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“A CPLP será 
sempre o que 
os Estados-
membros 
definirem”

Maria do Carmo Silveira, 
Secretária Executiva da CPLP 
- Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa
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CPLP: “ A Minha Pátria é a Língua Portuguesa”

Escreveu Fernando Pessoa. Uma Pátria gigante 
com 261 milhões de lusofalantes e com ten-
dência para crescer. Neste momento, é a 4ª 
língua mais falada. Unidos pelo idioma, pela 
cultura, onde a diversidade é que nos une, A 
CPLP – Comunidade dos Países de Língua Por-
tuguesa, abre portas a uma influência global 
que se desenvolve a vários níveis. A comemora-
ção do «Dia da Língua Portuguesa e da Cultura 
na CPLP», que teve como cenário os jardins da 
ONU, em Nova Iorque, teve essa simbologia de 
uma língua para o Mundo. Em entrevista Dr.ª 
Maria do Carmo Silveira, Secretária Executiva 
da CPLP - Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa. 

Como se carateriza o papel da CPLP como enti-

dade e os seus objetivos?

A CPLP é uma organização intergovernamental, 
dos países que têm o português como língua 
oficial. São 9 países, distribuídos por 4 conti-
nentes. Esta organização surge da vontade dos 
Estados-Membros em estreitar os laços históri-
cos e culturais que nos unem, laços esses for-
jados pela convivência secular entre os povos. 
Os objetivos da organização são três: criar um 
espaço de concertação politica e diplomática, 
ou seja, no contexto das relações internacionais, 
a CPLP aparece como um grupo geopolítico que 

ESCREVEU FERNANDO PESSOA. UMA 
PÁTRIA GIGANTE COM 261 MILHÕES 
DE LUSOFALANTES E COM TENDÊNCIA 
PARA CRESCER. NESTE MOMENTO, É 
A 4ª LÍNGUA MAIS FALADA. UNIDOS 
PELO IDIOMA, PELA CULTURA, ONDE 
A DIVERSIDADE É QUE NOS UNE, A 
CPLP – COMUNIDADE DOS PAÍSES DE 
LÍNGUA PORTUGUESA, ABRE PORTAS 
A UMA INFLUÊNCIA GLOBAL QUE 
SE DESENVOLVE A VÁRIOS NÍVEIS. A 
COMEMORAÇÃO DO «DIA DA LÍNGUA 
PORTUGUESA E DA CULTURA NA 
CPLP», QUE TEVE COMO CENÁRIO 
OS JARDINS DA ONU, EM NOVA 
IORQUE, TEVE ESSA SIMBOLOGIA DE 
UMA LÍNGUA PARA O MUNDO. EM 
ENTREVISTA DR.ª MARIA DO CARMO 
SILVEIRA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DA 
CPLP - COMUNIDADE DOS PAÍSES DE 
LÍNGUA PORTUGUESA. 

[ Maria do Carmo Silveira, Secretária Executiva da CPLP

concerta posições sobre as grandes questões da 
atualidade internacional, designadamente ao 
nível da Nações Unidas e outras organizações; 
promover a cooperação no seio dos países, na 
medida que trata-se de países com níveis de 
desenvolvimento assimétricos o que cria um 
enorme potencial de cooperação com base na 
partilha de boas práticas em várias vertentes; 
e, por último, a promoção e difusão da língua 
portuguesa. O Português é a base que une os 
nossos países e o objetivo é fortalecer a língua, 
não apenas nos países-membros, mas também, 
levá-la além-fronteiras. A nossa missão é tornar 
a língua portuguesa uma língua global e falada 
em todas as áreas de influência.

Uma das exigências do crescimento da organi-

zação é a abertura da CPLP a outras áreas de 

atuação e ao alargamento de participação de 

outras organizações versus instituições inter-

nacionais que iniciou com a necessidade da 

mudança dos Estatutos. Como essa extensão de 

influência global se tem vindo a desenvolver?
Na Cimeira de Angola realizada em 2010 fez-se 
uma alteração aos Estatutos para a abrir a pos-
sibilidade de parcerias ou colaboração da CPLP 
com países terceiros que não sejam membros, 
aberta também às organizações internacionais  
que se identifiquem com os ideais, os valores e 

objetivos da CPLP. Aberta esta oportunidade, a 
CPLP passou a suscitar interesse por parte de 
países de todos os continentes. Neste momento 
temos dez países com o estatuto de Observador 
Associado e processos de candidatura adianta-
dos para cerca de 5 novas entradas. Os proces-
sos ficarão concluídos na próxima Cimeira de 
Chefes de Estado e de Governo, na Vila de Santa 
Maria, ilha do Sal, em Cabo Verde.
A partir da referida Cimeira teremos cerca 
de dezasseis Observadores Associados. Esta 
situação coloca a CPLP perante um grande 
desafio de lidar com países tão diversos, com 
potencialidades distintas de forma a congre-
gar e adotar uma estratégia para as novas 
parcerias, que aumentam as possibilidades de 
cooperação quer entre os países Observadores 
Associados, assim como, com os Estados Mem-
bros ou com a CPLP, enquanto organização. 
Na minha opinião, este é um processo que vai 
continuar naturalmente e a própria organização 
fará a sua aprendizagem com a dinâmica deste 
crescimento. A CPLP deve ser um instrumento 
de política externa de cada um dos nossos 
Estados. Existem matérias travessais a todos os 
países que devem ser abordadas no âmbito da 
cooperação. A CPLP é uma ponte que une áreas 
geográficas com caraterísticas completamente 
distintas e as aproxima pelos mesmos ideais e 

Os Estados-membros da CPLP aprovaram o 
Plano Estratégico de Cooperação em Saúde 
para o período compreendido entre os anos de 
2018 e 2021. O documento “PECS-CPLP 2018-
2021 – Eixos Estratégicos, Áreas e Projetos” 
tem em consideração diversos factores, entre 
eles, “a incorporação dos princípios da Agenda 
2030 no PECS-CPLP” para acompanhar a 
escala do compromisso político assumido e 
para avançar na “necessidade de garantir a 
eficiência e eficácia dos sistemas nacionais de 
saúde”.
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princípios, alicerçados na defesa e promoção de 
um idioma comum, onde existe um intercâmbio 
de conhecimento e partilha entre vários povos. 
É este o nosso desiderato.     

Neste momento, há muito que a CPLP ultrapas-

sou a fronteira da língua portuguesa, esse fato 

é testemunhado pelo crescimento de adesão 

dos países observadores associados tão distin-

tos como; Geórgia, Hungria, Japão, entre outros. 

Quais as principais áreas de cooperação com 

esses países? 

O estatuto de Observador Associado abre 
para os países e organizações internacionais 
que o adquirem a possibilidade de relações 
e parcerias mais próximas com os nossos 
Estados- membros, quer no âmbito multila-
teral, ou seja, o desenvolvimento de projetos 
diretamente com a CPLP enquanto organiza-
ção. , quer ainda na perspetiva bilateral. É isto 
que tem acontecido. Temos recebido também 
solicitação de apoio por parte dos nossos 
Observadores Associados para posicionamen-
tos que desejem ter no contexto interna-
cional. Esta é uma possibilidade no seio da 
nossa organização. Mas, também, existe a 
oportunidade de reforço das relações bilate-
rais, porque os países observadores, na sua 
maioria, já possuem relações com os nossos 
Estados-membros. E partir do momento que 
adquirem o estatuto de Observador Associado 
os laços de cooperação ficam mais sólidos. 
Por exemplo, o Japão passou a dedicar mais 
atenção aos países africanos de língua portu-

A XII Cimeira da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP) vai decorrer a 17 e 
18 de julho, na ilha do Sal, Cabo Verde, sob o 
lema “A cultura - as pessoas – os mares”. Esta 
reunião de cúpula da CPLP é antecedida pelo 
XXIII Conselho de Ministros, a 16 de julho, 
pela 212ª Reunião do Comité de Concertação 
Permanente, a 14 de julho, e pela XXXVII 
Reunião de Pontos Focais de Cooperação, a 11 
e 12 de julho.

guesa e a Turquia reforçou a sua relação com 
todos os nossos Estados, incluindo abertura 
de representações diplomáticas em Angola e 
Moçambique. 

Um dos focos deste seu mandato é “ o alinha-

mento das prioridades estratégicas, no domínio 

da cooperação com o objetivo do desenvolvi-

mento sustentável.” Perguntava-lhe, quais os 

setores fulcrais dessa cooperação e o que tem 

sido realizado nesse domínio?

A agenda 2030 para o desenvolvimento esta-
beleceu dezassete objetivos para o desenvol-
vimento sustentável. A CPLP, na Cimeira de 
Brasília, em 2016, decidiu adotar a referida 
Agenda e incorporar os referidos ODS nos 
planos de ação sectoriais, aliás é este o lema 
da atual presidência exercida pelo Brasil. Ao 
adotar os ODS, a CPLP estabeleceu um pro-
grama de cooperação baseado na partilha das 
boas práticas no âmbito da governança dos 
ODS, em que o Brasil tem partilhado com os 
demais Estados membros a sua experiência 
acumulada desde a implementação dos Obje-
tivos de Desenvolvimento do Milénio que 
antecederam aos atuais ODS. O Brasil predis-
pôs-se a partilhar com os Estados-membros a 
sua experiência relativamente à definição e 
gestão de políticas públicas orientadas para 
o desenvolvimento sustentável. Em particular 
na CPLP, temos dado especial atenção aos 
objetivos relacionados com a segurança ali-
mentar, a igualdade e equidade de género e 
empoderamento da mulher, educação, saúde e 

A X Reunião de Ministros das Comunicações 
vai decorrer de 2 a 4 de junho, em Malabo, 
Guiné Equatorial. Em agenda, entre outros 
assuntos, os Estados-membros vão debater a 
“Agenda Digital da CPLP”.

A XI Reunião da Conferência de Ministros 
da Juventude e Desporto está prevista para 
decorrer a 21 de julho, em São Tomé e Prínci-
pe. Recordemo-nos, os “XI Jogos Desportivos 
da CPLP” realizam-se em São Tomé, entre 17 a 
22 de julho de 2018, fixando-se a disputa de 
diversas modalidades, nomeadamente, atle-
tismo, atletismo adaptado, basquetebol 3x3, 
futebol, taekwondo e voleibol de praia.

[ Secretária Executiva na Apresentação do Anuário de Estudantes Moçambicanos em Portugal 2017

ambiente, áreas em que desenvolvemos pro-
gramas de cooperação com os países mem-
bros. Em matéria de segurança alimentar, por 
exemplo, foi definida uma estratégia para a 
CPLP que visa garantir o direito humano à ali-
mentação adequada. Na verdade, a execução 
dessas recomendações fica a cargo de cada 
país, que deve incorporá-los nas suas agendas 
nacionais de desenvolvimento. 

Apesar da união cultural que uma língua 

comum pode trazer. Existem muitas diferenças 

na uniformidade com que cada Estado perten-

cente à CPLP atua nas questões dos Direitos da 

Mulher e da Criança; na Equidade de Género, 

estes temas têm um particular enfoque no seu 

mandato. Que papel poderá ter a CPLP para 

valorizar e nivelar os Estados nestas matérias?

Apesar das assimetrias de desenvolvimento 
que existem entre os nossos países, em maté-
ria de género há um problema transversal: a 
violência baseada no género, a discriminação, a 
desigualdade de oportunidades, o preconceito. 
A CPLP é um fórum onde devemos dar a devida 
atenção a esta temática. Embora já exista na 
CPLP um plano estratégico para a igualdade de 
género e empoderamento da mulher, durante 
o meu mandato tentamos dar maior ênfase a 
esta temática. Foi possível reunirmos as tutelas 
nacionais do sector e adotamos um conjunto 
de medidas para enfrentar os desafios que se 
nos colocam. À título de exemplo, este ano foi 
declarado pelas Nações Unidas “o ano da Meni-
na e da Mulher Rural. A CPLP também adotou 
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esse lema e definiu um plano de ação orientado 
para a educação para a mudança de atitude 
e de mentalidade que envolve a educação as 
meninas e das mulheres em meio rural. 
Assinamos com a ONU Mulheres um proto-
colo de cooperação para apoiar na execução 
dessa agenda. Existe cada vez maior sen-
sibilidade para as questões de género nos 
Estados membros. A evolução tem sido lenta, 
mas positiva. Há mudanças reais e concretas. 
Todos os países reconhecem a importância de 
se promover o papel da mulher, de dar opor-
tunidades à mulher na sociedade como parte 
ativa e indispensável para o desenvolvimen-
to sustentável. Hoje, os homens, já toleram 
melhor o fato de existirem mulheres que se 
destacam e  que assumam cargos de chefia, e 
de certa forma, reconhecem a sua competên-
cia. Mas não poderemos nunca esquecer que 
os preconceitos ainda existem e é essencial 
atacar de fundo essa questão. O problema da 
violência doméstica grave nos nossos países, 
todos têm leis que punem esse crime, mas 
temos que trabalhar no sentido da sua efetiva 
aplicação. A CPLP tem vindo a trabalhar com 
as mulheres juristas e com a sociedade civil 
para alertar sobre as flagrantes violações dos 
direitos da mulher.
Há igualmente a questão do empoderamento 
da mulher, numa perspectiva mais ampla. É 
urgente criar condições para que desde da ado-
lescência, as mulheres ganhem consciência dos 
seus direitos e deveres, de forma a combater 
os casos de abuso de menores, de casamen-
tos precoces, da mutilação genital feminina. 
Os desafios são ainda enormes nesta matéria, 
principalmente, no diz respeito a sensibilização 
e consciencialização desde de tenra idade para 
os seus direitos, para a sua participação cívica, 

para as escolhas profissionais como direito fun-
damental enquanto ser humano. Essas questões 
têm de ser trabalhadas ativamente.  

Dia 5 de Maio foi «Dia da Língua Portuguesa e 

da Cultura na CPLP», com eventos pelos quatro 

cantos do mundo. Que atividades fizeram parte 
das comemorações e qual a sua amplitude?

Nas comemorações deste ano as ativida-
des foram diversificadas e espalhadas por 
todos os continentes. «O Dia da Língua 
Portuguesa e da Cultura na CPLP» foi 
comemorada em cerca de 60 países; em 
Estados-membros, em países observado-
res e países onde existem representações 
diplomáticas dos estados-membros CPLP, 
aos que designamos de “Grupos CPLP”. Esses 
eventos culturais vão desde à apresentação 
de livros, leitura de poesia, cinema, festivais 
gastronómicos, sessões de debate, entre 
outros. Na sede da CPLP, em Lisboa, este ano 
foi dedicado ao papel das bibliotecas e dos 
Arquivos nacionais na preservação do nosso 
património documental. A CPLP tem uma 
cultura muito rica e diversificada, pelo que, 
a preservação do nosso acervo documental 
é extremamente importante na perpetuação 
da nossa memória coletiva. Destacamos o 
papel destas instituições; Arquivos nacio-
nais e bibliotecas nacionais, trazendo até 
nós os seus responsáveis para discutir os 
grandes desafios que se colocam, hoje na 
era digital, à referidas instituições. Como 
poderemos usar as novas tecnologias para 
preservar e divulgar todo esse património 
documental? O dia 5 de Maio, também, foi 
comemorado nas Nações Unidas, este ano 
com um sabor muito especial, com a presen-
ça do nosso concidadão lusófono, o Enge-

nheiro António Guterres, Secretário Geral da 
ONU que nos honrou com a sua participação 
nas comemorações, onde decorreram múlti-
plos eventos de cariz cultural. Nova Yorque 
foi, no dia 05 de maio uma das capitais da 
lusofonia. 

De olhos postos no futuro. Quais são os pró-

ximos objetivos da CPLP e os desafios para a 
Lusofonia?  

