural, para ministrar ações na 
área da Agricultura. Estamos ainda reconhecidos 
pelo IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 
IP. Para ações de formação na área dos Serviços de 
Transporte. 
Somos PME Líder 2016, PME Líder 2017, Cliente 
Aplauso do Millennium BCP e Empresa Gazela, com 
o objetivo de a curto prazo sermos também PME 
Excelência. Queremos assumir o topo, sermos os 
melhores, o lugar de destaque.
 
Surgida em 2010, a Earth Consulters surge com o 
objetivo de formar e qualificar empresas e profissio-
nais. A falta de qualificação era uma lacuna que, hoje, 
começa a ser colmatada? 
Sim. Atualmente, e tendo em conta o aceleramento 
do mercado de trabalho e das exigências impostas 
tornou-se premente a formação de novos quadros 
técnicos bem como a capacitação dos que já inte-
gram o mercado de trabalho mas que necessitam 
de acompanhar as novas exigências, quer laborais, 
quer legais. Prova disso mesmo, são as, cada vez 
mais, empresas que entram em contacto connosco, 
através dos mais diversos meios de comunicação de 
que dispomos, bem como as Pessoas que aguardam 
a integração no mercado de trabalho e que apostam 

na sua capacitação para que seja mais fácil este 
processo. Hoje em dia, a amplitude de competências 
que as Pessoas possuem é demasiado valorizado 
na hora do recrutamento e até na progressão de 
carreira dentro de empresas. Há cada vez mais 
oferta, há cada vez mais Pessoas a compreenderem 
a importância do conhecimento, da partilha e da 
competência e sobretudo há cada vez mais infor-
mação, através de um sem número de redes que dá 
conta das atualizações ao nível da legislação e que 
as empresas querem cumprir, evitando coimas eleva-
das ou prejuízos sérios como acidentes de trabalho 
e doenças profissionais que acarretam despesas ao 
empregador.

Quais as áreas de formação existentes na Earth 
Consulters e de que forma se distinguem de outras 
empresas de consultoria e formação? 
A Earth Consulters possui uma vasta seleção de 
áreas certificadas e de natureza variada - Higiene 
e Segurança no Trabalho, Construção Civil e Enge-
nharia Civil, Produção Agrícola e Animal, Serviços de 
Transporte, Ciências Informáticas, Saúde, Terapia e 
Reabilitação, Cuidados de Beleza e Trabalho Social 
e Orientação. 
A Earth Consulters tem-se vindo a destacar cada vez 
mais no mercado por manter um contacto próximo 
e regular com os formandos, apostando em práticas 
de excelência, desde o primeiro contacto com o 
cliente. Para além do rigor com que atuamos, temos 
uma equipa a trabalhar neste projeto altamente 
vocacionada para um atendimento personalizado a 
cada cliente, prestando todos os apoios necessários 
na resolução de problemas, independentemente da 
sua origem.
O nosso sucesso advém de alguns dos pilares, pelos 
quais a nossa equipa se rege todos os dias- a inte-
gridade, a credibilidade e a solidez. O sucesso não 
é tudo mas querê-lo ser é, pelo que a dedicação e 
o empenho de todos os que integram esta equipa 
é fundamental, bem como a qualidade da equipa 
pedagógica que nos acompanha desde o início.

Atualmente, as empresas e os particulares já reco-

nhecem a importância da formação e da qualifica-
ção? 
Temos ainda uma parte significativa que não vê a 
importância da formação complementar nos dias 
de hoje e que na maioria das vezes realiza a ação, 
apenas para cumprir com a legislação ao invés da 
aprendizagem e know-how adquiridos. Ainda existe 
a ideia de que a formação profissional é uma medida 
política, o que não corresponde à verdade. A forma-
ção profissional contínua, fomenta o espirito crítico 
e preventivo, incrementando a competitividade e a 
qualificação de recursos humanos.

Hoje, a limpeza das florestas assume um papel 
cada vez mais mediático, face aos acontecimentos 
recentes. Neste âmbito, qual o apoio que a Earth 
Consulters pode prestar e como se tem inserido no 
mercado da formação na condução e operação de 
máquinas e equipamentos de segurança/ limpeza 
de floresta? 
Desde o início do seu percurso profissional que a 
Earth Consulters, já formou e capacitou milhares 
de manobradores e operadores de máquinas e 
equipamentos agrícolas e florestais, fomentando as 
boas práticas de segurança na operação com estes 
equipamentos, desenvolvendo ações de formação 
de «Manobrador de Máquinas Agrícolas, Florestais e 
de Jardinagem» e «Conduzir e Operar com o Trator 
em Segurança». Não somente para manobradores 
dos equipamentos que servem de suporte à limpeza 
da florestas mas também a quem aplica todo e 
qualquer produto fitofarmacêutico para realizar este 
serviço, através do curso de «Aplicação de produtos 
fitofarmacêuticos».
Dado o reconhecimento notório que a Earth Consul-
ters tem para com o serviço que é exercido por quem 
faz a limpeza das florestas, bem como dos riscos que 
estas atividades envolvem, os seus colaboradores 
estão vocacionados para sensibilizar empresas e 
Pessoas para esta temática, bem como para a capa-
citação de quem realiza estes trabalhos.
Temos uma equipa altamente vocacionada para 
prestar a informação e a formação, para quem efetua 
este tipo de serviços, desde o enquadramento legal, 
os equipamentos e produtos a utilizar bem como 
todas as boas práticas na área de higiene e segu-
rança no trabalho a implementar, evitando qualquer 
topo de acidentes de trabalho.
Recentemente, foi estabelecida uma parceria com a 
QUERCUS, por forma a contribuir para a refloresta-
ção do País, depois dos acontecimentos mediáticos 
do último Verão. Desta forma, a Earth abraça esta 
causa e ao longo do ano de 2018, nos meses de 
Fevereiro, Julho e Dezembro por cada aluno da ação 
de formação de Manobrador de Máquinas em Obra 
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(MMO) compromete-se a doar o valor corresponden-
te a uma árvore. Todos temos de assumir a nossa 
parte na responsabilidade social, e pequenos gestos 
podem fazer toda a diferença. A Earth Consulters, 
apesar de focada no sucesso e no trabalho, não 
esquece que através da sua marca pode também dar 
visibilidade a projetos que permitem tornar a Terra, 
um sítio bem melhor.

Sediada em Viseu, a Earth Consulters assume um 
papel preponderante junto da comunidade agrícola. 
Como tem sido pautado o percurso da empresa 
neste sentido? 
Tem sido extraordinário. Não diria a maioria, mas 
uma boa parte dos nossos clientes, são empresas 
agrícolas e florestais, a quem damos informação 
e formação para que possam cumprir com as 
normas e regulamentos legais. Não nos limitamos 
a esperar que este tipo de comunidade nos comu-
nique, nós mesmos vamos ao terreno, informamos 
com documentação e provas claras do que podem 
fazer para incrementar o seu negócio agrícola, 
junto do PDR2020 por exemplo. Formamos estas 

empresas para que os acidentes mortais com 
tratores sejam cada vez em menor número, que os 
acidentes de trabalho com outros equipamentos 
agrícolas diminua o absentismo, em trabalhos 
cada vez menos procurados pela comunidade 
mais jovem. A Agricultura, é uma área com um 
crescimento cada vez mais sustentado, e visível 
sobretudo nas exportações, pelo que a Earth Con-
sulters, através dos seus serviços de consultoria 
e de formação profissional tem contribuído para 
que esta comunidade inove e internacionalize, 
de acordo com todo o enquadramento legal, que 
o crescimento desta área tem tornado mais exi-
gente e claro.