A CPLP será sempre o que os Estados-
-membros definirem. A Organização dispõe 
de um documento orientador para a opera-
cionalização da Nova Visão Estratégica  onde 

se estabelece as grandes linhas orientadoras 
para os próximos dez anos. O objetivo é repo-
sicionar a CPLP no contexto internacional 
e permitir que a mesma realize todo o seu 
potencial. Nesta perspetiva, continuará a ser 
uma organização dos países que falam portu-
guês, mas, também, uma organização aberta 
ao mundo. A organização deve reforçar a sua 
posição e consolidar-se internamente. Ser 
uma organização mais próxima dos cidadãos 
e atenta às necessidades e preocupações dos 
cidadãos. Assim, teremos uma participação 
mais efetiva de todos de forma a desenvolver 
um sentimento de pertença à Comunidade. 
A exigência de maior mobilidade dentro do 
espaço CPLP é uma questão a encarada com 
objetividade. Existe, igualmente, a necessi-
dade de melhor conhecimento mútuo entre 
os povos dos Estados membros. É importante 
que esta troca de experiência exista dentro 
da comunidade. Essa partilha tem de ser feita 
envolvendo a juventude através de intercâm-
bios juvenis, nas áreas técnicas- profissionais, 
com as academias, associações da sociedade 
civil, inclusive comos órgãos de comunicação 
social, que se devem envolver mais e contri-
buir para a partilha de informações sobre a 
CPLP. Esse é o caminho do futuro da CPLP, 
mostrar-se ao mundo, aos nossos parceiros, 
mas sobretudo, aproximar-se das pessoas, 
faze-las sentirem-se parte integrante deste 
projeto que é de todos nós. 
 
 
 
 

[ Ministros da Saúde reúnem à margem da 71ª Assembleia Mundial de Saúde

A CPLP anunciou o ano 2018 como o “Ano da 
CPLP por uma vida livre de violência contra 
mulheres e meninas”. Conforme declaração 
ministerial,  reconhece-se “que a promoção da 
igualdade de género e empoderamento de 
todas as mulheres e meninas são essenciais 
para a plena implementação da Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável”.

A 1ª Reunião da Comissão de Património Cul-
tural da CPLP decorreu a 17 e 18 de maio de 
2018, em Salvador, Brasil. A Comissão contem-
pla ações estratégicas: divulgação do conjunto 
de bens culturais reconhecidos nos países da 
CPLP; desenvolvimento de atividades formati-
vas para atender a demandas prioritárias dos 
Estados-membros; e disponibilização de docu-
mentação técnica no campo do património 
cultural para o público em geral.
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“Responsabilidade e continuidade”

O que é o Instituto Camões e de que forma tem 
sido pautado o seu percurso?
O Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, 
I.P. é um Instituto Público que, sob a orientação 
do Ministro dos Negócios Estrangeiros, tem a 
responsabilidade de propor e executar a política 
de cooperação portuguesa para o desenvolvi-
mento, e coordenar as atividades de cooperação 
desenvolvidas por outras entidades públicas 
que participam nessas políticas. E, ainda, propor 
e executar a política de ensino e divulgação da 
língua e cultura portuguesas no estrangeiro, 
assegurar a presença de leitores de português 
nas universidades estrangeiras e gerir a rede 
de ensino de português no estrangeiro ao nível 
básico e secundário. Em 2012, o então Instituto 
Camões fundiu-se com o então Instituto Por-
tuguês de Apoio ao Desenvolvimento, tendo 
adotado a denominação atual. O seu percurso 
tem sido pautado pela responsabilidade e con-
tinuidade, sempre tendo em vista a centralidade 
da Cooperação, Cultura e Língua no âmbito da 
política externa de Portugal.

A cooperação é um dos pilares basilares do Ins-
tituto. Neste âmbito, o que tem sido feito e quais 
os programas/projetos mais emblemáticos?
A cooperação para o desenvolvimento tem um 
lugar central nas atividades do Camões. A prio-
ridade neste âmbito continua a ser dirigida 
aos países africanos de língua portuguesa e a 
Timor-Leste, para os quais canalizamos gran-
de parte dos recursos financeiros que temos 
disponíveis, e com os quais trabalhamos em 
estreita cooperação em parceria, atendendo às 
suas necessidades e também aos setores onde 
a cooperação portuguesa ganhou credibilidade 
internacional. Os programas/projetos são con-
textualizados através de Programas Estratégicos 

de Cooperação que assinamos com os países 
parceiros, onde setores como a Educação, Saúde, 
Justiça ou Defesa ganham protagonismo natural.

Cada vez mais a criação de parcerias é essen-
cial para o desenvolvimento das organizações. 
Também o Instituto Camões trabalha no senti-
do de estabelecer mais e melhores parcerias? 
Quais são e em que âmbitos essas parcerias são 
criadas?
O Camões tem parcerias estabelecidas com 
instituições um pouco por todo o mundo, benefi-
ciando de uma rede vasta, sobretudo na área da 
língua mas também na área da cooperação para 
o desenvolvimento. Neste particular, o Camões 
tem estabelecido várias parcerias com outros 
países no domínio da chamada cooperação 
triangular, em que Portugal e um segundo país 
acordam executar determinados projetos de 
cooperação num terceiro país.

Dia 5 de maio marca a celebração do Dia da 
Língua Portuguesa e da Cultura da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa. Neste sentido, 
o que foi feito pelo Instituto para lembrar o dia?
O Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da 
CPLP é comemorado desde 2009, através de 
múltiplas iniciativas apoiadas pelo Camões, num 
número crescente de países, e em estreita coor-
denação com as redes dos países de língua por-
tuguesa. Este ano, estão previstas cerca de 200 
atividades em mais de 50 países, com incidência 
especial no dia 5 de maio, mas que se estendem 
ao longo de todo o mês. O destaque deste ano 
foi para as comemorações do dia 5 de maio nos 
jardins das Nações Unidas em Nova Iorque, que 
contou com a presença e uma intervenção do 
Secretário-Geral das Nações Unidas, António 
Guterres.

ENTREVISTA A LUÍS FARO RAMOS, PRESIDENTE DO CAMÕES, I.P. 

Que análise faz das políticas de cooperação 
portuguesa e da política de ensino e divulgação 
da língua e cultura portuguesas no estrangeiro?
Quanto à cooperação para o desenvolvimento, é 
hoje em dia uma política pública alinhada com os 
grandes eixos internacionais da cooperação para o 
desenvolvimento, designadamente a Agenda 2030 
das Nações Unidas com os respetivos objetivos de 
desenvolvimento sustentável. É uma cooperação 
responsável e comprometida com os valores de 
direitos humanos em boa governação, em que as 
organizações da sociedade civil mas também os 
agentes económicos, públicos e privados, desem-
penham o seu papel. Na divulgação da língua e da 
cultura portuguesas, há que sublinhar a preocupa-
ção com a qualidade e o desafio permanente que 
é corresponder de modo adequado às solicitações 

crescentes com que vimos sendo confrontados.

Quais os grandes projetos futuros? 
Crescer sem descaracterizar, colocar o Camões 
no espaço público, fazer pleno uso do digital. 
Todos os projetos futuros, seja na cooperação 
para o desenvolvimento seja na cultura seja na 
língua, devem ter presentes estes parâmetros. 
Em termos concretos, alguns exemplos: pros-
seguir a cooperação bilateral e consolidar as 
recentes tendências no âmbito da cooperação 
delegada (em que o Camões executa projetos em 
nome da União Europeia) e triangular; traduzir 
conteúdos do portal do Camões para espanhol 
e mandarim; colocar o português como língua 
curricular no ensino público de maior número 
de países.

Grupo Aurobindo
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A Universidade é um lugar no futuro. 
E o futuro é o lugar onde todos os jovens devem querer estar. 

O que pode haver (mais) numa Universidade 
que não saibamos já? Ou que não possamos 
antever? 
Na sociedade 5.0, onde a informação está 
potencialmente acessível a todos e de todas as 
formas, seríamos tentados a dizer “nada”. Que 
os nossos jovens podem saber exactamente 
o que esperar de uma Universidade. E das 
aulas, dos seus professores e quotidianos. Que 
podem visualizar mapas, consultar materiais, 
ver vídeos, ler comentários, ouvir testemunhos 
e obter feedback sobre o percurso de actuais e 
antigos alunos muito antes de fisicamente lá 
entrarem. Mas apesar de todas as possibilida-
des de visualização antecipatória que a tecno-
logia oferece, muitos jovens finalistas do ensino 
secundário alimentam dúvidas sobre “como é a 
Universidade”, “como são as aulas”, “como são 
os professores” ou “como é o dia-a-dia” numa 
Universidade. 

Que resposta podem estes jovens obter? 
Primeiro, que a Universidade é um lugar no 
futuro. Mesmo que o futuro seja desconhecido, 

imprevisível e volátil. Segundo, que não há 
futuro sem passado e que por isso importa 
olhar à história mais ou menos recente das 
instituições e ao que estas daí nos trazem para 
o presente. Terceiro, que o futuro é o lugar onde 
todos os jovens devem querer estar. Não por 
pressão, nem por obrigação, mas por convicção.
A Escola de Ciências Sociais da Universidade 
de Évora é um espaço onde todos esses lugares 
se encontram. Herdeira da vocação universal 
da segunda Universidade mais antiga do país, 
habita e promove um espaço que é simultanea-
mente de encontro e de descoberta. Nas aulas, 
bibliotecas e laboratórios desta Escola vive-
-se o quotidiano de uma Universidade aberta, 
plural e moderna, inspirada no passado mas 
orientada para o futuro. 
Temporalmente distante da antiga universidade 
henriquina, permanece fiel ao compromisso de 
formação intelectual de gerações capazes de 
olhar e enfrentar o mundo em rápida e cons-
tante mutação. Ano após ano as salas de aula 
da Universidade de Évora, bibliotecas, labora-
tórios de ensino e investigação são o ponto de 

(re)encontro de professores e estudantes com 
formação, experiências e expectativas muito 
diversas. No emblemático edifício do Colégio 
do Espírito Santo e nos vários edifícios que cru-
zam e atravessam a morfologia da cidade patri-
mónio da humanidade respira-se um ambiente 
universitário de diversidade humana e cultural 
a que a multiplicidade disciplinar dá sentido e 
profundidade. As muitas áreas científicas que 
constituem o campo das Ciências Sociais e 
das Humanidades convivem diariamente nos 
planos curriculares dos cursos mas também na 
articulação entre departamentos e serviços e 
de uma forma viva, dinâmica e profícua entre 
investigadores e centros de investigação.
A Escola de Ciências Sociais da Universidade 
de Évora vive e alimenta uma escala de rela-
ção humana e multidisciplinar que não deseja 
perder, antes estimular. Aqui, áreas mais antigas 
e gerais encontram e potenciam outras mais 
recentes e ou de especialização, fruto de uma 
interpelação a que a sociedade – e a Univer-
sidade de hoje – não pode fugir. Prova disso 
é a formação superior avançada que oferece 

em sociologia, economia, gestão, pedagogia e 
ciências da educação, filosofia, línguas e litera-
turas, história, arqueologia, psicologia, turismo, 
relações internacionais e património cultural.
Mas uma Escola universitária é ainda mais 
que a soma de tudo isto. A Escola de Ciências 
Sociais da Universidade de Évora é também 
tudo aquilo que nela e através dela se pode 
conhecer, descobrir e criar. Por isso, a Univer-
sidade é por excelência um lugar no futuro. 
Sobretudo, é uma ponte para outros futuros. O 
futuro é o lugar onde todos os jovens devem 
querer estar. E é o lugar onde e a partir de onde 
é possível chegar a todos os lugares.

ARTIGO POR ROSALINA PISCO COSTA, 
PROFESSORA NO DEPARTAMENTO DE 
SOCIOLOGIA, ESCOLA DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE 
ÉVORA.

[ Rosalina Pisco Costa

“Ano após ano as salas 
de aula da Universidade 
de Évora, bibliotecas, 
laboratórios de ensino 
e investigação são o 
ponto de (re)encontro 
de professores e 
estudantes com 
formação, experiências 
e expectativas muito 
diversas.”

2.º CICLO DE ESTUDOS – MESTRADOS
• Área científica predominante do curso: Psicologia

– 4.º ano Mestrado Integrado em Psicologia | áreas de especialização
–  Erasmus Mundus Joint Master Degree in Work, Organizational and Personnel Psychology (EMJMD – WOP-P), 

Apoiado pelo Programa Erasmus +: Erasmus Mundus  - Consórcio europeu: Universidade de Coimbra; Universi-
tad de Valencia; Università di Bologna; Universitat de Barcelona. Parcerias com: University of Guelph; University 
of Brasilia; University of Baltimore; University of Puerto Rico; Florida Institute of Technology; Illinois Institute of 
Technology.  (*)

• Área científica predominante do curso: Ciências da Educação
– Mestrado em Ciências da Educação
– Mestrado em Administração Educação
– Mestrado em Educação e Formação de Adultos e Intervenção Comunitária

• Área científica predominante do curso: Serviço Social
– Mestrado em Serviço Social

3.º CICLO - DOUTORAMENTOS
• Com curso 

–  Programa Interuniversitário em Psicologia, especialidade em Psicologia Clínica, vertente temática: Psicologia da 
Família e Intervenção Familiar (em associação com a FP-UL);

– Programa Interuniversitário em Psicologia, especialidade em Psicologia da Educação, (em associação com a FP-
-UL). (**)
–  Doutoramento em Ciências da Educação, especialidade: Educação, Desenvolvimento Comunitário e Formação de 

Adultos
–  Programa Interuniversitário de Doutoramento em Serviço Social (em associação com a FCH-UCP)

•  Sem Curso (candidaturas ao longo do ano) - http://www.uc.pt/fpce/cursos/doutoramentossemcurso 
– Doutoramentos em Psicologia 
– Doutoramentos em Ciências da Educação
– Doutoramento em Serviço Social

PRAZO DE CANDIDATURA PARA 2.º E 3.º CICLOS COM CURSO:
1ª Fase - 1 de março a 30 de maio 2018 / (**) de 01 de março a 15 de maio 2018
2ª Fase - 01 de junho a 13 de julho 2018
3ª Fase - 24 de agosto a 5 de setembro 2018
Extraordinária - 15 a 31 de outubro 2018
(*) p/ Estudantes europeus: até 15 de setembro de 2018 / p/ Estudantes não europeus: até 15 de junho de 2018

Mais informações:
http://www.uc.pt/futurosestudantes  / http://www.uc.pt/candidatos/apoio_candidatos

candidaturas@uc.pt [concursos nacionais] | candidaturas-internacionais@uc.pt  [concurso internacional]
http://www.uc.pt/fpce | dir@fpce.uc.pt | 239 851 450

OFERTA FORMATIVA 
PÓS GRADUADA

2018/2019
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Esap – é referência no ensino artístico

A sua localização no centro histórico do Porto – 
património da humanidade – corresponde a uma 
opção estratégica que tem contribuído para uma 
significativa interacção com a comunidade local e o 
meio urbano em que se insere. 
A ESAP é uma escola associada da UNESCO e tem 
vindo a estabelecer diversos protocolos nacionais e 
internacionais com universidades e outras institui-
ções de carácter artístico e cultural. Estes acordos, 
para além de reforçarem os laços de cooperação 
institucional, proporcionam aos seus alunos expe-
riências com outras culturas, pedagogias e diversas 
formas de ensino das artes, extraordinariamente 
importantes no desenvolvimento da sua formação 
académica e artística.
A Escola é um espaço de incentivo à investigação 
e de encontro entre artistas, teóricos, investigado-
res, curadores ou outros profissionais, nacionais e 
internacionais, tanto interiores como exteriores à 
instituição. O lugar que ocupa no território das artes 
e da arquitectura, manifesta-se no reconhecimento 
dos seus pares, tendo os seus alunos vindo a ser 
sido distinguidos com prémios e menções a nível 
nacional e internacional.
A opção por uma estratégia diferenciadora de quali-
dade, constitui a premissa fundamental desta Escola 
onde os diversos media que configuram as produ-
ções artística e arquitectónicas contemporâneas, 
sustentam o ensino praticado, sendo através de 
uma prática interdisciplinar, entendida como espa-

volvendo trabalho em equipas que contam igual-
mente com a participação de docentes. 
Duas unidade de investigação – o Centro de Estu-
dos Arnaldo Araújo (CEAA), unidade acreditada e 
financiada pela FCT, e o Laboratório de Investigação 
em Arquitetura e Design (LIAD) – e quatro departa-
mentos – Arquitetura, Artes Visuais, Teatro e Cinema 
e Teoria e História – acolhem projectos de vários 
tipos: Projetos ESAP de Investigação ou de Inovação 
Docente, mas também projectos de grande dimen-
são, ganhos em contextos altamente competiti-
vos como Opo’arch, financiado pelo Portugal 2020 
(http://opoarch.com/) ou o projecto colaborativo 
transnacional MODSCAPES – Modernist Reinven-
tions of the Rural Landscape, (https://modscapes.
eu/) com financiamento europeu HERA.
A prática artística no âmbito de projectos que podem 
ou não combinar-se com a investigação constitui outra 
das vertentes fundamentais da ESAP. A participação 
dos estudantes em exposições fora de portas em 
galerias e museus ou em eventos como a Trienal de 
Arquitetura de Lisboa ou os Encontros de Fotografia 

ço de confronto, no qual diferentes experiências e 
múltiplas perspectivas se cruzam, que os estudantes 
constroem o seu campo referencial. 
Apostando numa formação assente no rigor cien-
tífico e pedagógico de caracter marcadamente 
interdisciplinar, o ensino na ESAP pauta-se por uma 
grande liberdade criativa, sempre com a preocupa-
ção de que as necessárias exigências pedagógicas 
e científicas se adeqúem à formação pretendida. Ao 
aluno que ingresse na ESAP, a escola promete rigor 
e qualidade na formação curricular, mas também 
uma intensa proximidade com artistas, críticos, 
curadores, investigadores, programadores e outros 
agentes nacionais e internacionais do campo da 
arte, através de eventos extracurriculares.
A ESAP é um espaço de investigação, que envolve 
professores e investigadores mas também alunos 
desde o primeiro ano, podendo estes integrar as 
equipas de projectos a decorrer na Escola. Através 
da realização de Estágios Creditados de Investiga-
ção (ECI) no âmbito destes projectos, os estudantes 
podem iniciar-se na prática da investigação desen-

de Braga, participação com espectáculos no FITEI – 
Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica 
ou em festivais de cinema como o Fantasporto são 
disso exemplo. Iniciativas regulares como o Plug & 
Play  e  MIFEC - Mostra Internacional de Filmes de 
Escolas de Cinema, contribuem para a interacção com 
a comunidade, ao mesmo tempo que projectos a que a 
ESAP, se encontra associada através das suas unidades 
de investigação, como é o caso do Plano de Paisagem 
de Terras de Coura, são considerados exemplo de boas 
práticas profissionais e os seus diplomados ocupam 
lugares importantes em instituições e no contexto 
da cultura artística e arquitectónica nacionais e inter-
nacionais.
Do ponto de vista institucional, a ESAP tem como 
entidade titular a Cooperativa de Ensino Superior 
Artístico do Porto (CESAP), entidade de Utilidade 
Pública, sem fins lucrativos, constituída em Maio de 
1982 e legalizada por escritura publicada no Diário 
da República nº 202, III série, de 1 de Setembro de 
1982, tendo autorização de funcionamento conce-
dida pelo Despacho 129/MEC/86, de 28 de Junho.

A ESCOLA SUPERIOR ARTÍSTICA DO PORTO 
(ESAP) É UMA ESCOLA UNIVERSITÁRIA 
COM UMA EXPERIÊNCIA DE MAIS DE 
30 ANOS NA ÁREA DO ENSINO DAS 
ARTES. CONCRETAMENTE A SUA 
OFERTA FORMATIVA INCLUI CINCO 
LICENCIATURAS – ARTES PLÁSTICAS 
E INTERMÉDIA, ARTES VISUAIS-
FOTOGRAFIA, CINEMA E AUDIOVISUAL, 
DESIGN DE COMUNICAÇÃO E TEATRO 
– UM MESTRADO INTEGRADO EM 
ARQUITETURA ACREDITADO PELA 
COMUNIDADE EUROPEIA, UM 
MESTRADO EM REALIZAÇÃO – CINEMA 
E TELEVISÃO E SETE PÓS-GRADUAÇÕES: 
ARTE CONTEMPORÂNEA, ARTE EM 
ESPAÇO PÚBLICO, ESCRITA DRAMÁTICA, 
ESTUDOS DE PERFORMANCE, MOTION 
GRAPHICS E INTERAÇÃO, DESIGN 
TIPOGRÁFICO E EDITORIAL E PAISAGEM.

Conhecimento e sustentabilidade
do Oceano

Terminal de Cruzeiros de Leixões • Av. General norton de matos s/n • 4450-208 Matosinhos
Secretariado@ciimar.Up.Pt • (+351) 22 340 18 00 
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O CIIMAR – Centro Interdisciplinar de Inves-
tigação Marinha e Ambiental tem como base 
cinco faculdades da Universidade do Porto 
- Faculdade de Ciências, ICBAS, Faculdade de 
Direito, Faculdade de Farmácia e Faculdade 
de Engenharia. No entanto, e além destas 
instituições do Porto, integra ainda elemen-
tos de outras instituições da Região Norte, 
sem esquecer os grupos presentes no IPMA e 
na Universidade da Madeira. Esta dimensão 
permite, de acordo com o nosso entrevistado, 
Vítor Vasconcelos, criar uma abrangência atlân-
tica que fomenta o estudo de vários tipos de 
ambientes. E esta é a principal vantagem do 
CIIMAR: “O facto de o CIIMAR estar na interface 
da Universidade do Porto permite-nos ser um 
centro verdadeiramente interdisciplinar. Temos 
nas nossas fileiras pessoas das mais variadas 
áreas, conseguindo assim fazer um estudo apro-
fundado de tudo o que está relacionado com a 
água e o ambiente”. 
A par disso, “temos um corpo de investigadores 
verdadeiramente dinâmico. Grande parte dos nos-
sos mais de 400 investigadores são estudantes 
e isso dá-nos uma juventude e uma capacidade 
de nos desafiarmos constantemente incrível. Ou 
seja, esta irreverência dos nossos investigadores 
permite-nos aprofundar questões que de outra 

forma não seriam sequer equacionadas”. Só a 
título de exemplo, e como forma de espelhar tam-
bém o nível de atratividade do CIIMAR, o corpo 
de investigadores é composto por mais de 30 
nacionalidades. Também este facto permite que o 
centro seja, além de interdisciplinar, multicultural, 
trazendo conhecimento e formas de se posicionar 
bastante diferentes.
Uma das principais missões do CIIMAR é a forma-
ção pré e pós graduada, como se exige a qualquer 
Centro de Investigação. Mas este centro tem 
mais objetivos além da formação. Assim, aposta 
fortemente naquilo que é a transferência de tec-
nologia e isso permite criar uma ligação forte e 
coesa com o tecido empresarial envolvente e cria 
oportunidades únicas de concorrer a projetos de 
coprodução com empresas. 
Outra das apostas e das missões do CIIMAR é 
aquilo que podemos chamar de serviço público: 
“Uma das vertentes do CIIMAR é o apoio às políti-
cas públicas. Somos frequentemente consultados 
por entidades governamentais no sentido de 
desenvolvermos estudos que possam dar suporte 
às decisões políticas do país no âmbito do mar e 
do ambiente”.
O CIIMAR surgiu há 20 anos e, desde essa altura, 
tem também procurado trabalhar naquilo que 
é a divulgação científica. “Para nós, a literacia 

científica é extremamente importante e temos 
vindo a trabalhar no sentido de fazer chegar a 
ciência a cada vez mais pessoas. Nesse sentido, 
temos um programa bastante intenso e vasto 
de ações de divulgação, quer nas instalações do 
CIIMAR, ou através de parcerias com autarquias. 
Neste âmbito, possuímos acordos com a Câmara 
Municipal de Matosinhos e a Câmara Municipal 
de Vila do Conde e para as quais fazemos a ges-
tão dos dois Centros de Monitorização e Interpre-
tação Ambiental - CMIA”. Além disso, são também 
membros do CIIMAR os diretoress do Aquamuseu 
do Rio Minho e da Estação Litoral da Aguada. Ou 
seja, “temos uma plataforma de sensibilização 
e divulgação que, anualmente, tem impacto em 
mais de 50 mil pessoas de forma direta”, avança 
Vítor Vasconcelos. 
Todas estas missões do CIIMAR ganham ainda 
mais importância porque estão assentes na qua-
lidade da investigação levada a cabo nesta ins-
tituição. O nosso interlocutor relembra que são 
publicados mais de 400 artigos por ano em revis-
tas internacionais que “nos permite validar toda a 
investigação feita pelos nossos investigadores e 
nos permite alcançar um patamar de excelência. E 
são precisamente estas publicações que também 
nos permite fazer parte de consórcios de investi-
gação transnacional”, admite. 

VÍTOR VASCONCELOS, DIRETOR DO 
CIIMAR – CENTRO INTERDISCIPLINAR 
DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E 
AMBIENTAL, APRESENTA O CENTRO DE 
INVESTIGAÇÃO QUE DIRIGE E TRAÇA 
UM CENÁRIO SOBRE OS PRINCIPAIS 
PROJETOS EM QUE O CIIMAR ESTÁ 
ENVOLVIDO, QUER A NÍVEL EUROPEU, 
QUER A NÍVEL NACIONAL.

[ Vítor Vasconcelos, Diretor do CIIMAR

Em prol da valorização 
dos Recursos Marinhos
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CIIMAR E OS  

PROJETOS EUROPEUS

O CIIMAR conquistou, ao longo destes 20 anos 
de existência, um lugar cimeiro naquilo que é 
a investigação marinha e ambiental na Euro-
pa. Dai que consiga já liderar alguns projetos 
europeus e criar os seus próprios consórcios. 
É o caso do projeto Emertox, relacionado com 
as toxinas marinhas emergentes. Pedimos a 
Vítor Vasconcelos que nos fizesse uma breve 
apresentação deste projeto e que nos fizesse 
entender o impacto do mesmo para o futuro 
da Europa: “Já há muitos anos que trabalhamos 
a área das toxinas marinhas, nomeadamente 
as comummente chamadas marés vermelhas 
que, por vezes, nos impossibilitam de consumir 
bivalves. Em Portugal, a monitorização dessas 
toxinas é feita pelo IPMA, mas apenas aos três 
tipos de toxinas que estão regulamentadas a 
nível europeu”. Então, o que levou o CIIMAR a 
apresentar um projeto para o estudo das toxi-
nas se essa monitorização já é feita? “O projeto 
Emertox estuda as toxinas emergentes. Ou seja, 
devido ao aquecimento global e às alterações 
atmosféricas, as toxinas que geralmente estão 
associadas a águas tropicais começam a apa-
recer nas costas do Atlântico e isso já causou, 
inclusive, intoxicação humana por consumo de 
peixes ou búzios contaminados. Ora, temos que 
estar preparados para lidar com isso e, por isso 
mesmo, decidi criar este consórcio europeu, 
convidando parceiros de nove países, três dos 
quais de África - Marrocos, Cabo Verde e Tuní-
sia – por forma a dar uma abrangência mais 
alargada do mediterrâneo e do atlântico norte”. 
O projeto, financiado por fundos europeus, terá a 
duração de quatro anos e irá identificar, monitori-

zar e analisar as toxinas emergentes, percebendo 
depois se haverá necessidade de regulamentar 
mais toxinas além das três que estão já regula-
mentadas. 
Além do Emertox, o CIIMAR lidera ainda outro 
projeto europeu, o Blue & Green que está liga-
do ao mar e às tecnologias verdes, visando o 
desenvolvimento da biotecnologia marinha a 
nível europeu. Terminando no final de 2018, 
o Blue & Green é um projeto twinning e que 
fomenta a ligação de centros de investigação 
de países menos desenvolvidos, como é o caso 
de Portugal, com centros de conhecimento mais 
desenvolvidos. Aproveitando isso, “juntamo-nos 
a quatro instituições de referência a nível euro-
peu: Universidade de Helsínquia, na Finlândia, 
Universidade de Bergen, na Noruega, o Geomar, 
na Alemanha, e a Fundação Medina, em Espa-
nha”. E para quê? “Ao longo destes três anos, 
criamos as condições para que a Biotecnologia 
Marinha tivesse, no CIIMAR, uma implementação 
maior e um desenvolvimento mais efetivo. Para 
isso, levamos a cabo uma série de formações, 
cursos e workshops que nos permitiram dotar os 
nossos investigadores de capacidades e conhe-
cimentos que de outra forma seria mais difícil 
adquirirem”. A última conferência terá lugar no 
dia 1 de outubro e está inserida no programa do 
evento internacional Biomarine, o que traz um 
impacto ainda maior a todas as ações que foram 
levadas a cabo nestes três anos. 
Com um projeto a começar e outro a terminar, 
Vítor Vasconcelos está já a pensar no futuro e a 
traçar objetivos relativos a novas candidaturas. 
Certo é que, até ao final do na, novas candidaturas 
e projetos liderados pelo CIIMAR a nível europeu 
poderão surgir. 

PROJETOS NACIONAIS 

DE GRANDE IMPACTO

A nível nacional, o CIIMAR está envolvido em dois 
projetos distintos, mas ambos surgem no segui-
mento de uma das principais linhas orientadoras do 
CIIMAR: a transferência de tecnologia para o tecido 
empresarial. “Para nós, é muito importante que a 
investigação faça sentido e que depois venha a tra-
zer valor económico”. Assim, o Valormar, financiado 
pelo Portugal 2020, através do Compete, é um pro-
jeto mobilizador com um orçamento total de cerca 
de oito milhões de euros cuja liderança pertence à 
Sonae, uma vez que este tipo de projetos “tem que 
ser liderado por uma empresa e composto, depois, 
por diversos agentes que acabem por cobrir todas 
as áreas. Por um lado, tem as unidades de inves-
tigação e, por outro, tem as empresas que desen-
volverão os produtos e, ainda, os tomadores das 
tecnologias”. E que pretende este projeto Valormar? 
Com este projeto, “queremos aproveitar os recursos 
marinhos na sua totalidade, reduzindo o desperdício 
a zero. Ou seja, na fileira dos recursos marinhos há 
uma série de produtos que acabam por ser desper-
dícios aquando da transformação. O que queremos 
é que esses desperdícios possam ser reaproveitados 
e transformados em produtos capazes de gerar 
valor”. De acordo com o nosso entrevistado, há uma 
série de recursos marinhos que são passíveis de ser 
transformados e valorizados e, portanto, a ideia é 
“desenvolver, neste projeto, novos produtos e ferra-
mentas essenciais para serem utilizadas na aqua-
cultura e qua vão permitir dinamizar e incrementar 
esta atividade. Como? Desenvolvendo ferramentas 
que possam apoiar os aquicultores a otimizar os 
seus processos nomeadamente com ferramentas 
digitais que possam dar indicação ao aquicultor, 
por exemplo, de qual a quantidade de alimento 

que deve dar consoante a temperatura da água, dos 
ventos ou o estado de crescimento do peixe”.
Além disso, será também desenvolvida uma ferra-
menta bastante interessante que permite fazer a 
rastreabilidade dos produtos do mar. Ou seja, “daqui 
a alguns anos vai ser possível comprar uma lata de 
conserva e, através de um código presente na emba-
lagem, será possível ter acesso a todo o percurso 
do produto até chegar à prateleira. No fundo, fica-
remos a conhecer a identidade do produto, desde 
o momento em que é retirado do mar até à venda 
em superfície comercial. Desta forma, o consumidor 
consegue fazer as opções mais adequadas e faze-lo 
de uma forma consciente”.
Outro dos projetos que faz parte da carteira do 
CIIMAR é o Algavalor, também ele financiado no 
âmbito do Compete e com um volume financeiro 
de cerca de 12 milhões de euros. No caso concreto 
do Algavalor, o CIIMAR foi convidado a integrar 
um consórcio liderado pela Cimentos de Portugal 
através de uma empresa de Pataias onde existe a 
maior produção de microalgas a nível nacional. Esta 
empresa, a CMP, tem já algumas microalgas em cul-
tivo, nomeadamente as duas únicas regulamentadas 
para consumo humano, a Chlorella e Spirulina, mas 
este projeto prevê a introdução de novas espécies 
de algas nesta cadeia de valor para que, depois, o 
consórcio consiga fazer uma espécie de lobby junto 
da União Europeia no sentido de regulamentar mais 
microalgas para serem utilizadas em alimentação, 
em nutracêutica, farmácia, cosmética, entre outros. 
Para tal, “tem que existir um trabalho científico 
profundo. Dai que estejam envolvidas neste projeto 
mais de 20 entidades das mais variadas verten-
tes. O que se pretende é otimizar os recursos de 
microalgas, quer no âmbito da produção, como de 
processamento”, finaliza Vítor Vasconcelos. 