Hoje, oito anos após a fundação, a empresa está em 
franco crescimento. Num mercado cada vez mais 
competitivo, como tem a Earth Consulters consegui-
do marcar terreno? 
A estratégia sempre foi inovar, acompanhando todos 
os desafios que a globalização nos colocou. As reali-
dades estão sempre a alterar-se e por isso fazemos 
questão de acompanhar os nossos clientes o mais 

possível conhecendo os seus hábitos e os seus pro-
blemas para também nós nos sentirmos na vanguar-
da, para que também nós possamos chegar a todo o 
lado e dar resposta às lacunas das Pessoas e Empre-
sas. Este conhecimento e acompanhamento permite 
ajustar a nossa missão, qualificando também nós, 
a nossa equipa para que sejam todos capacitados 
e por isso capazes de implementar a mudança. Os 
novos paradigmas da era da globalização levaram-
-nos a adotar novas estratégias, recorrendo ao pro-
cesso de internacionalização para reforçar o nosso 
crescimento e expansão em novos mercados.

Quais os grandes projetos e investimentos previstos 
para o futuro próximo? 
A Earth Consulters trabalha sempre de olhos postos 
no futuro, apostando sempre na qualidade e diferen-
ciação dos nossos serviços, procurando estar cada 
vez mais perto do cliente, pretendendo cumprir a 
médio prazo com a abertura de uma filial por cada 
distrito. Este crescimento de infraestruturas será 
acompanhado de uma estratégia de marketing, para 
dar a conhecer a marca Earth Consulters e dar visibi-
lidade aos serviços que prestamos. Existe ainda um 
projeto de internacionalização para implementar em 
Moçambique, sendo que a Earth Consulters, já tenho 
elaborado um plano de negócio para que possa a 
curto prazo, entrar neste mercado com uma realida-
de muito dispare da portuguesa. Não queremos ficar 
parados, e também por isso estamos em constante 
recrutamento de Pessoas que pretendam contribuir 
para o sucesso de um “barco que segue a velocidade 
cruzeiro”.
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A Formação que pode salvar vidas

Foi uma tragédia que se abateu sobre Portugal, 
os incêndios de 2017 com números de mortes 
e destruição de casas e área florestal ardida 
como nunca aconteceu num só ano no país. Os 
terrenos florestais não são limpos no seu devido 
tempo, são combustível que o fogo devora com 
sofreguidão. A falta de ordenamento da floresta 
são um impeditivo para o seu combate, os equi-
pamentos não têm acesso às zonas de incêndio. 
O resultado é um país queimado e pintado de 
negro numa paisagem que deveria ser verde. As 
populações afetadas nunca esquecerão as tra-
gédias, quem combateu o fogo, os profissionais 

O MANUSEAMENTO DE MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS E FLORESTAIS SOMAM 
VÍTIMAS TODOS OS ANOS, JUNTANDO 
A ESTE NÚMERO OS FERIDOS 
QUE FICAM COM INCAPACIDADE 
FÍSICA PARA A VIDA. OS INCÊNDIOS 
ALERTARAM PARA O FATO DE QUE É 
OBRIGATÓRIO CUIDAR DA NOSSA ÁREA 
FLORESTAL. POR ISSO, É ESSENCIAL 
PREVENIR NA FORMAÇÃO. 

[ Alexandre Vaz, edil de Sátão

OPERAR COM MÁQUINAS EM 
SEGURANÇA NA LIMPEZA DAS 

FLORESTAS 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL CERTIFICADA TODO O PAÍS 

CURSO 
CONDUZIR E OPERAR O 

TRATOR EM SEGURANÇA 
35h 

CURSO 
OPERADOR DE MÁQUINAS 

16H 

Praceta Alferes Pereira, 54 4400-009 Vila Nova de Gaia 
www.mediatica.com.pt I formação@mediatica.com.pt I Telf. 224 910 947 

Enquadramento:  
Segundo o Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro, todos aqueles que detenham a qualquer título 
terrenos confinantes a edificações são obrigados a cumprir com a adoção de boas práticas no que diz respeito 
à prevenção da área florestal. Nesta actividade de prevenção, está implícita a presença de máquinas, as quais 
deverão conduzidas por trabalhadores devidamente habilitados, segundo o Decreto-Lei 50/2005, de 25 de 
Fevereiro. Apresentamos as nossas respostas formativas 

 
Outros Cursos: 

Manobrador de Máquinas em Obra – 16 horas; 
Operador de Motoserras – 8 horas; 

 Aplicador de Produtos Fitofarmaceuticos – 35horas;  
Formação à medida (intra) do cliente;  

que salvaram vidas, o país não esquecerá para 
que nunca mais se repita. Como podemos salvar 
a nossa floresta? Com a prevenção.
A fiscalização e a formação dos intervenientes é 
uma solução de prevenção. A sensibilização de 
toda a comunidade é primordial para defender 
um bem comum. A maior percentagem dos terre-
nos são de particulares, por isso, esta mensagem 
é para todos. É obrigatória a limpeza de faixas 
de gestão de combustível até dia 15 de Março.
Os proprietários, arrendatários, usufrutuários 
ou entidades que, a qualquer título detenham 
terrenos confinantes a edificações, designada-

mente habitações, estaleiros, armazéns, oficinas, 
fábricas, são obrigados a proceder à gestão de 
combustível numa faixa de 50m à volta daque-
las edificações ou instalações, nos termos do 
n.º 2 do art. 15º do Decreto-Lei n.º 124/2006 
de 28 Junho. O incumprimento desta obrigação, 
conforme os critérios definidos no diploma legal 
em vigor, constitui contraordenação punível com 
coima, conforme o n.º 1 do art. 38º do decreto 
acima mencionado, conjugado com o art. 153º 
do OE de 2018. 
Nesta atividade está implícita a presença de 
máquinas, cuja utilização se pretende que seja 

feita de forma segura e cumprindo todos os 
requisitos legais associados. Os acidentes com 
equipamentos de trabalho ligeiros ou pesados, 
nomeadamente pela utilização imprópria e sem 
consideração pelas manobras em segurança, 
leva a que os acidentes sejam cada vez mais 
frequentes na nossa população. Torna-se assim 
mais necessária a formação dos indivíduos, pro-
porcionando um aumento dos conhecimentos, 
competências e respetivas atualizações, contri-
buindo para a segurança nos trabalhos.
Os acidentes com tratores agrícolas no nosso 
país são uma constante nas notícias e a preven-
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ção surge recentemente na forma de formação 
habilitante regulada pela DGADR – Direção 
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, 
através da publicação do Despacho 3232/2017 
de 18 de Abril, em conjunto com a atualização 
da Nota Técnica n.º 6 da ACT – Autoridade para 
as Condições do Trabalho, atualizada a 20 de 
Junho de 2017. Com isto, reforça-se a informação 
e necessidade de formação dos operadores de 
tratores, exigindo que para além da habilitação 
legal exigida pelo Código da Estrada, os mes-
mos sejam detentores de formação habilitante, 
que assume a forma acima descrita. Para além 
disso, e tendo em consideração a publicação 
do Decreto-Lei 151/2017 de 7 de Dezembro, 
que altera o Regulamento da Habilitação Legal 
para Conduzir, e introduz a obrigatoriedade 
de frequência de ação de formação, com vista 
à melhoria da segurança rodoviária para os 
condutores da categoria B e C, que conduzam 

www.planetainformatico.pt
Tel.: 22 50 88 690

admin@planetainformatico.pt
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Rua São Bento das Pêras, nº253 | 4435-432 Rio Tinto | Gondomar 
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Curso de Manobrador de Máquinas Agrícolas e 
Florestais (16 Horas) 

Estamos consigo 
em TODO país! 