EXCELÊNCIA DA INVES-

TIGAÇÃO

Pedro Leão, investigador do CIIMAR, obteve em 
2017 uma das mais exigentes bolsas de inves-
tigação fundamental da Europa, a ERC Starting 
Grant. Em todo o universo da Universidade do 
Porto, Pedro Leão foi o único investigador a 
conseguir ter acesso a ERC e isso mostra bem 
a capacidade e a qualidade da investigação 
levada a cabo no CIIMAR. Com uma bolsa de 
1,5 milhões de euros, Pedro Leão vai conseguir 
criar uma equipa própria que lhe permite, 
durante cinco anos, produzir investigação fun-
damental de recursos marinhos e bactérias.
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Da EPAL para o Mundo

A Academia das Águas Livres foi criada pela 

EPAL, em Outubro de 2013, como resposta à 

ausência de formação técnica especializada no 

setor da água e do ambiente. De acordo com 

Rui Lourenço, “a EPAL tem 150 anos de vida 

e, ao longo desta história de sucesso, fomos 

adquirindo conhecimento muito especializado 

ligado ao sector, dominando, integralmente, a 

cadeia de valor do abastecimento de água e a 

prestação de serviços de tratamento de águas 

residuais, o que coloca a EPAL numa posição 

privilegiada para transmitir esse saber de uma 

forma diferenciadora e com um elevado rigor 

técnico. 

No fundo, a reflexão foi feita no sentido de que 
a EPAL tem a responsabilidade de preservar o 

conhecimento e experiência acumulada e de, 
em simultâneo, partilhar esse saber com todas 

as entidades do setor. Penso que esta terá sido 

a verdadeira razão, que levou à criação da 

Academia das Águas Livres”. Ou seja, a Acade-

mia é, por excelência, a melhor forma da EPAL 
preservar o saber adquirido ao longo de 150 

anos de trabalho e, ao mesmo tempo, transmitir 

esse conhecimento aos seus trabalhadores e 

aos trabalhadores das restantes empresas do 

setor, sejam do grupo AdP, privadas ou dos 

municípios.

Mas afinal, o que potenciou a existência 
da Academia das Águas Livres? No fundo, 

“a lacuna existente no mercado ao nível da 
formação profissional na área da água e do 

ambiente. E só com a criação da Academia 

se tornou possível a transmissão de conhe-

cimento da EPAL para todo o mercado, de 

outra forma não seria possível. “A partir do 

momento em que temos esta plataforma de 

desenvolvimento de competências, podemos 

potenciar sinergias e partilhar a nossa capa-

cidade de inovar e de criar conhecimento, 

contribuindo, de uma forma decisiva, para a 

colocação do sector num patamar de excelên-

cia”, avança Rui Lourenço. 

A uns meses de completar cinco anos de 

vida, a Academia das Águas Livres conta já 

com mais de 300 ações de formação, cerca 

de 5000 formandos e cerca de cem mil horas 

de formação. Números que espelham bem a 

importância da Academia e que servem para 

mostrar que, de facto, a falta de formação 

específica era uma realidade. Além disso, 

estes números demonstram também o nível 

de conhecimento existente na EPAL e que 
está agora a ser transmitido a todos os agen-

tes envolvidos neste setor. 

O impacto da Academia das Águas Livres 

foi tal que, além das ações de formação de 

quadros técnicos e quadros operacionais, a 

empresa viu-se na necessidade de criar, em 

associação com a Nova Business School e 

a Faculdade de Ciências e Tecnologia, uma 

Pós Graduação, que já vai para a sua terceira 

edição e é a face visível da aposta constante 

na inovação e no desenvolvimento de novas 

competências no domínio das tecnologias e 

gestão da água. Como nos avança Rui Louren-

ço, “em paralelo com a Academia das Águas 

Livres, a EPAL aposta bastante na inovação 

e esta área da empresa acaba por interagir 

com a Academia. Muitos dos trabalhadores 

que apresentam propostas de inovação e de 

novos produtos, já passaram pela Academia”, 

materializando a nossa ambição de desen-

volver o potencial dos nossos quadros e de 

potenciar o surgimento de novas lideranças.

FORMAÇÃO À MEDIDA 

DAS NECESSIDADES
Todos os anos a Academia das Águas Livres 

apresenta um catálogo de formação que, à 

medida que o ano vai decorrendo, vai sendo 

cumprido. Estando aberta a todos aqueles que 

pretendam aprofundar as suas competências, 

o catálogo de formação é bastante extenso 
e abrange, de uma forma geral, as áreas mais 

importantes. Ainda assim, “cada vez mais, somos 

contactados por empresas que nos solicitam 

formações à medida das suas necessidades. 

Fruto da nossa extensa e completa bolsa de 
formadores, conseguimos facilmente responder 

a essas mesmas necessidades e desenhar pla-

nos de formação à medida das necessidades. 

Com uma vantagem: deslocamo-nos às instala-

ções das empresas. Ou seja, não há necessidade 

das empresas suportarem os custos de deslo-

cação dos recursos humanos às nossas insta-

lações porque a Academia possui as condições 

para desenvolver as ações de formação nas 

próprias instalações dos clientes”. Poderá pare-

cer algo pouco importante, mas a verdade é que 

os principais atores deste setor não possuem 

recursos humanos suficientes para fazer face a 
paragens prolongadas para formação e, assim, 

conseguem facilmente apostar na formação dos 

seus recursos humanos, mantendo sempre em 

funcionamento as empresas. 

ACADEMIA DAS ÁGUAS LIVRES 
NO FUTURO
Apesar de ser um centro de formação recente, 

a Academia das Águas Livres não está estag-

nada. Ao longo destes cinco anos tem vindo a 

evoluir e a reinventar-se constantemente e o 

futuro continuará a ser marcado pelo investi-

mento e pelo crescimento paulatino. Rui Lou-

renço posiciona a Academia das Águas Livres: 

“Estamos já a preparar alguns protocolos com 

ordens e associações profissionais porque 

queremos que a Academia esteja integrada 

no setor que a rodeia. Dai que também ten-

temos que as edições da nossa pós gradua-

ção tenham  alunos com diferentes origens, 

porque apenas misturando público e privado 

EM ENTREVISTA AO PAÍS POSITIVO, 
RUI LOURENÇO, ADMINISTRADOR 
DA EPAL, COM O PELOURO DOS 
RECURSOS HUMANOS, ONDE ESTÁ 
INSERIDA A ACADEMIA DAS ÁGUAS 
LIVRES, FALA SOBRE O QUE FAZ MOVER 
A ACADEMIA, O SEU POSICIONAMENTO 
NO MERCADO E AS SUAS PRETENSÕES 
DE FUTURO DESTA ESCOLA DE 
LÍDERES.

[ Rui Lourenço, Administrador da EPAL

ÁREAS DE FORMAÇÃO

- Gestão e Operação de Sistemas de Águas

- Controlo de Qualidade

- Manutenção de Sistemas de Água

- Gestão Patrimonial

[ Aqueduto das Águas Livres, travessia sobre o Vale 
de Alcântara.

[ACADEMIA DAS ÁGUAS LIVRES – EPAL] 
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FORMAÇÃO

A oferta de formação da Academia das Águas Livres está organizada em dez áreas de formação, com-

preendendo um total de 45 ações de formação distintas, todas classificadas de acordo com o tipo de 
formação que proporcionam aos formandos:

- Formação Profissional: Permite obter créditos para perfis profissionais do CNQ
- Formação Avançada: Destinada a licenciados com vista ao seu desenvolvimento técnico

- Formação Técnica Especializada: Destinada a técnicos licenciados e não licenciados

- Formação Geral: Formação transversal complementar às diversas áreas de atividade

A EPAL E A 

FORMAÇÃO

A EPAL é uma empresa de referência em todo 

o mundo, estando entre as quatro empresas 

com melhores níveis de eficiência de recursos 
hídricos em todo o mundo. Assim, a formação 

prestada pela empresa assume-se como de 

excelência. Ter formação no seio da EPAL é 
ter a garantia de estar junto dos melhores do 

setor e beber daquilo que é a experiência de 
150 anos de conhecimento efetivo dos recur-

sos hídricos e do ambiente.

FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE EXCELÊNCIA NAS TEMÁTICAS DA ÁGUA E DO AMBIENTE

Se pretender um curso “à sua medida”  contacte a

AAL
academia.epal@adp.pt

•  Mais de 70 ações por ano, 8 áreas de educação/formação certificadas, 4 cursos acreditados pela Ordem dos 

Engenheiros e 1 Pós-Graduação exclusiva no país

• Mais de 5000 formandos desde a sua abertura em 2013

•  Catálogo de Formação em permanente atualização nas áreas da Operação, Manutenção, Controlo de Qualidade, Segurança, 

Relação com Clientes, Sistemas de Gestão, Sistemas de Informação e outras áreas complementares

• Bolsa de Formadores em contínuo crescimento

• Cursos à medida das necessidades com flexibilidade de temas, conteúdos e local de realização

• Preços especiais para Estudantes e empresas do Grupo AdP

Saiba mais em www.epal.pt/academia

conseguimos ter acesso a diferentes formas 

de percepcionar a nossa realidade económica, 

que são, necessariamente, complementares e 

essenciais para que o país possa avançar no 

sentido da sustentabilidade e da excelência 
do sector. Portanto, para nós, a Academia é 

uma janela de oportunidades, uma forma de 

juntar vários atores que não se juntariam de 

outra forma e de potenciar o conhecimento 

de todos os agentes do setor”. A experiência 

já foi feita na primeira Pós Graduação que, 

no fundo, mistura o que de melhor existe no 
setor, a Nova Business School, ao nível da 

gestão, e a Faculdade de Ciência e Tecnologia, 

ao nível da engenharia. 

Por fazer, e como projeto para breve, “está a 

criação de um laboratório nas nossas instala-

ções para que os formandos possam trabalhar 

em contexto real. Penso que isso traria ainda 
mais qualidade para as nossas formações”. 

[  Cerimónia de apresentação da Pós-graduação “Tecnologias e Gestão da Água”. Da esquerda para a direita Luís Rodrigues, Diretor da Formação de Executivos, 
Fernando Santana, Diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia, João Nuno Mendes, Presidente da Águas de Portugal, Carlos Martins, Secretário de Estado do 
Ambiente, José Sardinha, Presidente da EPAL e Rui Lourenço, Administrador da EPAL
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Portugal-Suécia: Os laços fortalecem-se!
HELENA PILSAS AHLIN, EMBAIXADORA 
DA SUÉCIA EM PORTUGAL, EM 
ENTREVISTA AO PAÍS POSITIVO, FALA 
SOBRE AS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS 
ENTRE PORTUGAL E A SUÉCIA E AS 
POTENCIALIDADES DE AMBOS OS 
PAÍSES.

A Suécia foi o primeiro país nórdico a estabelecer 
relações diplomáticas com Portugal. 377 anos 
depois, como avalia as relações entre ambos os 
países?
As relações são muito boas – e como mencionou 
– de longa data. As relações entre os países são 
e foram muito boas ao longo da história, quer ao 
nível oficial quer ao nivel humano, de pessoa a 
pessoa. Portugal tem uma imagem muito atraen-
te na Suécia, e a ideia que tenho é que a imagem 
da Suécia é muito positiva em Portugal. Existe um 
sentimento de compreensão e apreciação mútua.

À semelhança do que acontece com a Suécia, 
Portugal tem vindo a mostrar índices de prospe-
ridade interessantes. Neste âmbito, como carac-
terizaria o intercâmbio existente entre Portugal 
e a Suécia, em termos comerciais, económicos e 
culturais?
O intercâmbio entre Portugal e a Suécia é 
constituído por vários componentes distintos. 
Existem muitas companhias suecas, ou compa-
nhias com origem sueca em Portugal. 
Existe uma Câma-
ra de Comércio com 
mais de 100 membros. 
Cada vez mais turistas 
suecos vêm para Por-
tugal, cerca de 160.000 
em 2017. O número de 
suecos a viver em Portu-
gal, seja a tempo parcial 
seja a tempo integral, 
aumentou cerca de 70 
por cento nos últimos 
anos. Há jovens suecos 
a trabalhar, por exemplo, 
em call-centers em Por-
tugal. A Escola Sueca em 
Lisboa está a crescer, e 
tem mais candidaturas 

do que vagas. Os laços fortalecem-se todo tempo!

A língua portuguesa começa também a ser bas-
tante difundida na Suécia. Para este país, Portu-
gal é um parceiro privilegiado?
Há algumas pessoas na Suécia que falam por-
tuguês. É possivel estudar português na Univer-
sidade de Estocolmo, por exemplo. Muitos dos 
excelentes estagiários que tivemos na Embai-
xada estudaram português na Suécia. O que 
une Portugal e a Suécia, para além das nossas 
relações bilaterais, é concerteza o facto de ser-
mos membros da União Europeia e os laços nisso 
implicados, que são de crescente importancia na 
medida em que enfrentamos desafíos comuns ou 
semelhantes.

Que potencialidades possuem os dois países para 
incentivar o crescimento das suas economias?
Eu creio que existe potencial em muitos sectores. 
O turismo é um exemplo. O número de turis-
tas suecos aquí está a crescer constantemente, 
e estes disfrutam 

das suas estadias. O cenário das Start-ups é outra 
possibilidade. Há muitas start-ups na Suécia e 
tem havido um interesse das companhias Suecas 
em participar no WEB SUMMIT, que é um evento 
muito importante.

Quais os projetos futuros da Embaixada em prol 
do incremento das relações bilaterais Suécia-
-Portugal?
Nós temos uma Embaixada pequena que para além 
de Portugal também tem responsabilidade sobre 
Cabo-Verde e Guiné-Bissau. Nesse sentido, temos 
que pensar cuidadosamente sobre as nossas priori-
dades. A população sueca que aumenta e o turismo 
crescente requerem atenção. Saber e compreender 
quais as prioridades no âmbito da União Europeia 
é outra área importante. Nós também promovemos 
valores que são centrais à sociedade Sueca. Tais 
como a Igualdade de género. Este ano mostramos 
a exposição “Swedish Dads” e organizámos um 
concurso de fotografia para levar as famílias por-
tuguesas a partilhar imagens do pai a interagir, e a 

assumir um papel activo, na vida dos 
filhos. Este ano também come-
moramos o Centenário de Igmar 
Bergman – o lendário realizador.

Gostaria de deixar alguma mensa-
gem aos nossos leitores?
Eu gosto muito estar em Portugal, e 
de aprender mais, cada dia, sobre a 
sua rica história e cultura. Portugal 
e a Suécia partilham mais seme-
lhanças do que se possa pensar à 
primeira vista. Eu espero que mais 

portugueses queiram visitar a 
Suécia, e que vejam a grande 
variedade que o país tem para 

oferecer em termos de cultura, 
natureza, história e culinária. E 

não é tão distante quanto pode parecer.

Rua Miguel Lupi 12-2°-Dto
1249-077 Lissabon

Portugal
Telf.: +351 213 942 260
Fax: +351 213 942 261

E-mail: ambassaden.lissabon@gov.se

377 ANOS DE RELAÇÕES CONTÍNUAS

Os contactos entre Portugal e a Suécia são antigos. No entanto foi a restauração da independência de Portugal em 1640 que impulsionou uma aproximação 
diplomática dos dois Reinos. Logo em princípios de 1641, a hostilidade dos Estados escandinavos à Espanha, a eles contraposta na Guerra dos Trinta Anos, 
levou D. João IV a enviar uma embaixada à Dinamarca e à Suécia, com o motivo de, junto dos monarcas inimigos de Espanha, procurar reconhecimento e 
aliados. 
Por outro lado e por motivos comerciais, a Suécia tinha o desejo de obter para os seus súbditos autorização para comercializar diretamente com as colónias 
portuguesas, até ali ciosamente encerradas aos estrangeiros. O desejo de tal autorização dominou, pela parte sueca, a vontade de reforçar os laços diplomá-
ticos entre os dois países. 
A missão portuguesa enviada à Escandinávia, chefiada pelo Embaixador Francisco de Sousa Coutinho com o apoio do seu secretário Dr. António Moniz de 
Carvalho, da Relação do Porto, partiu de Lisboa a 18 de Março de 1641. Após paragem em Copenhaga - onde a missão não teve resultados positivos porque 
o Rei Cristiano IV estava interessado em celebrar um acordo de Comércio com Filipe IV e não queria por isso ferir suscetibilidades, para além da sua preten-
são de medianeiro no conflito europeu - a missão seguiu rumo a Estocolmo onde chegou a meados do mês de Maio do mesmo ano. 
A Rainha Cristina recebeu a Embaixada a 10 de Junho de 1641, havendo registos de “uma receção magnífica”. Na ocasião, Sousa Coutinho entregou à Rainha 
uma oferta do Monarca português: dois vasos chineses (Dinastia Ming, Wanli 1573-1619), que se encontram hoje no Museu de Antiguidades Orientais de 
Estocolmo e que constituem duas das mais apreciadas peças do espólio daquele Museu. 
Após diversas sessões e negociações que decorreram entre os dias 10 e 29 de Julho, e durante as quais se debateram questões de interesse comum em 
várias áreas, assinou-se o protocolo do tratado. Sousa Coutinho deixou Estocolmo a 20 de Agosto de 1641 e foi acompanhado na viagem de regresso a 
Lisboa por Lars Skytte, nomeado residente na capital portuguesa.
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Gateway para o comércio entre Portugal e a Suécia
ENTREVISTA A HANS-ERHARD REITER, 
PRESIDENTE, E ELIN FORZELIUS, 
SECRETÁRIA GERAL DA CÂMARA DE 
COMÉRCIO LUSO-SUECA SOBRE AS 
RELAÇÕES ENTRE PORTUGAL E A 
SUÉCIA. 

Como apresentaria a Câmara de Comércio Luso-
-Sueca?
Criada inicialmente em 1982, a Câmara de Comér-
cio Luso-Sueca (CLS) é uma organização sem 
fins lucrativos que constitui uma plataforma de 
networking entre empresas e cidadãos de ambos 
os países. Criar laços entre empresas e cidadãos 
para promover o desenvolvimento económico, 
cultural e social está no cerne da CLS e o seu 
objectivo é criar novas oportunidades de negócio. 
Assim, a CLS é o hub de networking para profis-
sionais portugueses e suecos e o gateway para o 
comércio entre os dois países.

São 377 Anos de diplomacia contínua entre 
Portugal e a Suécia. Hoje, Qual a importância de 
Portugal para a Suécia e vice-versa?
A Suécia e Portugal são dois países com uma 
população quase igual, situados em lados opos-
tos da Europa e ambos têm tido uma colabora-
ção exemplar ao longo da história das relações 
bilaterais. As relações comerciais entre a Suécia 
e Portugal sempre foram muito importantes e 
foram também a razão porque o primeiro con-
sulado sueco no estrangeiro foi colocado em 
Portugal. No século XVIII Portugal era o país de 
onde a Suécia fazia mais importações  – o sal 
era na altura o produto principal. Mesmo hoje, 
as relações comerciais entre os dois países 
têm um grande peso para ambos e, segundo a 
AICEP, Portugal está no 15º lugar nos destinos 

das exportações suecas e no mesmo lugar na 
origem das importações suecas. Importa ainda 
referir que Portugal é sem dúvida nenhuma um 
dos destinos turísticos mais apelativos para a 
Suécia e que, nos últimos anos, o número de 
cidadãos suecos que escolheram Portugal 
para estabelecer a sua segunda residência 
não tem parado de crescer. Mais recentemen-
te, Portugal tem acolhido um número cres-
cente de jovens profissionais que trabalham 
em sectores ligados às tecnologias. As exce-
lentes relações com os PALOPs são motivo 
para empresas multinacionais suecas usarem 
Portugal como plataforma para desenvolver os 
seus negócios nesses países.

Quais as verdadeiras oportunidades que se 
podem estabelecer entre os dois países?
Existem muitas oportunidades para continuar 
a desenvolver as relações entre os dois países. 
Olhemos primeiro para as relações comerciais. 
Sem dúvida, todo o tipo de turismo tem ainda 
muito potencial para crescer. Mas Portugal é 
muito mais do que um país com um bom clima, 
boa comida e pessoas simpáticas e acolhedoras. 
Portugal tem condições quase perfeitas para 
acolher empresas tecnológicas com pessoas 
bem formadas, um clima social positivo e uma 
alta qualidade de vida. Esta é, claramente, a 
área que mais potencial tem para crescer nos 
próximos anos. A Suécia, por sua vez, continua 

a ser uma referência em tudo que diz respeito 
ao ambiente, aos processos ecológicos, à igual-
dade – não só de género –, e os encontros pro-
movidos durante os últimos anos sobre temas 
como a sustentabilidade, a saúde e o IT devem 
continuar a acontecer e vão dar frutos.

Em termos futuros, quais os principais objetivos 
da CLS?
A CLS reúne algumas mais-valias que lhe permitem, 
para além de ser uma plataforma de intercâmbio no 
seu sentido mais amplo, ser um elemento determi-
nante no desenvolvimento das relações comerciais 
entre os dois países. Consequentemente, a CLS vai 
reforçar o seu apoio ás empresas e aos cidadãos que 
procurem os nossos serviços em múltiplas formas: 
a CLS deve ser o primeiro ponto de contacto para 
quem necessita de apoio no desenvolvimento de 
negócios entre os dois países. 

Contactos: 
Email: info@camaralusosueca.pt,  

or Secretary General Elin Forzelius  
elin.forzelius@camaralusosueca.pt, 

Tel: +351 910 091 731
Facebook: Câmara de Comércio Luso-Sueca

LinkedIn: The Swedish-Portuguese Chamber of 
Commerce (CLS)

 

[ Hans-Erhard Reiter, Presidente

[ Elin Forzelius, Secretária Geral

Nors: O maior parceiro mundial da Volvo

O Grupo, fundado por Luiz Óscar Jervell e Yngvar 
Poppe Jensen é o mais antigo e o maior parceiro 
comercial da Volvo no mundo.
Hoje, a Nors é uma organização multinacional com 
estratégia e cultura globais, direcionadas para o 
crescimento sustentado. 
Está atualmente em 17 países, distribuídos por 
4 continentes. Incluí as marcas de negócio Auto 

A NORS É UM DISTRIBUIDOR MUNDIAL 
DE SOLUÇÕES DE TRANSPORTE, 
EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E 
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS. TEM UMA 
HISTÓRIA COM 85 ANOS, INICIADA 
COM A REPRESENTAÇÃO DA MARCA 
SUECA VOLVO, EM 1933. 

Sueco, Grupo Ascendum, Auto-Maquinaria, Galius, 
Civiparts, AS Parts, ONEDRIVE, Auto Sueco Automó-
veis, Agro New, Biosafe, Amplitude Seguros, Vitrum 
e Sotkon.
A Nors tem cerca de 3.640 colaboradores e um 
volume de negócios agregado superior a 1,5 mil 
milhões de Euros.
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O que é privacidade?
A PRIVASEE FOI CRIADA EM 2015 
POR KAREN LAWRENCE ÖQVIST, 
UMA DEFENSORA DA PRIVACIDADE, 
PARA OFERECER UMA COMBINAÇÃO 
DE SERVIÇOS ÚNICA NO QUE DIZ 
RESPEITO AO CUMPRIMENTO DAS 
NORMAS DE PRIVACIDADE, QUE É NA 
REALIDADE UM DIREITO DE TODOS 
OS CIDADÃOS, E DISPONIBILIZAR 
SERVIÇOS DE COMPLIANCE COM O 
RGDP. 
 

midade em matéria de privacidade, que deixou de 
estar limitado à esfera jurídica e passou a respeitar 
os sistemas operacionais das empresas.
 
A CRIAÇÃO DE UMA LINGUAGEM DE 
PRIVACIDADE COMUM
Para Jennifer, “o maior desafio que se coloca hoje 
a muitas organizações é o da criação de processos 
comuns que respeitem os direitos do indivíduo. 
Pelo que, a Privasee considerou essencial estabele-
cer uma ponte entre os departamentos comercial, 
jurídico e de TI”. Torna-se, necessário e essencial, 
integrar a conformidade das políticas de privacida-
de em todos os processos empresariais, criando uma 
linguagem de privacidade comum. Ou seja, “o RGPD 
é sobre confiança. É sobre saber que as empresas 
tratarão dos dados pessoais de todos os indivíduos, 
sejam eles colaboradores, clientes ou parceiros” e é 
por isso mesmo que a Privasse irá orientá-lo num 
percurso de maturidade em matéria de privacidade, 
estabelecendo as ligações necessárias para que 
consiga garantir que todas as funcionalidades da 
empresa estão em conformidade”, avança.

PARTILHA DE CONHECIMENTO – 
PRIVACIDADE ACCESSÍVEL PARA TODOS 
A Privasee é uma empresa de conhecimento, 
quer da área da consultoria, quer dos programas 
de formação. O grande objetivo da empresa é 
a partilha de conhecimento, treinando o cliente 
e os parceiros para aquilo que é a privacidade, 
criando método e técnicas altamente qualifica-
das para serem utilizados no seio das organi-
zações. Um exemplo fulcral disso, é a Unique 
Method for Making a DPIA, developed by Privasee.  
No mercado português, a Privasee está focada 
no eLearning, formação básica e graduada. Ainda 
assim, oferece também serviços de consultoria 
nas áreas que domina, em conjunto com parceiros 
qualificados. 
De acordo com a nossa entrevistada, os programas 
de formação são dirigidos a todos os colaboradores 
das empresas e estão divididos da seguinte forma:
•  Privacy Awareness E-learning (20 a 30 minutos) 

- uma formação eLearning criada pela Privasee 
para introduzir o conceito de Privacidade (RGPD) 
em qualquer empresa, no sentido de proporcionar 
uma melhor compreensão do que são informações 
e dados pessoais e colocar em prática dicas sim-
ples de conformidade com o RGPD no seu local 

de trabalho
O curso “Sensibilização para a proteção da privaci-
dade (RGPD) também disponível num formato de 
workshop presencial de 2 ou 4 horas (Awareness 
Onsite Session).

•  RGPD Kickstart Training & Workshop (7-8 horas) 
– Um dia de workshop e formação para todas as 
equipas de responsáveis e gestores que tratam 
dados pessoais e gerem dados pessoais no seu 
local de trabalho. Esta formação faz com que a 
equipa perceba e atue nos seguintes campos: 
(1) Privacidade como direirto humano vs. Dilem-
mas da Privacidade (2) Os direitos dos titulares 
dos dados (3) Compreender a base do RDGP e o 
impacto nos seus negócios (4) Como usar uma 
abordagem baseada em risco para a privacidade 
(5) Data Protection by Design by Default (6) As 
funções do Respónsavel do Tratamento e Sub-
-contratante (7). Data Protection Agreement (8). 
O papel da equipa de DPO (9). Qualidade na 
conformidade com privacidade e a importância da 
conscencialização sobre Privacidade 
As formações internas (Awareness Onsite Session 
e RGPD Kickstart Training & Workshop) são lide-
rados pelo parceiro Privasee e por Sandra Veloso 
da empresa DPON - Data Privacy On.

•  CPP – Certified Privacy Practitioner (21 horas) 
– O Certified Privacy Practitioner/EU-DPO per-
mite que o aluno efetue um percurso de apren-
dizagem, desde os fundamentos ao nível de 
conhecimentos de um profissional no domí-
nio do RGPD da UE e de “Data Protection by 
Design (DPbD), by default” em toda a organização. 
O curso destina-se a qualquer profissional que 
pretenda aprofundar as suas competências na 
área do RGPD ou que tenha ficado responsável 
pela conformidade para com o RGPD na sua 
empresa.
Em Portugês, a Privasee disponibiliza o CPP atra-
vés do Grupo IFE (IFE by Abilways) o primeiro 
curso será lançado dia 5 de Junho de 2018 em 
Lisboa, com o formador João Ferreira Pinto. Mais 
informações em: http://www.ife.pt/formacoes/
protecao-de-dados-certificacao.html 

Quais os principais desafios da Privacidade?  
Em 1998, David Brin, da Transparent Society, disse: 
“Sempre que surge um conflito entre a privacidade 
e a responsabilização, as pessoas exigem sempre a 
primeira opção para si próprias, e a segunda para 
todos os outros”. Hoje, ainda é esta a realidade. 
Além disso, existem muitos aspetos a discutir sobre 
a matéria. 
Por exemplo: Liberdade de Expressão versus Pri-
vacidade – a liberdade de expressão é essencial 
para a democracia, mas onde acaba a liberdade de 

expressão e começa a privacidade?; Sociedade ver-
sus Privacidade -  a sociedade precisa de funcionar. 
Precisamos de ir ao médico, levar os nossos filhos 
à escola, trabalhar e ganhar dinheiro. E isso faz 
com que tenhamos que partilhar os nossos dados 
pessoais. Os dois principais pilares da RGDP são a 
necessidade de proteger a privacidade e, ao mesmo 
tempo, garantir o bom funcionamento da sociedade; 
Segurança Nacional versus Privacidade – A RGDP 
viajou atrás no tempo para garantir a segurança 
nacional. Enquanto cidadãos, temos que nos sentir 
seguros; Segurança versus Privacidade – por exem-
plo, qualquer organização recolhe dados pessoais 
para se manter segura. Aliás, usamos mesmo os 
nossos dados biométricos para aceder ao telemó-
vel ; Conveniência versus Privacidade –  facilmente 
pegamos no nosso telemóvel e procuramos o café 
ou restaurante que mais se adequa às nossas pre-
ferências. 

O que é necessário para que as empresas estejam de 
acordo com as novas regras? Esta é a questão que 
se impõe no momento. Jennifer responde: “Antes 
de mais, é necessário que a empresa entenda a 
sua própria organização e a forma como tratam os 
dados. A empresa deve questionar-se: Nós fazemos 
recolha de dados pessoais ou tratamos de dados 
pessoais? Se a resposta for sim - como o fazemos? E 
isto não são questões sobre tecnologia, é uma forma 
de a empresa se conhecer a si mesma para depois 
poder perceber se está de acordo com a lei, se têm 
as suas políticas de privacidade de acordo e se 
existe algum plano estabelecido para o tratamento 
de dados”. Em segundo lugar, “quando existe um 
modelo de negócios e adequada às necessidades 
do mercado, é necessário que se comece a discutir 
os sistemas e de que forma é possível dotar os fun-
cionários da formação mais acertada e consciente 
sobre privacidade”. Para a Privasee, a formação, a 
consciencialiação e a educação são as formas mais 
fáceis de prevenir a violação de dados. Por fim, mas 
não menos importante, garante que todos os seus 
processos e políticas são colocadas em prática. 

As relações de amizade entre Portugal e a Sué-
cia fomentam os investimentos e incrementam 
negócios? 
Portugal e a Suécia têm uma longa história de 
boas relações entre os dois países e, embora não 
sejamos os principais mercados de exportação 
uns para os outros, o bom relacionamento e a boa 
correspondência entre empresas portuguesas e 
suecas estão a incentivar o aumento do comércio 
e negócios entre os países.