OUTRAS FORMAÇÕES:  
Primeiros Socorros: Princípios gerais (8H) 

Curso de Manobrador de Máquinas em Obra (16H) 
Remoção de Fibrocimento (8) 

Trabalhos em Altura e Andaimes (16H) 
Manuseamento de Motosserras e Motorroçadoras (16H) 

Atribuição 
Cartão de Manobrador 

Certificado de Formação Profissional 

ou pretendam conduzir veículos agrícolas das 
categorias II ou III. 
Em acidentes de trabalho ou acidentes pes-
soais em terrenos agrícolas domésticos, a 
ausência de formação adequada e certificada 
no manuseamento de máquinas agrícolas ou 
florestais são impeditivo para que as compa-
nhias de seguro recusem pagar os custos do 
sinistro. Ficando a vítima entregue a si própria. 
Neste âmbito, é essencial sensibilizar as enti-
dades públicas e privadas para a necessidade 
de formação dos manobradores que prestam 
serviços a instituições autárquicas, coopera-
tivas agrícolas, proteção civil, agentes que 
trabalham diretamente com esta área, assim 
como, empresas privadas. 
Não obstante a utilização de veículos agrícolas, 
importa refletir na utilização de outros equipa-
mentos de trabalho, bem como na segurança 
no trabalho com os mesmos. O Decreto-Lei 

50/2005 de 25 de Fevereiro, na forma dos 
seus art. 5º, 8º e 32º, aborda a obrigatoriedade 
dos equipamentos de trabalho automotores 
só deverem ser conduzidos por trabalhadores 
devidamente habilitados. O empregador deve 
prestar aos trabalhadores e seus representantes 
para a segurança, higiene e saúde no trabalho a 
informação adequada sobre os equipamentos de 
trabalho utilizados. Sempre que a utilização de 
um equipamento de trabalho possa apresentar 
risco específico para a segurança ou a saúde 
dos trabalhadores, o empregador deve tomar as 
medidas necessárias para que a sua utilização 
seja reservada a operador especificamente habi-
litado para o efeito, considerando a correspon-
dente atividade.

ESTAMOS PRESENTES EM TODO O TERRITÓRIO 
NACIONAL!
Consulte a oferta formativa nos nossos sites.

SABIA QUE…

- Mortes por acidentes com tratores: 2015 – 53;  2016 – 68
- Portugal é o 3º país da União Europeia com mais acidentes com tratores agrícolas
-  Muitos dos acidentes com máquinas agrícolas e florestais causam  

incapacidade permanente nas vítimas. 
-  Na formação é atribuído um cartão de Manobrador e Certificado  

que é válido em toda a União Europeia.   

Curso:

“Conduzir e 
operar com 
o trator em 
segurança”

Curso:

“Manobrador 
de máquinas 

em obra”
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Na vanguarda da Qualidade

Antes de mais, importa contextualizar os Centro-
-Auto Roady. Quando surgiu a Roady em Portugal e 
qual a implementação no mercado nacional?
Os centros-auto Roady nasceram em 1982 em 
França. Em Portugal a marca chegou em 1998, 
com o primeiro ponto de venda em Almada. 
Atualmente temos 32 lojas em território nacional. 

Apesar de estarem presentes em Portugal, os 
Centro-Auto Roady não é uma marca presente ape-
nas em Portugal. Onde estão presentes e quantos 
centros existem, neste momento?
Os Centro-Auto Roady também estão presentes em 
França onde temos mais de 120 lojas. 

Quais as pedras basilares do funcionamento da 
Roady?
Os nossos centros-auto têm uma área de venda 
com cerca de 380 metros quadrados, onde 
podem ser adquiridos produtos como: lubrifican-
tes, filtros, pneus, equipamentos interiores (capas 
e tapetes), escovas, produtos de manutenção, 
baterias e peças técnicas. O Roady apresenta-se 
no mercado com um posicionamento de preço 
justo apresentando desde as gamas de 1º preço, 
aos produtos nossas marcas (PNM), passando 
pelas marcas premium. Na área reservada à 
oficina é possível encontrar 7 boxes para os 
serviços de manutenção preventiva e reparações 
mais complexas. Nas oficinas contamos com 
técnicos especializados e com planos de forma-
ção anuais, que proporcionam um atendimento 
especializado e eficaz. Nos centros-auto Roady 
existe ainda a possibilidade de realizar as várias 
operações com e sem marcações prévias, todos 

COM MAIS DE 30 LOJAS EM 
TERRITÓRIO NACIONAL, OS 
CENTRO-AUTO ROADY DESTACA-
SE PELA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS E PELA VARIEDADE 
DE PRODUTOS COLOCADOS À 
DISPOSIÇÃO DOS CLIENTES. SAIBA 
MAIS, NA ENTREVISTA QUE SE SEGUE.

[ Domingos Simões

os dias, incluindo fim de semana e feriados. O 
nosso foco é sempre o cliente e nesta lógica 
trabalhamos ainda para conseguir entregar pro-
postas de financiamento para as operações ou 
produtos de maior valor.
  
Quais os serviços que disponibilizam aos vossos 
clientes?
Os centros-auto Roady oferecem um conjunto alar-
gado de serviços aos seus clientes, em particular 
os serviços de maior utilidade para o dia-a-dia 
do condutor: alinhamento, teste de diagnósti-
co, revisões, substituição de amortecedores, som, 
multimédia e navegação, testes de pré-inspeções, 
mecânica geral, mudança da correia de distribuição 
e carregamento AC, sempre com uma excelente 
relação preço/qualidade. Uma outra vantagem 
decorre da proximidade ao cliente fruto da ges-
tão autónoma de cada ponto de venda pelo seu 
aderente ou dono de loja. Esta é uma das grandes 
vantagens da estrutura do Grupo Os Mosqueteiros: 
o aderente, ao residir na localidade onde a loja 
está implantada, tem maior proximidade com 
os clientes e maior sensibilidade para as suas 
necessidades. Dessa forma, é mais fácil encontrar 
soluções adaptadas às necessidades específicas 
que forem detetadas.

Hoje, cada vez mais, os consumidores estão infor-
mados e procuram a máxima qualidade. Hoje, a 
concorrência desleal e a economia paralela conti-
nua a ser uma ameaça a empresas que apostam no 
profissionalismo e na transparência?
A diferença dos vários agentes económicos vai 
muito além do preço. A grande parte dos produtos 
comercializados carece de montagem na oficina, 
de aconselhamento adequado, diagnóstico correto 
e encomenda das peças adequadas, num curto 
espaço de tempo. Estas características são os 
principais elementos diferenciadores e é o que 
distingue os centros-auto Roady e nos permite, por 
exemplo, desenvolver parcerias de confiança com 
as maiores gestoras de frota, como é o caso da 
Arval e da Leaseplan. Relativamente à concorrência 
desleal, para além de não contribuírem realmente 
para o desenvolvimento económico da actividade, 
descredibilizando o sector, há ainda a questão dos 
resíduos, uma vez que não é certo que este tipo 
de oficinas cumpra os requisitos que estão regu-
lamentados a este nível. No entanto, acreditamos 
que a ameaça que esta concorrência representa 
é relativa, pois na sua maioria os condutores têm 
consciência desta realidade e acabam por recorrer 
aos operadores que apostam no profissionalismo e 
na transparência.

A inovação é também uma constante e uma forma 
de combater a concorrência desleal?
Sim, a inovação é uma preocupação constan-
te dos centros-auto Roady que apostam em 
equipamentos e softwares de informação ade-
quados e na atualização aos novos produtos 
que chegam ao mercado com novas normas 
e características. Também aqui a formação é 
muito importante para prestarmos um exce-
lente serviço ao cliente. A informação técnica 
de que dispomos é o garante de que as várias 
operações são realizadas de acordo com o 
padrão da marca.