Como avalia esta relação entre Portugal e a Suécia?  
Na minha opinião, existe uma excelente relação 
entre Portugal e a Suécia, construída com base na 
confiança, em relações sólidas e, mais importante, 
portugueses e suecos normalmente dão-se bem. 
Somos ambos países pequenos, na periferia da 
Europa, com povos ligados ao comércio, humildes e 
curiosos. Isso faz com que ambos os países tenham 
conseguido explorar novas culturas e áreas de 
negócio. Sabemos quais são as nossas fronteiras, 
mas também temos conseguido ultrapassar os 
limites e estabelecer negócios em todo o mundo.  

[  Jennifer Ekström, Business Development Manager 

da Privasee

A Privasee escolheu Lisboa para instalar a sua hub 
europeia no final de 2017 – “uma excelente localiza-
ção tendo em conta o sucesso da colaboração entre 
empresas portuguesas e suecas, o facto de Portugal 
ser um país com recursos humanos com excelentes 
competências e bastante bem desenvolvido em ter-
mos de infraestruturas tecnológicas”, refere Jennifer 
Ekström, Business Development Manager da Privasee.  

Para a Privasse, o Regulamento Geral de Proteção 
de Dados (RGPD) resulta da IoT e da transformação 
digital que tem potenciado muitos abusos em ter-
mos de privacidade.
O RGDP coloca o indivíduo em primeiro lugar, seja 
ele cliente, parceiro ou colaborador. Mas, mais do 
que isso, o RGPD vem ampliar o conceito de confor-
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Na vanguarda da tecnologia
A SCANIA TEM CONTRIBUÍDO PARA O TRANSPORTE GLOBAL SUSTENTÁVEL. 
POR ISSO, O SEU ÂMBITO É MUITO MAIS ALARGADO DO QUE APENAS OS SEUS 
PRODUTOS. ALIÁS, O ATIVO MAIS IMPORTANTE DA EMPRESA SÃO, DE FACTO, OS 
TRABALHADORES.  

satisfação no trabalho.
- Eliminar desperdícios: Fortemente focados 
na melhoria contínua ao nível de toda a nossa 
organização, garantimos resultados seguros 
e de alta qualidade em todas as áreas. Em 
tudo o que fazemos, esforçamo-nos por oti-
mizar o nosso fluxo e eficiência de recursos e, 
ao mesmo tempo, minimizar a nossa pegada 
ambiental.
- Determinação: Garantimos total dedicação e 
estamos motivados para ir mais além. Orgulha-
mo-nos de responder aos desafios com soluções 
inovadoras e de aprender sempre com as nossas 
experiências. Ao estarmos atentos aos pormeno-
res e, ao mesmo tempo, ao compreendermos o 
panorama global, estamos a gerar valor para nós 
e para os nossos clientes.
- Espírito de equipa: Para sermos líderes na nossa 
indústria, estamos a juntar forças e a trabalhar 
abertamente além-fronteiras em prol de um 
objetivo comum. Entendemos as diferenças e a 
diversidade como oportunidades e desafiamo-
-nos uns aos outros para melhorar. Uma perceção 
comum dos objetivos significa força coletiva e um 
sentimento de pertença ao grupo.
- Integridade: Sabemos que temos uma respon-
sabilidade social e esforçamo-nos sempre por 
fazer o que é certo da forma certa. Agimos em 
conformidade com a nossa cultura, valores e prin-
cípios fundamentais. Cumprimos todas as normas 
legais e de conformidade. A confiança constrói 
relações com os clientes, parceiros de negócios e 
sociedade em geral, sendo um dos nossos ativos 
mais importantes. Cumprimos sempre as nossas 
promessas e assumimos o que fazemos.

DATAS E FACTOS

1891: Fundação, em Södertälje, da empresa privada de construção de vagões – Vabis – que inicia a 
produção de vagões abertos, para mercadorias, e vagões de transporte. Cerca de 20 anos mais tarde, 
criação da Scania–Vabis, resultante da fusão da Vabis com a Scania, uma empresa privada de fabrico 
de máquinas, com sede em Malmö.
1923: August Nilsson, designer da Scania-Vabis, desenvolve um motor de quatro cilindros com 
válvulas à cabeça. A potência e a fiabilidade deste motor constituem um importante benefício para os 
camiões e autocarros.
1936: A Scania–Vabis desenvolve o seu primeiro motor diesel, algo que impressiona a imprensa 
especializada durante os test drives realizados. “Para minha surpresa, quase nem se ouvia o motor,” 
escreveu um jornalista. “No entanto, não deixei de sentir o seu efeito quando o autocarro arrancou 
como uma seta.”
1961: A Scania–Vabis estabelece-se com êxito no Brasil, abrindo a sua primeira fábrica fora da Suécia, 
em São Bernardo do Campo, perto de São Paulo.
1969: Nasce uma lenda! A Scania introduz o seu motor turbo V8, de 350 cv, com 14 litros. Na época 
era o motor de camião mais potente da Europa e o pioneiro da filosofia de baixas rotações, com um 
binário elevado a baixas rotações.
1980: A Scania lança a série 2 – a primeira gama modular de veículos comerciais.
1988: Lançamento da nova série 3 e, no ano seguinte, obtenção do prémio  internacional Truck of the 
Year  (Camião do Ano). A Scania está agora em condições de adaptar os seus camiões às especifica-
ções dos clientes.
1995: Lançamento da série 4 e, no ano seguinte, a Scania recebe uma vez mais o prémio internacio-
nal Truck of the Year (Camião do Ano).
2000: A linha de montagem Scania completa o milionésimo camião.
2003: Estreia do concurso Young European Truck Driver (Jovem Motorista Europeu) da Scania. Desde 
então, têm sido muitos os vencedores.
2009: A Scania lança o Scania Touring, um novo autocarro de turismo, em parceria com a Higer, um 
fabricante chinês de carroçarias para autocarros. A Scania e a Higer juntam forças para a produção, na 
China, de autocarros destinados ao mercado mundial – um importante passo pioneiro no fabrico de 
autocarros.
2010: Com uns fantásticos 730 cv, o novo motor Scania V8 é o mais potente motor do mundo, sem 
ter de comprometer a eficiência do combustível.
2011: Dois anos antes de ser imposto por lei, a Scania apresenta o primeiro camião Euro 6 da Europa.
2013: Lançamento dos novos modelos Streamline para o transporte de longo curso.
2015: A Scania produz o seu 150.000.º camião com conectividade ativada.

Para a Scania, a investigação, o desenvolvimento 
tecnológico e a qualidade sempre fizeram parte 
do ADN da marca. E, em parte, esse é o grande 
segredo para se manterem numa rota de sucesso 
há mais de 125 anos. 
Evidentemente, a cultura sueca está presente em 
todos os aspetos da empresa. O rigor e a meto-
dologia são atributos característicos da cultura 
sueca e, por isso, os produtos e a tecnologia sueca 
gozam de bom prestígio, algo que acaba também 
por premiar o portfólio Scania. 
São seis os valores que norteiam a empresa, de 
início ao fim, e dos quais não é possível abrir mão:
- Cliente em primeiro lugar: Só somos bem-
-sucedidos quando os nossos clientes também o 
são. Ao compreendermos o negócio dos nossos 
clientes, facultamos soluções personalizadas que 
os tornam vencedores num sistema de transporte 
sustentável. A eficiência e as operações do cliente 
estão no centro da nossa cadeia de valor: Da 
I&D, abastecimento e produção às vendas, for-
necimento e financiamento de veículos, motores 
e serviços.
- Respeito pelo individuo: O indivíduo está no 
centro de tudo o que fazemos. Procuramos com-
preender os conhecimentos, a experiência e a 
ambição de cada indivíduo para melhorar conti-
nuamente a forma como trabalhamos. As novas 
ideias que surgem durante o dia de trabalho 
resultam em aumentos de qualidade, eficiência e 

SCANIA TORNA-SE AMIGA 
DO AMBIENTE
A Scania está, neste momento, a preparar o 
lançamento da nova geração de veículos que 
marcarão a sustentabilidade e do compro-
misso com combustíveis alternativos. Tudo 
começa em 2016, quando a Scania apresen-
tou a nova geração de pesados, em Paris. 
Os primeiros esforços concentraram-se em 
veículos de longa distância e, numa segunda 
fase, estenderam-se às aplicações para cons-
trução. Atualmente, encontram-se já numa 
terceira fase, e com o lançamento europeu, 
as atenções estão voltadas para as aplicações 
urbanas, ou seja, para todas as operações de 
transporte realizadas dentro, ao redor e inter 
cidades, onde a sustentabilidade se apresenta 
como primordial. 
A Scania continua a liderar o panorama das 
soluções sustentáveis, enfrentando os desa-
fios da competitividade, do ruído, do impacto 
ambiental, entre outros. A este nível, Daniel 
González refere: “A Scania tomou a decisão 

estratégica de incorporar novos serviços e uma 
gama de produtos muito versáteis para moto-
res e cabines. A capacidade dos operadores e 
transportadores de personalizar uma solução 
sustentável nas mãos da Scania atinge um novo 
patamar, independentemente da aplicação ou 
do tipo de desafios envolvidos. Sustentabilida-
de é a questão chave para grandes cidades ao 
redor do mundo”.
Atualmente, a Scania é a marca com o mais 
amplo portfólio de produtos alimentados a 
combustíveis alternativos, desde gás e biogás, a 
biodiesel, bioetanol e óleo vegetal hidrotratado 
ou HVO (óleo vegetal hidrotratado,) a soluções 
híbridas e eletricidade. 
Sem esquecer o compromisso que assumimos 
em 2013 que prevê a plantação de uma árvore 
por cada veículo Scania vendido em Porgtugal 
e Espanha. No total, foram já plantadas mais 
de 19 mil árvores. Ou seja, existiu, graças a 
isso, uma absorção de mais de 20.000 CO2, 
de acordo com estimativas feitas por técnicos 
ambientais.
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Criatividade, inovação e qualidade
PAULO ROQUE, ADMINISTRADOR, 
EM ENTREVISTA AO PAÍS POSITIVO 
EXPÕE OS GRANDES OBJETIVOS 
E INVESTIMENTOS DA PROMOL, 
A EMPRESA QUE, HÁ 42 ANOS, SE 
DEDICA AO FABRICO DE VELAS. SAIBA 
TUDO SOBRE ESTA EMPRESA NASCIDA 
EM PORTUGAL. 

A Promol é uma empresa que se dedica à produção 
de velas decorativas e que exporta 85% da sua 
produção para mercados exigentes com sejam a 
Alemanha e Escandinávia. Surgida em 1976 pela 
mão de dois visionários empresários portugueses. 
O sucesso foi imediato e, no início dos anos 80, 
foi vendida a capital Alemão. Mas o verdadeiro 
desenvolvimento dá-se no final dos anos 80 com 
a integração da Promol no grupo Midway Holding, 
detentor de fábricas na Alemanha, Dinamarca e 
Suíça. Com a entrada, em 1995, da Liljeholmens, o 
grupo que detém a Promol passa a estar cotado em 
Bolsa de Estocolmo e ganha um novo folego. Depois 
de uma passagem de cerca de uma década com 
gestão americana pelo grupo Blyth, as empresas 
europeias são cedidas a um grupo sueco, ALG, que, 
atualmente é acionista da empresa e mantêm-se 
firme no apoio da atividade da Promol desde 2006.
Historicamente, as velas eram um artefacto para 
criar luminosidade, mas com o passar do tempo e 
a afirmação da eletricidade, essa missão primeira 
deixa de fazer sentido. No entanto, as velas con-
tinuam a fazer parte do nosso dia-a-dia, agora 
como instrumento gerador de emoções, potenciando 
ambientes acolhedores e bem estar. De acordo com 
Paulo Roque, “a Promol é, formalmente, um fabrican-
te de velas sendo que a vela gera, no cliente, uma 
expectativa de acordo com o mercado geográfico-
-cultural e nós temos que saber interpretar e propor 
o produto que mais se adequa. Enquanto produtor, 
nas 5 secções de produção detidas (cada qual com o 
seu processo industrial específico) fabricamos velas 
de vários tipos: as velas cilíndricas – até 10 centí-
metros de espessura e 30 centímetros de altura; as 
velas de mesa – velas finas para serem utilizadas 
em castiçais; as velas de Enchimento – velas conti-
das em embalagem de vidro, cerâmica, metal, entre 
outos;  as velas tealight – velas de presença e todas 
as suas variantes em função de mercado específico”. 
Todas estas gamas são produzidas com diferentes 
cores, fragâncias, tamanhos e decorações, mediante 
aquilo que é a demanda do cliente e do próprio 
desenvolvimento da Promol que, para o efeito, pos-
sui um departamento interno apenas para o desen-
volvimento de produtos, quer incorporando as soli-
citações do cliente, quer incorporando inovação da 
própria empresa. De acordo com o nosso interlocutor, 
o mercado das velas é bastante maduro e, portanto, 
a inovação é a chave do sucesso. “As velas já existem 
há muito tempo e, portanto, não podemos produzir a 
vela pela vela, temos que lhe aportar valor acrescen-
tado. A vela é um objeto de transmissão de emoções 
capaz de levar os nossos sentidos e emoções para 
outro nível. Dai que trabalhemos com cores e fra-
gâncias mediante a estação do ano, por exemplo”. Ou 
seja, o consumível vela é adaptado ao público-alvo e 
à circunstância em que vai ser consumida.
Se a inovação e o desenvolvimento são fundamen-
tais para a competitividade da empresa, a qualidade 
apresenta-se como indissociável do processo pro-
dutivo. Com a globalização, hoje uma encomenda 
está à distância de um email e faz-se em Portugal 

ou na China. Assim, “a competição pelo preço deixa 
de fazer qualquer sentido. Os clientes, como é óbvio, 
querem um bom preço, quando percepcionam pro-
dutos de qualidade estão dispostos a pagar um 
pouco mais. Ou seja, temos que trazer ao cliente 
aquilo que ele pretende, prevendo a conceção de 
qualidade do cliente e excede-la”. Qualidade e 
inovação são, de facto, peças chave para o sucesso 
de qualquer empresa e na Promol esse binómio é 
seguido à risca. 
Para fazer uma vela é preciso matéria-prima. A 
matéria-prima tradicional para o fabrico de velas é 
a parafina que é um derivado do petróleo. Sendo 
este um combustível fóssil, finito e com elevado 
impacto ambiental, também a Promol tem tentado 
inovar, apostando cada vez mais em matérias-primas 
alternativas, nomeadamente de origem vegetal ou 
animal, por forma a minimizar o impacto ambiental 
da empresa e dos produtos. Assim surgem as velas 

cem por cento não parafina. No entanto, “se é certo 
que existem mercados onde a consciência ambien-
tal é já bastante evoluída e aceitam estes produtos, 
outros há que ainda não estão aptos a este consumo. 
Ainda assim, para esses mercados fazemos já recei-
tas de forma a minimizar o impacto da parafina e a 
maximizar o impacto das matérias-primas menos 
nocivas ao ambiente”. Além deste passo fulcral rumo 
a uma empresa ambientalmente mais responsável, a 
Promol está também a implementar um sistema de 
gestão ambiental que prevê a redução e a integração 
de tudo o que são desperdícios no próprio processo 
produtivo, reduzindo drasticamente o impacto glo-
bal da sua atividade. 
Apesar de fazer parte de um grupo sueco, Paulo 
Roque lamenta a falta de existência de relações 
com instituições do país: “Não há, infelizmente, 
qualquer relação com a Câmara de Comércio Luso 
Sueca, à semelhança do que acontece com a Câmara 
de Comércio Portugal Alemanha. Sei que é neces-
sário existir uma aproximação de ambas as partes, 
mas neste momento isso não existe. No entanto, é 
algo que consideramos essencial e, por isso mesmo, 
será também um ponto a ser trabalhado num futuro 
próximo”, refere. 
Com uma produção, em 2017, de cerca de 70 milhões 
de velas, a Promol está neste momento a expandir a 
capacidade produtiva , prevendo aumentar em 50% 
a quantidade de velas produzidas, ainda em 2018. 
Com cerca de 120 funcionários e apostando na 
automatização da fábrica, o crescimento competi-
tivo e produtivo é acompanhado pelo compromisso 
de respeito por todos os envolvidos, desde recursos 
humanos a clientes. Sem nunca esquecer “que tudo 
isto está a ser feito com o apoio inexcedível dos 
acionistas que estão a acreditar e a investir na Pro-
mol. Penso que isso é um sinal inequívoco de que o 
crescimento sustentado é o nosso grande projeto”.
Mas já que se fala em projetos, Paulo Roque termina 
a entrevista falando do grande projeto da Promol 
para um futuro imediato: “Nós somos um fornecedor 
do grupo, um cento de produção por excelência. 
No entanto, a implementação da marca Promol 
no mercado local não é expressiva. Assim, está em 
desenvolvimento um processo de criação de uma 
marca local – direcionada para o mercado do sul da 
europa – por forma a aumentar o nosso mercado 
geográfico direto”. O Marketing está a ser trabalhado 
e a entrada da marca no mercado será, com toda a 
certeza, marcada e pautada pela qualidade, inova-
ção e sucesso com que a Promol nos tem habituado. 

DIFERENÇAS DE 
GESTÃO SUECA
Fazer parte de um grupo sueco tem diferen-
ças? Esta foi a questão com que confronta-
mos Paulo Roque que, rapidamente, consegue 
elencar uma diferença absolutamente fulcral: 
“Estou na Promol há relativamente pouco 
tempo e antes de aqui chegar estava integra-
do num grupo holandês que era muito orien-
tado para o resultado pelo resultado. Aqui, 
orientamo-nos para o resultado claro, mas 
com muito respeito por todos os stakeholders, 
em particular pelas relações humanas e pela 
simplicidade e cumplicidade com que devem 
ser desenvolvidas as relações. Estou, efetiva-
mente, a gostar bastante de trabalhar com 
esta visão sueca”, advoga.

IKEA COMO CLIENTE

A atividade da Promol é, tendencionalmente, 
sazonal. Nos mercados de volume (cujo con-
sumo per capita é superior a 2,5 kg/habitante)
o consumo de velas faz-se maioritariamente 
entre outubro e março (meses com dias mais 
curtos) e, por isso mesmo, é necessário que 
toda a produção esteja alinhada com este 
consumo, trazendo a sazonalidade a este 
negócio. Por forma a combater este cenário, 
há que ter clientes de grande volume que 
garantam a distribuição das encomendas ao 
longo de todo o ano e a Ikea é um desses 
clientes. Inicialmente, foram desenvolvidos 
dois produtos específicos para a cadeia sueca 
e, neste momento, o portfólio foi renovado 
com mais dois e trabalhamos neste momento 
numa proposta de vela totalmente diferente 
das anteriores. Para Paulo Roque, “a Ikea é 
um cliente âncora muito importante. É um 
grupo exigente, com normas de qualidade 
muito rigorosas, mas é assim que gostamos 
de trabalhar. E este tipo de indústria tem 
necessidade de clientes exigentes para que 
possamos dar o melhor de nós, reinventando-
-nos constantemente. A Ikea, penso, terá esse 
efeito na Promol”. 

[ Paulo Roque, Managing Director
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Mercator: Imobiliária Sueca líder  
no mercado Escandinavo
EM ENTREVISTA AO PAÍS POSITIVO, 
PETER BILLTON, CEO MERCATOR, 
APRESENTA A EMPRESA IMOBILIÁRIA 
SUECA COM MAIS PRESTÍGIO NO 
MERCADO ESCANDINAVO. 

A Mercator é a Imobiliária Sueca líder no 
mercado Escandinavo, direcionando-se para 
pessoas com interesse em comprar casa em 
Portugal. A presença mais forte está na Suécia 
e Noruega onde atua com as marcas próprias 
sendo elas PortugalMäklarna e Portugalmegle-
ren. No entanto, a Mercator também conta com 
clientes de outros países Escandinavos como 
Dinamarca e Finlândia.
A forte presença, tanto em Portugal como nos 
países Nórdicos, tem gerado um crescimento 
considerável na atividade da Mercator ao longo 
da última década, trabalhando neste momento 
nas zonas principais todas do país. 

PRESENÇA  
EM PORTUGAL
Com 40 anos de experiência em Portugal, a 
Mercator tem uma filosofia própria: “Temos 
uma cultura empresarial muito forte, basean-
do-se numa plataforma multicultural, criando 
assim dinâmicas e sinergias bastante sau-
dáveis. E é precisamente essa dinâmica que 
transmite confiança a todos os stake holders 
da Mercator, sejam clientes compradores ou 
clientes vendedores”, afirma o nosso inter-
locutor. 

O PERCURSO  
DA MERCATOR
Ao longo dos anos a Mercator tem modificado 
e adaptado a sua atividade aos tempos e às 
diferentes conjunturas. Peter Billton relembra 
que a Mercator passou por várias fases e seto-
res, desde a construção imobiliária, a gestão 
e mediação imobiliária”. No entanto, e neste 
momento, a sua atividade está totalmente 
direcionada para a mediação imobiliária com 
foco internacional. Para que esta atividade seja 
um sucesso, assentam no kow-how profundo 
do mercado português e, assim, “estamos aptos 
para a comercialização imobiliária em Portu-
gal”.   
O mercado imobiliário em Portugal é muito forte, 
mas em alguns setores tem criado um mercado 
muito segmentado e isto acontece, quer ao nível 
geográfico, demográfico e, também, internacional. 
Por exemplo, “o segmento de venda de aparta-

mentos teve uma retoma da crise financeira mais 
cedo e mais rápida que o de moradias. As vendas 
em certas zonas, como Lisboa e Porto, assim como 
Cascais e algumas zonas do Algarve, tem sofrido 
aumento de preços acentuados em comparação 
com outras zonas limítrofes e isto acontece por-
que existe, de facto, uma forte procura por parte 
de compradores internacionais”. Curioso é que, em 
tempos idos, a procura por habitação por parte 
de compradores internacionais era direcionada 
mais para o Algarve. Atualmente, o fenómeno 
estendeu-se também às zonas urbanas de Lisboa 
e Porto. 
Atualmente, na opinião do nosso entrevistado, 
tem existido um aumento de atividade nas 
áreas da reabilitação e construção de novas 

habitações. No entanto, “em comparação com a 
procura, o número de casas existentes é ainda 
baixo. Esta situação faz com que os preços dis-
parem, obviamente”. 
Para Peter Billton, os próximos dois anos serão 
marcados por um mercado imobiliário segmen-
tado e com preços a subir. “No segmento alto, 
o aumento do preço das habitações vai ser um 
pouco mais lento do que aquele a que temos 
assistido nos últimos dois anos. O interesse 
internacional continua a aumentar e com a 
abertura dos bancos a crédito habitação para 
clientes nacionais, ao mercado doméstico vai 
manter uma dinâmica positiva e com tendên-
cia a uma melhoria da relação dos preços de 
venda”, finaliza. 

HISTÓRIA

Peter Billton refere que a história sobre o início da atividade da Mercator, em Portugal, “tem uma certa 
piada. Nos anos 60, o CEO sueco do grupo tinha uma casa de férias na Cote d’azur e o vizinho era 
um construtor português. Numa noite, no alpendre a tomar um copo de vinho do Porto, o construtor 
Português lançou a ideia de trazer da Suécia para Portugal uns novos métodos de construção. O então 
CEO achou piada, estabeleceram uma parceria através de uma empresa que deram o nome LUSECA 
Construtora (Luso-Sueca) e isso foi o começo de uma longa aventura que perdura até o dia de hoje”.

MERCATOR E AS  
VISITAS A PORTUGAL
Para a maior parte de nós a compra de uma propriedade envolve sempre o dispêndio de alguma 
energia na procura de toda a informação essencial acerca da propriedade, ou da zona onde pensa que 
se irá sentir confortável.
Com toda a nossa experiência e conhecimento, conseguimos apoiar o melhor possível o processo de 
escolha da propriedade ideal, desde a marcação de visitas privadas até à organização de visitas em 
grupo com determinados objetivos, pretendendo e conseguindo dar a melhor assistência em todos os 
passos da sua escolha e processo de aquisição.
Connosco conseguirá descobrir e visitar vários locais de forma a saber onde se sentirá melhor e onde 
encontrar a sua propriedade. Desde o seu primeiro contacto será assistido em simultâneo por vários 
colegas, desde o diretor de zona até ao colega local que o acompanhará nas suas visitas para que, 
de forma objetiva, tenha sempre acesso a toda a informação necessária para que se sinta seguro nas 
suas decisões.
A Equipa Mercator deseja-lhe as boas vindas!

[ Peter Billton, CEO Mercator
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Inovação é a base do futuro

ROSÁRIO TRINDADE, 
CORPORATE 
AFFAIRS & MARKET 
ACCESS DIRECTOR 
DA ASTRAZENECA 
PORTUGAL, EM 
ENTREVISTA AO 
PAÍS POSITIVO.

gestão da doença, dados os elevados impactos sociais e económi-
cos associados, sendo considerado um problema de saúde pública. 
Enquanto AstraZeneca, “temos contribuído, na medida do possível, 
para uma visão integrada da doença, investindo e apoiando pro-
gramas de prevenção e diagnóstico precoce, mas principalmente 
oferecendo terapêuticas diferenciadoras no tratamento de doentes 
que conseguem, não só diminuir significativamente os níveis de 
glicémia, mas também atuar sobre outros fatores de risco cardio-
vascular, intimamente ligados ao desenvolvimento da doença, numa 
altura em que se pretende travar a evolução da patologia e adiar, 
o mais possível, o aparecimento de complicações dela decorrentes”. 
E a verdade é que a indústria farmacêutica desempenha um papel 
importante naquilo que é o apoio à comunidade, quer através de 
programas de sensibilização, quer de programas de suporte cientí-
fico. Neste âmbito, a AstraZeneca faz um investimento permanente 
na procura de parcerias estratégicas com os principais stakeholders 
do setor, trabalhando quer na sensibilização para a importância da 
doença, “quer na discussão de estratégias para além da terapêutica, 
ao nível da prevenção e deteção precoce, por exemplo”. 
Por outro lado, através da Fundação AstraZeneca, uma entidade 
instituída e financiada pela AstraZeneca Portugal, “procuramos 
recompensar aquilo que de melhor se faz em Portugal em duas 
áreas distintas: a investigação translacional, que integra investiga-
ção básica e investigação cínica, garantindo maior proximidade à 
utilização clínica (isto é feito através do prémio Faz Ciência, lançado 
em 2017 e cuja primeira atribuição foi em 2018) e o investimento 
na comunidade, em que estamos a planear a criação de um prémio 
que intitulamos de Faz Comunidade, mais direcionado para uma 
área mais abrangente da saúde e que prevê premiar projetos que 
tenham verdadeiro impacto na comunidade e na vida dos doentes”. 

PORTUGAL E SUÉCIA: 
A RELAÇÃO DE AMIZADE
De que forma as relações de amizade fomentam investimentos e incre-
mentam negócios?
Para a AstraZeneca, o papel da Embaixada não é tanto criar ou fomen-
tar novos investimentos, mas sim criar e alimentar um diálogo cons-
tante. As Embaixadas são locais privilegiados, pela sua neutralidade 
e abertura, para permitirem que esses diálogos sejam aprofundados 
e se possa, num ambiente de maior confiança, testar e discutir novos 
modelos e abordagens. A AstraZeneca tem, desde há alguns anos, uma 
parceria com a Embaixada da Suécia e, através dessa parceria, temos 
conseguido fazer evoluir a discussão do acesso à medicina personali-
zada em Portugal, pela presença de interlocutores chave e pela troca 
de experiências. Com esta discussão, conseguimos antecipar o rumo da 
prestação de cuidados de saúde no futuro e contribuir para a discussão 
em torno da adaptação do sistema de saúde para essas mudanças. Na 
minha opinião, esta parceria é crítica e tem um valor que nenhum outro 
tipo de parceria nos poderia dar. 

Enquanto membro da Direção da Câmara de Comércio e Indústria Luso-
-Sueca, como avalia as relações existentes entre Portugal e a Suécia?
A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Sueca trabalha em articula-
ção próxima com a Embaixada e a sua missão é criar, precisamente, 
redes de apoio que permitam, numa primeira fase, dar a conhecer e 
expor mutuamente Portugal e a Suécia, encontrando oportunidades 
de negócio de um lado e do outro. Grande parte da comunidade 
Sueca que vive em Portugal tem processos de integração verdadei-
ramente positivos e por isso, faz uma demonstração real daquilo 
que são as oportunidades de investimento existentes, quer ao 
nível dos negócios, promovendo, em simultâneo, a qualidade de 
vida existente no nosso país. Outro aspeto muito importante é o 

A AstraZeneca surge, em 1999, resultado da fusão entre a sueca Astra 
AB, fundada em 1913, e o Zeneca Group PLC, do Reino Unido, cuja 
origem remonta a 1938, ambas com um largo historial de presença no 
mercado nacional. Assim, quando se pergunta como surge a AstraZe-
neca em Portugal, a resposta tende a ser complexa já que, quer a Astra, 
quer a Zeneca, tinham já uma presença consolidada no nosso país e 
resultaram da própria evolução do setor farmacêutico. Isto significa que 
a fusão, não deu início a algo novo, antes continuou o caminho trilhado 
por cada uma das empresas. 
Importante, sim, é que se entenda que a presença desta farmacêuti-
ca foi, desde sempre, marcada por um forte investimento em Inves-
tigação e Desenvolvimento e, neste momento, a AstraZeneca é a 
biofarmacêutica global que maior percentagem da sua receita aloca 
à I&D. Também por isso, “é uma empresa com um dos mais promis-
sores pipelines da indústria farmacêutica”, refere Rosário Trindade, 
Corporate Affairs & Market Access Director da AstraZeneca Portugal. 
Ao longo dos anos, a AstraZeneca esteve sempre ligada a medi-
camentos diferenciadores em áreas terapêuticas muito diversas. 
Desde logo, na oncologia, sistema gastrointestinal e sistema nervo-
so central, entre outras,” tendo ao longo dos tempos, desenvolvido 
e disponibilizado medicamentos verdadeiramente importantes em 
diversas áreas terapêuticas. Neste momento, o seu foco de desen-
volvimento centra-se em três áreas fundamentais: Cardiovascular, 
Renal e Metabólica, com destaque preponderante na Diabetes; Res-
piratória, onde temos uma herança de muitos anos no tratamento 
da Asma e DPOC, e onde estamos também a evoluir para outros seg-
mentos de doença, como a asma grave, com terapêuticas inovadoras 
e a introdução de biológicos; e por último a Oncologia, onde temos 
vindo a fazer um percurso interessante,  inicialmente mais apostada 
nas pequenas moléculas, aquilo que chamamos  target therapy no 
cancro do pulmão, mama e ovário, entre outros, que está depen-
dente da determinação da presença de mutações genéticas ou de 
biomarcadores, e, agora, mais focada na área da imuno-oncologia, 
com um pipeline que já começou a ser entregue nos Estados Unidos 
e cujas primeiras aprovações na Europa acontecerão ainda este ano”, 
avança a entrevistada. 
Todas as áreas de foco da AstraZeneca são áreas onde a prevalência 
da doença é grande e a necessidade médica é ainda muito marcada. 
No caso da Oncologia, a prevalência da doença está globalmente 
a aumentar, fruto do aumento da esperança de vida e dos hábitos 
de vida atuais, colocando pressão crescente sobre os sistemas de 
saúde. O mesmo se passa com a Diabetes, “onde a elevada taxa de 
prevalência da doença em Portugal coloca desafios adicionais na 

apoio administrativo que a Câmara tem garantido e que, na minha 
opinião, é diferenciador. Quando um projeto chega acompanhado, as 
probabilidades de sucesso são maiores. Portanto, este é um trabalho 
muito promissor e eu, enquanto membro da direção, assumo tam-
bém o compromisso de ser embaixadora deste trabalho e daquilo 
que podemos fazer para apoiar as empresas e os investimentos, 
através da promoção de um diálogo, quer com as câmaras munici-
pais, quer com o Governo, colocando à mesma mesa interesses que 
podem beneficiar desse encontro de vontades. 