Em termos futuros, quais os grandes projetos dos 
Centro-Auto Roady?
Para o futuro pretendemos manter o crescimento, 
não só pelas aberturas de centros-auto já pre-
vistas, como pelas parcerias com as gestoras de 
frotas. Outro dos objetivos, no qual temos estado 
a trabalhar, é o de melhorar o acesso ao crédito e 
a eventual implementação de um Cartão de Fide-
lidade. A consolidação da nova imagem exterior e 
conceito interior, bem como aposta na formação 
das nossas equipas técnicas da oficina e da nossa 
receção serão outros pontos que irão continuar a 
merecer toda a nossa atenção.  
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Sempre na vanguarda

Surgida em 1990, a Thales é já reconhecida como 
parceira fundamental de tecnologia. Como se tem 
desenvolvido a atividade da empresa? 
A Thales Portugal foi criada em 2007 na sequência 
de um movimento global de transferência de todas 
as actividades de Transportes, Defesa e Espaço 
do Grupo Alcatel para o Grupo Thales. No âmbito 
desse movimento a equipa de Transportes da 
Alcatel Portugal autonomizou-se e constituiu uma 
nova empresa que passou a representar em Portu-
gal todos os interesses do Grupo Thales nos seus 
diferentes domínios de actividade, sob o nome 
de Thales Portugal, S.A.. A história da equipa de 
transportes, hoje Thales Portugal, começa nos fins 
dos anos 80 quando a então C.P., posteriormente 
Refer, E.P. e actualmente I. P. E.P., inicia o plano de 
modernização da rede Ferroviária Nacional tendo, 
nesse contexto e por concursos públicos, escolhido 
2 tecnologias electrónicas de Sistemas e Controlo 
de Circulação Ferroviárias, vulgo Encravamentos, 
sendo uma delas então tecnologia do Grupo Alca-
tel e hoje da Thales. Assim, em 1990 a Alcatel Por-
tugal inicia actividades no sector Ferroviário, tendo 
constituído a anteriormente referida equipa local 
com uma crescente integração de valor acres-
centado local pela transferência de know-how 
do Grupo. Com base na experiência adquirida nos 
projectos Nacionais, em 2010 a Thales Portugal 
iniciou actividades de exportação de projectos de 
Comunicações Ferroviárias e em 2016 alargou as 
suas actividades de exportação ao sector da Sina-
lização Ferroviária, sendo hoje a Thales Portugal 
reconhecida pelo Grupo como Centro de Compe-
tências para o Sector Ferroviário a nível Mundial. 
Paralelamente, desde 1988 que o Grupo Thales 
(à data Thomson CSF) possuía uma participação 
minoritária na empresa Edisoft, no âmbito da aqui-
sição pela Marinha Portuguesa das Fragatas Meko, 
que originou a criação em Portugal desta empresa 
tecnicamente competente para dar suporte aos 
sistemas de Gestão de Combate e Comunicações 
destas Fragatas. Em 2013 o Grupo Thales reforçou 
a sua participação na Edisoft tornando-se maio-
ritário mantendo-se, no entanto, a participação 
do Estado Português pela presença accionista do 
Ministério dos Transportes através da NAV e do 
Ministério da Defesa através da Empordef.

THALES PORTUGAL: “O GRUPO THALES 
TEM DESENVOLVIDO ACTIVIDADES 
PRINCIPALMENTE NO SECTOR DOS 
TRANSPORTES ATRAVÉS DA THALES 
PORTUGAL E NO SECTOR DA DEFESA E 
ESPAÇO ATRAVÉS DA SUA PARTICIPADA 
EDISOFT”, JOÃO ARAÚJO, CEO DA 
THALES PORTUGAL

[ João Araújo, CEO da Thales Portugal

Em que áreas tem vindo a operar e a se distinguir 
a Thales em Portugal?
Em Portugal o Grupo Thales tem desenvolvido 
actividades principalmente no sector dos Trans-
portes através da Thales Portugal e no sector 
da Defesa e Espaço através da sua participada 
Edisoft. O sector da Inovação tecnológica tem sido 
também uma importante área da Thales Portugal. 
Assim existe em Portugal um Thales Inovation Hub 
integrado na rede de hubs de Inovação do Grupo 
que se dedicam a agregar os end-users locais, as 
universidades e PME’s em torno do desenvolvi-
mento de soluções com base em conhecimento 
local que resolvam de forma inovativa problemas 
reais dos end-users no domínio dos Transportes, 
Mobilidade e Segurança.
 
Como surge a cooperação com a Universidade 
do Porto, mais concretamente a Faculdade de 
Ciências?
A cooperação da Thales com a Universidade do 
Porto surge como resposta a três vectores prin-
cipais: à intenção de expandir as actividades da 
Thales em Portugal aos domínios da Segurança, 
Cybersegurança, Protecção de Dados e IoT; às reco-
nhecidas competências da Universidade do Porto 
nestes domínios e por último; à estratégia da Tha-
les Portugal em acrescentar sempre valor local à 
sua actividade através de competências próprias e 

parcerias. A relação sinérgica entre “Universidade e 
Indústria” é um binómio conhecido, através do qual 
se concilia know-how, metodologias e práticas, que 
se traduzem numa abordagem pragmática e efec-
tiva face a problemas e desafios com as diferentes 
empresas se deparam, seja qual for o mercado em 
que actuam.  

Em que consiste o protocolo assinado e quais as 
fases da mesma?
O protocolo visa explorar novas soluções no domí-
nio da Cyber Segurança, IoT e Protecção de Dados, 
tendo em conta o ecossistema Português e as suas 
necessidades específicas. Qualquer uma das áreas 
nomeadas insere-se em domínios com os quais as 
empresas se identificam enquanto “utilizador” ou 
como parte integrante da sua estratégia global, 
pelo que não são indiferentes às mesmas. Os 
factores “Inovação, Integração e Localização” das 
soluções abrem espaço para este tipo de parcerias 
entre Universidades e Empresas, motivos pelos 
quais se entende que há desafios e oportunidades 
a explorar. 

Esta área de apoio e cooperação com instituições 
de ensino é fundamental para a atividade da 
empresa?
A parceria com a Universidade do Porto é mais 
uma importante etapa na estratégia de coope-
ração com as instituições de ensino universi-
tário em curso. Temos estabelecido acordos e 
parcerias de cooperação com outros membros 
da Academia que se destacam em sectores que 
são do interesse do Grupo Thales e da estratégia 
da Thales Portugal. As parcerias com as Uni-
versidades revelam-se uma abordagem em que 
ambas as partes ganham. Por um lado, a Thales 
tira partido de conhecimento avançado e da 
visão inovadora dos cérebros universitários para 
resolver problemas concretos, por outro lado as 
Universidades encontram na Thales temas inte-
ressantes e desafiadores para a consolidação e 
desenvolvimento de conceitos novos a para as 
suas actividades académicas.

Como encara o futuro e quais os projetos que estão 
a ser desenhados para o crescimento e sustentabi-
lidade da empresa? 
O crescimento e sustentabilidade da Thales Por-
tugal assentam nos seguintes pilares principais: 
a manutenção da sua posição nos mercados 
domésticos tradicionais como sejam os transpor-
tes metro/ferroviários; o reforço da sua actual 
presença no sector da Defesa Nacional; o reforço 
das suas actividades internacionais de exportação 
no sector do Espaço e dos Metro/ferroviários e por 
fim o alargamento a outros sectores do mercado 
doméstico como seja a Cybersegurança, o GDPR, a 
protecção de Dados críticos em geral e à protecção 
de Infraestruras Críticas.

Nota: O presente texto não foi escrito segundo o AO90 

António Fernando Silva, Diretor da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 
A Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, além de promover um ensino de reconhecida 
qualidade, tem como missão promover a investigação. Tanto no plano da investigação fundamental 
como na investigação aplicada. A transferência desse conhecimento científico para a vida concreta da 
sociedade e das empresas tem-se vindo a consolidar. Não apenas nos elevados níveis de empregabi-
lidade dos seus alunos que, diariamente, levam a sua formação e as suas qualificações para o mundo 
do trabalho, mas, ainda, no estabelecimento de acordos de cooperação que permitem estabelecer 
uma relação direta entre a Faculdade, as empresas e os territórios.
Neste âmbito, em dezembro passado, foram assinados dois protocolos, um com a THALES, e outro 
com MINAPORT e o Laboratório Nacional de Energia e Minas (LNEG).
A THALES é uma das maiores empresas na área de sistemas de informação e serviços para as indús-
trias aeroespacial, de defesa e de segurança, líder mundial em segurança digital.
Com a assinatura deste protocolo pretende-se estabelecer projetos específicos de investigação 
cooperativa, nas áreas de cibersegurança, ciência de dados e proteção de dados. A instalação de um 
laboratório de IoT (Internet das coisas - aproximando o mundo digital do mundo físico das coisas 
fazendo-os interagir), na FCUP, será a primeira instanciação do protocolo.
A assinatura do protocolo envolvendo a empresa Minaport e o LNEG, visa o estudo do jazigo de 
ouro de Freixo de Numão e de ouro e prata de Freixeda nas vertentes da geologia, da mineralogia e 
do processamento do minério, tendo em vista o apoio ao desenvolvimento dos respetivos projetos 
industriais.
A MINAPORT - Minas de Portugal é uma empresa de capitais portugueses que tem em curso trabalhos 
exploratórios para prospeção mineira nas regiões de Trás-os-Montes, da Beira Alta e da Beira Baixa. O 
LNEG é um organismo de investigação, demonstração e desenvolvimento tecnológico
Neste protocolo a FCUP irá fazer a caracterização petrográfica e mineralógica de amostras colhidas 
na mina e na lavaria com preparação e análise de superfícies polidas de minérios, concentrados, 
mistos e estéreis.
 Num mundo em profundas transformações, sociais, económicas culturais e tecnológicas, a Faculdade 
de Ciências da Universidade do Porto dá assim um contributo para aproximar o conhecimento das 
realidades concretas dos territórios e da sociedade.
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Trabalho realizado, um caminho a percorrer

A APQV tem em vista conceber e desenvolver 
projetos e iniciativas que respondam de forma 
eficiente e inovadora aos desafios da socie-
dade, fomentando a qualidade de vida das 
populações. Nesse sentido, a APQV trabalha 
para a criação do Observatório Nacional da 
Qualidade de Vida, instrumento que será de 
grande importância para os portugueses. O País 
Positivo conversou com o José Manuel Teixeira 
(JMT), presidente da Direção da APQV e com o 
Enfermeiro Romeu Oliveira (RO), tesoureiro da 
Associação. 

O que levou à criação da APQV?
JMT - A Associação Portuguesa da Qualidade de 
Vida foi criada para a nível nacional promover 
e fomentar estratégias de melhoria da quali-
dade de vida dos portugueses. É objetivo da 
APQV ser o primeiro instrumento em Portugal 
a medir a qualidade de vida dos portugueses e 
também educar em todas as fases de vida do 
ser humano. Educar e sensibilizar através de 
congressos, seminários, workshops, pequenas 
tertúlias. Através de investigação científica 
queremos criar e implementar estratégias para 
promoção da qualidade de vida. 

O que entende por qualidade de vida?
JMT - Qualidade de vida é principalmente 
a capacidade de cada ser humano se sentir 
bem fisicamente, psiquicamente, mentalmente, 
financeiramente e socialmente. Qualidade de 
vida deve entrepassar com a felicidade. Quando 
uma pessoa diz que é feliz, isso remete para 

NO DIA 27 DE JANEIRO, NAS EXCELENTES 
INSTALAÇÕES DO HOTEL MONVERDE, 
NO CONCELHO DE AMARANTE, 
COMEMOROU-SE O PRIMEIRO 
ANIVERSÁRIO DA APQV – ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DA QUALIDADE DE VIDA, 
UMA ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, 
SEM FINS LUCRATIVOS E DE ÂMBITO 
NACIONAL, COM SEDE NO CONCELHO 
DE FELGUEIRAS E FILIAIS EM BRAGA, VILA 
REAL E TABUAÇO. NA OCASIÃO FORAM 
FIRMADOS PROTOCOLOS DE PARCERIA 
COM MUNICÍPIOS E EMPRESAS QUE VÊM 
REFORÇAR O PAPEL PREPONDERANTE 
QUE A APQV TEM DESEMPENHADO 
EM PROL DA QUALIDADE VIDA DOS 
PORTUGUESES. O EVENTO CONTOU 
COM A PRESENÇA DE 60 PESSOAS. COM 
OS ELEMENTOS DA APQV, ESTIVERAM 
AUTARCAS, EMPRESÁRIOS E PESSOAS 
DE VÁRIAS ÁREAS DE ATUAÇÃO EM 
TRABALHOS QUE APONTAM PARA A 
QUALIDADE DE VIDA.

[ Romeu Oliveira e José Manuel Teixeira

todos os âmbitos em que a qualidade de vida 
está implicada. Nós podemos ser felizes se 
tivermos saúde, se tivermos bem-estar, se nos 
encontrarmos economicamente sustentáveis, se 
estivermos bem espiritualmente, se nos encon-
trarmos bem familiarmente. 

Que ações a APQV tem realizado?
JMT - A APQV tem um ano de existência, com 
balanço positivo. Promovemos uma Feira de 
Saúde no Município de Tabuaço, fizemos um 
seminário nacional com diversas temáticas e 
convidados a nível nacional e internacional. 
Fizemos duas campanhas solidárias no Municí-
pio de Amarante e realizamos já uma iniciativa 
com a APAV de Vila Real. 

Quais as linhas de ação da APQV já agendadas?
JMT - Em Alfândega da Fé vamos medir a quali-
dade de vida no Município através de protocolo 
com a Presidente da Câmara, Berta Nunes, que 
agarrou este projeto pioneiro. Depois de termos 
resultados obtidos, faremos uma publicação a 
nível nacional sobre a qualidade de vida no 
Município. Pretendemos fazer duas candidatu-
ras. Uma a entidade de utilidade pública e outra 
a IPSS. Porque como associação iremos criar em 
todos os municípios delegações para conhecer 
e trabalhar as necessidades das populações. 
Para isso temos que contar com o apoio do 
Governo. Estabelecemos já protocolos com sete 
municípios no interior do país. A Associação 
Portuguesa da Qualidade de Vida pretende, com 
os agentes locais, nomeadamente municípios, 

freguesias, misericórdias, IPSS`s, pessoas que 
lidam com as dificuldades nos município, criar 
protocolos institucionais que propiciem mais 
qualidade vida. Aspiramos ser uma entidade de 
utilidade pública, prestar um serviço público. 
Queremos ter o Observatório Nacional da Qua-
lidade Vida. Os portugueses podem melhorar a 
sua qualidade de vida. A APQV terá um papel 
fundamental nisso. A criação do Observató-
rio Nacional da Qualidade de Vida será uma 
realidade e isso é um compromisso. Temos 
capacidade para poder criar esse Observatório. 
Saliento o apoio, desde o início, das Câmaras 
Municipais de Amarante, Tabuaço, Alfândega da 
Fé e Vila Real na concretização do Observatório 
e também, ao nível científico, da CESPU e UTAD. 

Onde funcionará o Observatório de Qualidade 
de Vida?
JMT - Deverá ser no interior do país. As institui-
ções públicas devem ser dirigidas para o inte-
rior que tem de ter as suas logísticas próprias. 
Enquanto Presidente da Associação Portuguesa 
de Qualidade de Vida, pretendo que esse Obser-
vatório seja criado no interior do país. Com os 
polos universitário criaremos sinergias. Através 
de protocolos com os municípios, serão imple-
mentadas medidas para melhorar a qualidade 
de vida. 

Qual a relação das questões da saúde com a 
qualidade de vida?
RO - As questões de saúde são tidas muito em 
atenção na nossa Associação. Temos um traba-

lho muito forte pela frente no que diz respeito 
à promoção da saúde das pessoas pois isso 
está ligado à qualidade de vida de cada um. 
Para obter qualidade de vida temos que corrigir 
alguns erros implementados na sociedade. Daí 
fazermos seminários e congressos onde o foco 
é sempre o cidadão. Emendar os hábitos não 
corretos. Por exemplo, em termos nutricionais. 
Hoje em dia a alimentação conduz a fatores 
de risco grandes, como a obesidade, diabetes 
ou hipertensão pois há falta de moderação na 
alimentação.

Em torno da APQV constata-se muita determi-
nação 
JMT - A APQV está apta para prestar um serviço 
público a todos os portugueses no sentido de 
criar melhores condições de vida. Esse é o rumo 
que com empenho e trabalho nos propomos 
seguir e cuja meta alcançaremos.
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SEMET, segurança e medicina no trabalho

Fale-nos um pouco sobre a história da SEMET.
A SEMET é uma empresa com sede em Vila Nova 
de Famalicão, fundada em 2000 para colmatar 
uma então necessidade local no âmbito da 
Medicina do Trabalho e da Segurança e Higiene. 
Sempre fizemos formação profissional no âmbito 
da Segurança e Higiene.  Certificamos a SEMET 
perante a Direção-Geral da Educação para que 
estas formações fossem atestadas e assim con-
tassem para as 35 horas que as empresas são 
obrigadas a fornecer aos seus trabalhadores. 
Alargamos mais tarde, em 2014, o nosso core 
business para a formação profissional financiada. 
Fizemos uma experiência de formação financiada 
dirigida às empresas através do POPH - Programa 
Operacional Potencial Humano. O ano passado 
fizemos uma candidatura ao POISE - Programa 
Operacional Inclusão Social e Emprego, também 
de formação financiada. Temos a decorrer dois 
projetos muito interessantes na área da formação 
profissional para ativos e desempregados de 
longa duração, que estamos a desenvolver em 
toda a região norte do país, em colaboração com 
alguns municípios, com empresas, com associa-
ções, em cooperação como com o Dr. José Manuel 
Teixeira e a APQV, com quem temos uma parceria 
que abrange diversos concelhos dos distritos de 
Porto, Braga e Vila Real.

Pode quantificar o universo que a SEMET abrange?
São vários os nossos clientes. Temos cerca de 
300 clientes o que abrange aproximadamente 
4000 trabalhadores. Clientes que são pequenas 
empresas, onde a nossa intervenção se constitui 
como muito importante, e outras que se consti-
tuem como empresas de grande dimensão onde 

A SEMET, SEGURANÇA E MEDICINA 
NO TRABALHO, É UMA RENOMADA 
INSTITUIÇÃO QUE TEM VINDO A 
COLABORAR COM A ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DA QUALIDADE DE VIDA. 
CONVERSAMOS COM O SEU DIRETOR 
FINANCEIRO, PAULO COSTA. 

a SEMET também dá um forte contributo na segu-
rança do trabalho. 

Como surgiu a colaboração da SEMET com a 
APQV?
Surgiu por intermédio de José Manuel Teixeira 
que no âmbito da sua atividade procura forne-
cer formação na área da saúde, como primeiros 
socorros e geriatria, para quem os trabalhadores 
destas áreas tenham uma formação para elas 
mais dirigida.

O que pensa sobre a relação da formação profis-
sional com a qualidade de vida?
A formação profissional até há pouco tempo era 
totalmente descurada pela legislação laboral. 
Ainda hoje, apesar da obrigatoriedade legal, pou-
cas empresas fazem formação profissional e não 
se realiza a devida fiscalização. Os trabalhadores 
recorrem ao autoconhecimento. Se fizermos boa 
formação profissional aos trabalhadores, desig-
nadamente aos que lidam com a infância e a 
terceira idade, ir-se-á levar uma qualidade de 
vida maior às pessoas. Pretende-se assim, que 
quem faz, designadamente os cuidadores, faça 
bem. Acreditamos que se pode propiciar mais 
qualidade de vida a quem se cuida. É fundamental 
para nós que os formandos da SEMET estejam 
preparados para nos seus postos de trabalho dar 
ensejo a qualidade de vida. A formação profissio-
nal na área da Segurança no Trabalho é muito 
importante porque possibilita mostrar como é 
possível através da proteção reduzir e evitar os 
acidentes de trabalho. É uma formação que pre-
tende que não se facilite em termos de segurança 
nos postos de trabalho onde é necessário ter 

conhecimentos sobre os meios e técnicas de pro-
teção, tendo conhecimentos sobre porque e como 
eles são utilizados. Não se pode facilitar pois 
os acidentes não acontecem só aos outros. Um 
trabalhador mutilado não tem qualidade de vida 
e vê-se impedido de proporcionar contributo de 

riqueza à empresa que assim também é afetada 
na intenção dos investidores de concorrerem para 
a qualidade de vida. Por essas razões, a segurança, 
higiene e medicina no trabalho, em conjunto com 
a formação profissional, tornam possível mais 
qualidade de vida a todos os níveis. 

[ Paulo Costa e Dra. Estela Ribeiro

Ao dinamismo de autarquias, junta-se agora o empenho da APQV. Berta Nunes, Presidente da Câmara 
Municipal de Alfândega da Fé salientando que já existe qualidade de vida no concelho de Alfândega 
da Fé, salienta: «O diagnóstico que a APQV pretende efetuar vai-nos permitir saber ainda mais das 
pessoas que vivem no nosso concelho, quais são os fatores positivos e negativos que pesam na sua 
qualidade de vida». 
Carlos Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Tabuaço, reforça a ideia de que a continuidade de 
colaboração com a APQV será importante «para sabermos precisamente o que estamos a fazer bem 
e menos bem, no sentido de melhorar ainda mais a nossa atuação» e faz questão de lembrar que 
essa parceria foi já frutuosa: «Projetos concretos, designadamente a realização de seminários, a Feira 
de Saúde, alguns projetos com a juventude e com as IPSS`s de Tabuaço, permitem desde já, no final 
deste primeiro ano de colaboração com a APQV, dizer que é uma aposta claramente ganha».
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Oportunidades que geram dinamismo

Fernando Barros rejeita, por completo, a ideia 
de interioridade. Sabe que Vila Flor fica no inte-
rior do país, mas não aceita que isso seja uma 
desculpa para a falta de oportunidades. “Não 
podemos ficar de braços cruzados, as oportuni-
dades criam-se e nós temos que ser capazes de 
trazer para Vila Flor aquilo que de melhor existe 
noutros concelhos do País. Não pensem que só o 
interior está desertificado, os centros das grandes 
cidades também têm sofrido com o despovoa-
mento e isso só poderá ser combatido com um 
volte-face ao próprio planeamento estratégico 
do Estado. O país começa já a pagar caro a fatura 
dos encerramentos e é isso que é preciso analisar. 
No entanto, somos nós, autarcas e cidadãos dos 
concelhos do interior, que temos de trabalhar e 

FERNANDO BARROS É O PRESIDENTE ELEITO DA AUTARQUIA DE VILA FLOR. A 
CUMPRIR O SEU SEGUNDO MANDATO COMO PRESIDENTE, FALOU SOBRE AS 
POTENCIALIDADES QUE SE TÊM VINDO A CRIAR NO CONCELHO E SOBRE A FORMA 
DE AS APROVEITAR. A VISÃO DE FUTURO DE UM EDIL QUE TRABALHA EM PROL DE 
UMA POPULAÇÃO. 

[ Fernando Barros

criar as oportunidades”. E foi precisamente isso 
que fez quando olhou para a Barragem do Tua 
e identificou ali uma oportunidade, ao invés de 
se lamentar pelo encerramento da linha do Tua: 
“Vejamos: a linha do Tua já estava encerrada 
antes da barragem. No entanto, temos de olhar 
para um dado adquirido – a construção da bar-
ragem – e ver de que forma podemos potenciar 
esse recurso”. Consciente de que a barragem 
poderia ser um recurso importante, juntou-se 
com mais quatro autarquias e a EDP e fundaram 
a Agência de Desenvolvimento Regional do Vale 
do Tua, responsável pela dinamização de todo o 
património existente. Ou seja, “Vila Flor sempre 
esteve de costas voltadas para o Vale do Tua, mas 
eu vi ali uma oportunidade que não deveria ser 

descartada. Estamos lá a desenvolver um projeto 
de mobilidade muito interessante, com uma dota-
ção financeira considerável e que poderá ser uma 
grande fonte de riqueza para estes cinco municí-
pios”. Juntos, perceberam que uma das medidas de 
compensação pela construção da barragem, seria 
a criação de um plano de mobilidade ao longo 
de todo o curso da linha do Tua que não ficou 
submersa e isso implicou a criação de um projeto 
que prevê a reativação da linha – “a locomotiva 
e as carruagens já foram adquiridas” – e a nave-
gação da albufeira do Tua por uma embarcação 
de recreio. O projeto é tão interessante que será 
a Douro Azul o seu operador. No entanto, “e por 
ser um projeto pioneiro, existe falta de legisla-
ção sobre a possibilidade de operar numa linha 
ferroviária que não faz parte da rede nacional. 
Daí que estejamos em conversações com todas 
as entidades envolvidas para que, juntos, consi-
gamos chegar a um entendimento que garanta 
as condições de segurança necessárias para um 
projeto deste nível”. 
O projeto está definido e começa já a ser concre-
tizado: “Será inaugurado no próximo dia 21 de 
fevereiro o Centro Interpretativo do Vale do Tua, 
que é um espaço museológico do Vale do Tua e 
está localizado na própria estação do Tua. Este 
será um espaço muito interessante e que mostra 
bem aquilo que foi e o que é, agora, o Vale do Tua, 
não numa perspetiva saudosista, mas de revela-
ção de todas as potencialidades do Vale”. 
Como se pode ver, as potencialidades são mui-
tas e, como tal, cabe a cada uma das autarquias 
envolvidas desenvolver o seu trabalho interna-
mente para que aproveite tudo aquilo que o Tua 
pode oferecer, a todos os níveis. Neste sentido, 
“temos já 60 quilómetros de percursos pedes-
tres homologados e estamos, neste momento, a 
trabalhar no centro interpretativo da envolvente 
desses mesmos percursos, porque isso poderá 
trazer-nos muitos turistas, nacionais e europeus. 
Outro dos grandes investimentos da autarquia 
é a construção do espaço “Encontro das Artes 
Graça Morais”, pintora natural de Vila Flor, que 
irá albergar tudo aquilo que são atividades 
artísticas do concelho. É também intenção do 
edil a dinamização de iniciativas privadas que 
ofereçam ao turista tudo aquilo que ele procura, 
desde produtos típicos, a atividades desportivas 
ou outras. Percebemos, portanto, que o Tua é uma 
oportunidade, mas outras existem no concelho: 
“O concelho sempre viveu bastante voltado para 
o Vale da Vilariça e continuaremos a olhar. São 

cerca de três mil hectares de regadio com condi-
ções únicas para a atividade agrícola e onde estão 
já instaladas grandes empresas e explorações de 
pessegueiros, olival, vinha e produtos hortícolas”. 
Vila Flor é, portanto, um concelho bastante rico do 
ponto de vista agrícola, mas não é só disso que 
vive. Além de toda a atividade agrícola e comer-
cial, Vila Flor tem ainda um parque de campismo 
que traz, todos os anos, mais de dez mil pessoas 
ao concelho e é responsável pela dinamiza-
ção de uma grande percentagem de atividades 
lúdicas que permitem que o nome desta terra 
seja conhecido além-fronteiras. Um espaço de 
qualidade e que tem vindo a ser intervencionado 
pela autarquia ao nível das suas estruturas de 
apoio para garantir que o futuro seja tão risonho 
quanto o passado. 

O DIA-A-DIA
A pergunta que se impõe é: Vila Flor tem qua-
lidade de vida? Fernando Barros é assertivo na 
resposta: “Com toda a certeza. As nossas preo-
cupações não são apenas as potencialidades, as 
obras ou as estradas. A nossa maior preocupação 
são as pessoas e é por elas que trabalhamos 
todos os dias, para que possam ter qualidade de 
vida e para que não se sintam excluídas por terem 
escolhido o interior para viver”. Para que os habi-
tantes consigam ter a qualidade de vida que tanto 
almejam, a autarquia tem desenvolvido uma série 
de investimentos que garantem acesso aos mais 
variados serviços. É o exemplo da reconstrução e 
reabilitação de um edifício que outrora albergou 
um colégio para permitir que as crianças que fre-
quentam o Jardim de Infância e o primeiro ciclo 
possam, finalmente, ter qualidade de instalações. 
No entanto, “é bom que se diga que esta obra 
não terá como consequência o encerramento das 
outras quatro escolas do concelho, mas sim dar 
qualidade de instalações e ensino às crianças que 
neste momento não as possuem”. 
Outra das grandes apostas da autarquia tem 
sido no desporto. Além de apoiar os próprios 
clubes, desenvolve ela mesma protocolos de 
cooperação com federações para que as crian-
ças possam ter contacto com as diversas moda-
lidades e, inclusive, ter acesso aos atletas de 
alta competição, como é o caso do Vólei, do 
Andebol e do Atletismo. Sem esquecer, claro, 
que todas as crianças do concelho têm a possi-
bilidade de ter aulas de natação de forma gra-
tuita e sempre acompanhados pelos técnicos 
da autarquia. O edil avança: “Tivemos aqui, por 
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exemplo, o campeonato nacional de ciclismo de 
cadetes e isso trouxe muitas pessoas a Vila Flor. 
Isto, além de dar a oportunidade de os nossos 
jovens terem contacto com todas as modalida-
des desportivas, é também uma forma de dar a 
conhecer Vila Flor. Penso que isto é apostar no 
futuro, dando às nossas crianças todas aquilo 
que elas merecem e que por viverem no inte-
rior não deve ser sinónimo de falta de opor-
tunidades. E quando falo das crianças, falo da 
população em geral. Por exemplo, em Vila Flor, 
existe cinema com um cartaz igual ao do Porto. 
Quando estreia um filme no Porto, na mesma 
semana ou na seguinte, está em Vila Flor e para 
que isso acontecesse teve que existir um inves-
timento por parte da autarquia para a aquisição 
dos equipamentos necessários”.

A CULTURA DE UM POVO
A atividade cultural é também bastante forte em 
Vila Flor. Só para se ter uma ideia, na XIV.º Gala 
do Cantar os Reis, passaram 15 grupos locais pelo 
palco do Centro Cultural, com 233 pessoas de Vila 
Flor a atuar. “Além de toda a atividade cultural 
desenvolvida pelas nossas gentes, temos também 
um protocolo com a Filandorra, uma companhia 
de teatro, que leva peças as sua peças às fregue-
sias e permite que todos tenham contacto com as 
mais diversas formas de arte”. 
É preciso que todas as pessoas que fazem 
parte de associações do concelho tenham o 
seu espaço para divulgar as suas atividades 
pelo que, normalmente, “utilizamos a feira Terra 
Flor – efetuada duas vezes por ano - para dar a 
conhecer a todos os habitantes e visitantes o 
que existe no nosso concelho, desde atividades 
desportivas a culturais. Tentamos que todos 
tenham oportunidade de se fazer conhecer 
porque só assim conseguimos manter vivas 
todas estas atividades”. Claro, sem esquecer 
as atividades económicas. Para tal, “decidimos 
juntar todas as empresas e produtos da região 
e levar uma mostra do que melhor existe no 
nosso concelho a feiras nacionais”. A marca Vila 
Flor é já hoje uma marca forte, precisamente 
porque todos os agentes da terra se envolvem 
no seu futuro. 

O FUTURO

O nosso entrevistado considera que o futuro, para 
Vila Flor, será certamente interessante. Fruto das 
políticas de investimento e da boa saúde finan-
ceira de que goza a autarquia, Vila Flor encontra-
-se na senda do desenvolvimento e com acesso 
a tudo aquilo que de melhor existe nas grandes 
cidades, sem os inconvenientes que lá existem. 
Para este ano, estão previstos mais alguns inves-
timentos que trarão ainda mais qualidade de 
vida aos seus habitantes e que potenciarão as 
oportunidades que têm vindo a ser criadas. O 
importante é “que se fale de Vila Flor e consiga-
mos trazer, ao nosso concelho, mais visitantes que 
possam dinamizar toda a sua economia. Ou seja, 
criar valor a todas as nossas atividades. Isso sim, 
é fundamental”. 

AMENDOEIRAS EM FLOR
As amendoeiras em flor, são um momento bas-
tante apreciado em Vila Flor. O espetáculo por 
si só já é magnífico, mas a autarquia aproveita o 
momento para fazer uma mostra do que melhor 
existe no concelho, organizando a Terra Flor onde 
todos os produtores podem comercializar os seus 
produtos. Além disso, é também desenvolvido um 
programa cultural que, ao longo de três fins-de-
-semana, alegram quem vive e visita Vila Flor. Este 
ano, poderá visitar a primeira Terra Flor do ano 
no último fim-de-semana de fevereiro e nos dois 
primeiros de março. Visite Vila Flor e garantimos 
que não se irá arrepender. 

A CAPITAL  
DO AZEITE
Vila Flor é, desde há muito, considerada como 
a terra do azeite. A qualidade do azeite oriundo 
de Vila Flor é conhecido e reconhecido e muitos 
falam do concelho como a Capital do Azeite. Para 
o presidente, o título não é importante, mas sim o 
fruto que advém dessa qualidade tão conhecida. 
“O nosso azeite, assim como todo o que é produ-
zido na terra quente, tem uma variedade genética 
que transforma este azeite em algo diferente. 
Além de ser mais frutado e suave, é também um 
azeite mais leve e, como tal, com um valor comer-
cial mais elevado e, isso, faz toda a diferença”. 
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Fumeiro de Vinhais: Reconhecimento e Qualidade 

Segundo nos podemos aperceber, a Feira do 
Fumeiro de Vinhais traçou o seu caminho de 
diferenciação e afirmação nacional há cerca de 
20 anos quando a organização decidiu apostar 
na qualidade e segurança alimentar. O trabalho, 
conforme nos indica Carla Alves, responsável por 
todo este certame, começou com a certificação da 
matéria-prima, o porco bísaro, uma medida que 
permitiu salvar a raça da extinção e, ao mesmo 
tempo, aperfeiçoar e melhorar a qualidade da raça 
e dos seus derivados. Isto permitiu que Vinhais 
conseguisse ser o concelho do Norte do País com 
maior número de produtos certificados associados 
ao porco e ao fumeiro e é, precisamente, esta 
garantia de qualidade que impulsiona um volume 
de negócios que se estima acima de seis milhões 
de euros – em termos de venda direta do Fumeiro 
de Vinhais e na economia associada ao setor – e 
de cerca de cinco toneladas de Fumeiro. Tudo isto 
faz com que cada vez mais produtores procurem a 
certificação por forma a garantir ao consumidor o 
cumprimento de todas as exigências de segurança 
alimentar. 

AS EXIGÊNCIAS
A participação dos produtores nesta Feira exige 
a venda exclusiva de Fumeiro de Vinhais e isso 
implica que cada produtor trabalhe apenas com 
Porco Bísaro e cumpra todas as regras estipuladas 
para a confeção deste fumeiro, desde a matéria-
-prima, passando pelos ingredientes, modo de pre-
paração, cura e secagem, em todos os produtos. O 
controlo, esse, é feito desde que o porco nasce até 
à colocação do produto no mercado, garantindo 
que todo o produto que entra na feira passa por 
um rigoroso controlo de produção. 

38ª FEIRA DO FUMEIRO DE VINHAIS
Esta é a Feira das Feiras, não existe outro evento 

A FEIRA DO FUMEIRO DE VINHAIS É 
A MAIS ANTIGA E MAIS RENOMADA 
FEIRA DE FUMEIRO DE TRÁS-OS-
MONTES E, MESMO, DO PAÍS. 
ORGANIZADA HÁ 38 ANOS, FOI 
HÁ DUAS DÉCADAS QUE GANHOU 
UM NOVO RUMO, APOSTANDO NA 
QUALIDADE E SEGURANÇA ALIMENTAR 
COMO MARCA DISTINTIVA. ESTE ANO, 
A 38ª EDIÇÃO DA FEIRA DO FUMEIRO 
DE VINHAIS REALIZA-SE DE 8 A 11 
DE FEVEREIRO. 

[ Luís dos Santos Fernandes

gastronómico com maior índice de confiança no 
país e isso é, por si só, um barómetro para a quali-
dade que aqui se encontra. 
O negócio que efetivamente acontece, é gerador 
de uma procura crescente deste evento. Esta edi-
ção conta com a presença de perto de meio milhar 
de expositores, mas mais de cem foram excluídos 
por falta de espaço físico. 
Mesmo com a impossibilidade de aumentar o 
espaço físico da feira, os promotores da Feira 
do Fumeiro continuam a apostar no conforto do 
visitante e nas melhores condições de visibilidade 
aos Fumeiros e aos produtos regionais de elevada 
qualidade, os produtos gourmet. 
Este ano, esperam-se mais de 80 mil visitantes, 
um número mais elevado do que o ano passado e 
isso sustenta-se no facto de a Feira acontecer no 
fim-de-semana de Carnaval, com muitas famílias 
a aproveitar as mini férias da escola para visitar 
Vinhais e a região.
Além do fumeiro, poderá ver Cuca Roseta e David 
Carreira, além de todas as festas tradicionais asso-
ciadas ao Carnaval, nomeadamente os Caretos, 
com forte presença em Vinhais, Macedo de Cava-
leiros e Bragança.
De salientar que a Feira do Fumeiro de Vinhais é 
uma iniciativa da Câmara Municipal, com o apoio 
e colaboração imprescindível da Associação Nacio-
nal de Criadores de Suínos de Raça Bísara. 

PRODUTOS

Chouriça de Carne de Vinhais (IGP)
Enchido de carne e gordura de porco de raça 
bísara ou cruzamento desta raça, cheia em 
tripa delgada de porco ou vaca. 

Salpicão de Vinhais (IGP)
Enchido de carne de lombo de porco de raça 
bísara ou cruzamento desta raça, cheio em tripa 
grossa de porto com formato reto e cilíndrico. 

Butelo de Vinhais (IGP)
Enchido fumado obtido a partir de carne, gor-
dura, ossos e cartilagens provenientes das par-
tes da costela e coluna vertebral de porco de 
raça bísara ou cruzamento desta raça, cheios 
em estômago, bexiga ou tripa do intestino 
grosso do porco. 

Chouriço Azedo de Vinhais (IGP)
Enchido fumado obtido a partir de carne de 
porco de raça bísara ou cruzamento desta raça, 
pão regional de trigo e azeite de Trás-os-Montes, 
cheio em tripa do intestino grosso do porco. 

Chouriça Doce de Vinhais (IGP)
Enchido fumado constituído por carne magra e 
carne gorda de porco de raça bísara ou produ-
to de cruzamento desta raça, sangue de porco, 
pão regional, mel, nozes ou amêndoas e azeite 
de Trás-os-Montes. 

Presunto de Vinhais (IGP)
É obtido a partir das pernas de porco bísaro 
adulto, macho ou fêmea (excluindo os machos 
inteiros). Depois de um período de salga de cerca 
de 30 dias, o presunto é untado com uma mistura 
de colorau, azeite e/ou banha. Posteriormente, 
é exposta à ação pouco intensa e gradual do 
fumo de carvalho ou castanho. A cura de enve-
lhecimento é feita em local frio e seco e todo o 
processo não pode ser inferior a 12 meses. 

Alheira de Vinhais (IGP)
Enchido fumado obtido a partir de carne de 
porto de raça bísara ou cruzamento desta 
raça, pão regional de trigo e azeite de Trás-os-
-Montes, condimentada com sal, alho e colorau. 
É constituída uma pasta fina na qual se podem 
aperceber pedaços do tamanho reduzido, cheia 
em tripa delgada e seca, de vaca. 

[Carla Alves
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MIL DIABOS 
À SOLTA 
EM VINHAIS

Artur Marques, Vereador do Turismo, 
apresenta-nos o evento Mil Diabos. 
A Quarta-feira de Cinzas prolonga-se 
até ao sábado seguinte para realizar a 
procissão com mais de mil diabos, que 
vão andar à solta em Vinhais, numa 
procissão que termina na Pedra, onde as 
raparigas aprisionadas são castigadas e 
um espetáculo de som, luz e fogo revela 
o rosto da Morte.
Trata-se de uma tradição secular e única 
em Portugal, cujas origens permanecem 
desconhecidas havendo, no entanto, 
diferentes interpretações que a situam 
nas celebrações dos Lupercais romanos, 
nas procissões da Quarta-feira de 
Cinzas, na Idade Média, ou mesmo por 
influência dos franciscanos do Convento 
de São Francisco de Vinhais, durante os 
séc. XVIII e XIX.
Perfeitamente enraizada nas tradições 
vinhaenses, em cada ano revivida com 
toda a genuinidade de outrora e preser-
vada com todo o carinho e respeito pela 
identidade cultural deste povo serrano, 
a Quarta-feira de Cinzas vem provar que 
Vinhais é mesmo “uma terra dos Diabos”.
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