Quais os desafios que se colocam ao mercado farmacêutico? 
Recentemente, ouvimos Rui Ivo, Vice-Presidente do INFARMED, I. 
P., congratular-se pelo crescimento do mercado de genéricos em 
Portugal e pelas poupanças que isso gerou. De facto, a entrada de 
genéricos é crítica para a sustentabilidade dos sistemas de saúde 
e, na minha opinião, não há inovação sem mercado de genéricos. 
Agora, é importante que se utilizem os recursos libertados para 
financiamento da inovação. Enquanto sociedade, temos que tomar 
uma decisão consciente sobre se queremos ou não acesso à inova-
ção. Tem que haver, no quadro legislativo, medidas que suportem a 
tomada de decisão a longo prazo. No fundo, este é o grande desafio. 
As empresas têm propostas de valor que, do ponto de vista clínico, 
são determinantes, mas temos que perceber se a sociedade está 
preparada, quer do ponto de vista da prestação de cuidados, quer 
do ponto de vista do seu financiamento, para suportar este inves-
timento. Caso contrário, colocamos em risco o acesso à inovação, 
capaz de melhorar a vida dos doentes em Portugal. Este é o grande 
desafio, mas é também a grande oportunidade, perceber onde esta-
mos e para onde queremos ir, sabendo que a dimensão do desafio, 
agravada pelo crónico subfinanciamento da saúde, e em particular 
do medicamento, exige o compromisso e a participação de todos 
os agentes do setor.

Desafiamos os limites da ciência para 
desenvolver e disponibilizar medicamentos 
que mudam vidas. 

www.astrazeneca.pt
https://careers.astrazeneca.com/

What
science

 can do
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Bluefish Pharmaceuticals: 
Sempre presente pela sua saúde 
FUNDADA NA SUÉCIA E PRESENTE 
EM 19 PAÍSES CONTA COM UM 
FORTE PERCURSO NO MERCADO 
FARMACÊUTICO EM MEDICAMENTOS 
GENÉRICOS EM QUASE TODAS AS 
ÁREAS. O MOTE DA BLUEFISH É: 
MEDICAMENTOS DE QUALIDADE A 
PREÇOS ACESSÍVEIS, NA DEFESA DE 
QUE TODAS AS PESSOAS TÊM DIREITO 
AOS TRATAMENTOS. 
PEDRO COSTA, REGIONAL MANAGER 
SOUTH EUROPA DA EMPRESA, EM 
ENTREVISTA, EXPLICA AS APOSTAS DA 
FARMACÊUTICA NO MERCADO.   

Como entra a Bluefish em Portugal e como tem 
sido pautado o seu percurso?
A Bluefish entra, em 2008, no mercado por-
tuguês. Todo o processo foi implementado 
de uma forma muito passiva, sem querer ter 
como meta a pressão do mercado. A nossa 
mais-valia é uma qualidade perfeita, com um 
preço acessível para os doentes. É esta a filo-
sofia da Bluefish, é a nossa visão de mercado. 
Na realidade, verificava-se que com a redu-
ção das margens dos operadores logísticos; 
como farmácias ou armazenistas, as empresas 

que comercializavam medicamentos gené-
ricos com um preço médio mais elevado 
vendiam tendencialmente mais do que as 
outras. A Bluefish há um ano e meio, decidiu 
implementar uma nova estratégia dando-se 
a conhecer a si, aos seus produtos e à sua 
filosofia de mercado. Estes contatos, esta 
proximidade começa agora a gerar os seus 
frutos e a verdade é que a Bluefish está hoje 
mais visível. O percurso da Bluefish em Por-
tugal e no mundo é construido passo a passo, 
consolidando o marca, dando-nos a conhecer 

aos nossos parceiros e aos doentes, sempre 
com o mesmo princípio: máxima qualidade a 
um preço acessível. Para que os utilizadores 
possam ter a noção: quando um medicamento 
genérico para determinada patologia entra 
no mercado, quanto mais acessível for o seu 
preço, menor será a despesa do Estado e o 
valor pago pelo utente por esse medicamen-
to. A campanha para a promoção do uso dos 
medicamentos genéricos deverá ser feita em 
conjunto com todas as entidades envolvidas. 
Isto é muito importante: garantir aos doentes 
que é possivel terem um tratamento com a 
mesma qualidade por um preço mais aces-
sivel. Porquê? Porque temos exatamente as 
mesmas exigências de controle de qualidade, 
na investigação, no desenvolvimento e no 
fabrico que as empresas que comercializam 
os medicamentos não genéricos. O dado 
adquirido é que o princípio ativo já foi clini-
camente testado e os seus resultados com-
provados. Até aos dias de hoje este conceito 
nunca foi posto em causa.

Em termos internacionais, qual o posiciona-
mento da marca? 
A nível internacional a filosofia é a mesma, 
desejamos crescer de uma forma gradual. A 
empresa iniciou a sua atividade há dez anos, na 
Suécia. Marcando de imediato presença no mer-
cado em Portugal, Dinamarca, Noruega, Alema-
nha. Posteriormente, na França, em Inglaterra 
e Espanha alargando-se rapidamente a outros 
países. Na verdade, Portugal esteve na linha 
da frente nesta expansão de mercado. Existem 
alguns mercados europeus onde os genéricos 
ainda têm uma margem de crescimento muito 
grande, o que é ótimo, porque a possibilidade 
de melhorar as contas da saúde é real. Portugal 
é claramente um desses países, mas também 
Espanha, França e Itália entre outros. Em ter-
mos de mercado a Bluefish está presente na 
Europa de forma própria, mas os nossos medi-
camentos podem ser encontrados um pouco 
por todo mundo através alguns distribuidores 
locais na Ásia, no Médio Oriente e também em 
África. Estamos presentes ativamente em 15 
países e em cerca de mais 10 temos os produ-
tos disponíveis através de agentes locais. Neste 
momento, desde o dia 1 de maio, iniciámos 
operações na Irlanda de forma directa com a 
abertura da nossa filial. 

Qual a missão e a visão da Bluefish? 
A nossa missão e filosofia é disponibilizar 
produtos de grande qualidade (porque a 
saúde dos consumidores é o bem maior) ao 
preço mais acessivel possivel. É primordial 
garantir que os medicamentos foram fabri-

[ Pedro Costa,  Regional Manager South Europa da Bluefish
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cados de acordo com os mais altos padrões 
de qualidade e cumprindo todos os requisitos 
legais dando ao doente uma total segurança 
na terapêutica. Isto é o mais importante. A 
nossa missão é disponibilizar tratamentos 
de grande qualidade ao preço mais acessí-
vel. É essa a causa que move esta equipa, 
trabalhando diáriamente para assegurar que 
este conceito ganha uma dimensão global. 
Quando um doente inicia um tratamento com 
um medicamento da Bluefish, ficamos obvia-
mento com o sentimento de dever cumprido: 
o doente irá fazer um tratamento que lhe 
oferece total garantia, dispendendo menos 
dinheiro. Por outro lado, o estado está a 
gastar menos dinheiro em comparticipações, 
poupando recursos que são fundamentais, 
para poder tratar todos os doentes que neces-
sitem. Sabemos que num orçamento pessoal 
ou familiar, um medicamento com um preço 
mais acessivel deixa espaço para poder fazer 
coisas que de outra forma não poderiam ser 
feitas. Em muitos casos, são os medicamen-
tos genéricos que permitem que os doentes 
possam comprar todos os medicamentos que 
necessitam. Essa é uma razão de felicidade 
para a nossa equipa. É esta a nossa missão e 
só assim faz sentido.

Em termos concretos, quais as áreas de trabalho 
da Bluefish? Quais as principais Áreas Terapêu-
ticas em que atua?
De uma forma geral, estamos presentes em 
todas as áreas terapêuticas. Poderemos, pon-
tualmente, não estar presente nalgum setor 
em alguns países. Em Portugal, não temos, 
neste momento, terapêuticas na área da dor 
por exemplo, mas em contrapartida, é o ponto 
mais forte da Bluefish em Espanha. Quanto 
às áreas terapêuticas existentes, o doente 
pode encontrar no mercado medicamentos da 
Bluefish para o sistema cardiovascular, siste-
ma nervoso central, aparelho gastrointestinal, 
doenças metabólicas, osteoporose. O nosso 
portefólio de produtos inclui atualmente 
mais de 100 produtos a nível Internacional, 
com cerca de 40 disponiveis no mercado 
Português. Em termos de futuro, estamos 
a olhar com particular interesse para dois 
tipos de medicamentos: medicamentos para 
o tratamento de doenças raras, em que os 
tratamentos são muito dispendiosos e onde 
sabemos que um medicamento genérico pode 
fazer a diferença. As poupanças seriam muito 
significativas; a outra aposta, são os medi-
camentos de venda livre, com produtos para 
areas terapeuticas menos concorridas e mer-
cados de nicho. 

Penso que dentro de um ou dois anos a Bluefish 
vai ter muitas novidades nestas duas áreas que 
referi. 
 
A Inovação e o Desenvolvimento de novos 
produtos assumem um papel preponderante na 
indústria farmacêutica. Neste contexto, quais os 
principais investimentos nesta área? 
A nossa luta diária é fazer bem, tudo o que faze-
mos. A segurança e o cuidado é notória desde 
do fabrico da caixa até à qualidade do papel 
do folheto informativo para que se consiga ler 
em contraluz. Todos os pormenores contam. 
Temos um Centro de Investigação e Desenvol-
vimento que tem neste momento seis produtos 
em processo de desenvolvimento. Dois serão 
lançados no mercado no próximo ano, os 
outros 4 nos anos seguintes. Poucas compa-
nhias de Genéricos o fazem, sabemos disso. 
Estamos igualmente a trabalhar em parceria 
com outras empresas em alguns mercados de 
nicho. Medicamentos para o tratamento de 
doenças raras, como referi anteriormente, é um 
bom exemplo disso. É esse o nosso caminho nos 
próximos anos.

A Qualidade e a Segurança dos fármacos são 
dois aspetos fundamentais para se assegurar 
a saúde dos pacientes. Que procedimentos a 
Bluefish adota nesse sentido?
Existem os procedimentos que são de obriga-
ção legal: uma série de obrigações que todas 
as empresas farmacêuticas têm de adotar nos 
seus processos diários. Por exemplo a farma-
covigilância: Houve efeitos adversos com um 
medicamento? Foram reportados? Existe cau-
salidade entre o efeito adverso e o medicamen-
to? Essas avaliações são realizadas de forma 
constantemente e de uma forma geral todas as 
companhias o fazem. 
A Bluefish pretende ir mais além: na escolha 
dos fornecedores, na qualidade dos materiais 
para os nossos produtos, na libertação dos lotes 
para comercialização, no processo de análises 
pós-fabrico que realizamos. Estes procedimen-
tos de rigor estão no nosso ADN. Talvez por ser 
uma empresa Sueca, trabalhamos com mais 
rigor do que o que nos é exigido. O trabalho 
é planeado e o método que garanta a maior 
qualidade final para o doente é o escolhido e 
implementado.   

As relações de amizade entre Portugal e a Sué-
cia fomentam os investimentos e incrementam 
negócios? 
Nós temos alguma ligação com a Câmara de 
Comércio Luso-Sueca, existe disponibilidade e 
cooperação mútua. Do ponto de vista comer-

cial, os produtos suecos têm uma boa aceitação 
em Portugal. A Suécia é um país que pela sua 
forma de estar no mercado e na vida transmite 
confiança. Ao inverso, os produtos portugueses 
também são apreciados. Por exemplo, é fácil 
encontrar um bom vinho português em Esto-
colmo. Na minha opinião, existe uma apetência 
mútua dos dois países para uma amizade diplo-
mática e empresarial.  

Como avalia esta relação entre Portugal e a 
Suécia? 
Avaliarei esta questão como representante 
de uma empresa sueca no nosso país. Para os 
Portugueses, os produtos suecos são produtos 
de confiança, com uma boa relação qualidade 
preço, com know-how de segurança e cuida-
do que dão garantias de credibilidade aos 
consumidores.  Os povos nórdicos devido à 
sua forma de estar, políticas sociais, laborais 

e transparência no exercício da democracia 
transmitem uma imagem de seriedade e rigor. 
Há uma imagem de qualidade associada aos 
produtos de origem Sueca e também à Blue-
fish. No sentido contrário, sinto que há uma 
confiança plena dos suecos nos portugueses 
e no seu trabalho. Existe um respeito mútuo 
e a nível profissional, somos bastante com-
plementares. 

Recentemente foi nomeado Diretor Regional da 
Bluefish para o Sul da Europa. Como encara este 
novo desafio?
Eu entrei para a Bluefish para o cargo de 
Diretor Geral para Portugal, com colegas em 
Espanha, França e Itália. Desde Outubro, sou o 
responsável por estes 4 países. Neste momento, 
esta área geográfica é responsável por 40% 
das vendas da Bluefish e 60% da lucratividade 
a nível mundial, pelo que a responsabilidade 
é enorme. Claro que é um desafio aliciante e 
tenho muito orgulho no papel que desempenho 
por dois motivos distintos: por ver reconhecido 
o esforço e dedicação no desempenho do meu 
trabalho diário, o que é muito importante; por 
outro lado por ser um português que ocupa 
um cargo importante e de destaque numa 
empresa multinacional com o perfil da Bluefish. 
Na verdade, acho que nós portugueses temos 
muito valor e só precisamos lutar por aquilo 
em que acreditamos. A Bluefish é uma empresa 
muito dinâmica, com flexibilidade hierárquica 
e grande ligação entre todos os colaboradores. 
Na Bluefish é fácil agilizar as decisões. Toda a 
estrutura hierarquica está à distancia de um 
telefonema, inclusivamente a CEO e isso é 
fantástico. Perante um qualquer obstáculo, na 
Bluefish a resposta é imediata. Acredito que os 
nossos clientes também sintam isso nas inte-
racções que têm connosco.

Quais os novos desafios que se impõem ao mer-
cado e à própria empresa?
O paradigma do mercado farmacêutico mudou: 
desde sempre, o mercado farmacêutico foi um 
negócio de margem. Nos últimos anos a ten-
dencia inverteu-se. Neste momento é um negó-
cio de volume, de rotação de produto. Algumas 
companhias ainda não perceberam isso e possi-
velmente vão parar ou recuar no tempo. Nesse 
sentido, a Bluefish tem como meta duplicar 
as suas vendas até 2020. Tem o desejo de se 
fortalecer no mercado, duplicando-se: duplicar 
o número de produtos, o volume de vendas, o 
número de colaboradores, a lucratividade, tudo. 
Neste momento estamos a trabalhar árduamen-
te nesse objetivo porque no mercado farmacêu-
tico, 2020 é já amanhã.  

A PRESERVAR  
OS MAIS ELEVADOS 
PADRÕES

“Na Bluefish não aceitamos nada que não 
sejam os mais elevados padrões de qua-
lidade e segurança possíveis e exigimos 
os mesmos elevados padrões aos nossos 
fornecedores e distribuidores.
Os nossos padrões são preservados através 
de políticas e procedimentos rigorosos. 
Estes procedimentos são aplicados cuida-
dosamente e são aplicáveis em todo o ciclo 
de vida do produto, desde o desenvolvimen-
to até à comercialização.
A Bluefish está licenciada pela Agência 
Médica Sueca para importar, emitir e vender 
fármacos na forma de comprimidos, cápsu-
las, adesivos e injeções fabricados na UE ou 
importados para a UE.
A empresa é regularmente inspecionada 
pela Agência de Produtos Médicos Sueca 
para assegurar que a Bluefish cumpre com 
as Boas Práticas de Fabrico (GMP). A GMP 
é o regime regulatório com o qual todos 
os fabricantes de fármacos devem cum-
prir para assegurar que os produtos finais 
possuem a identidade, força, qualidade e 
pureza requeridos e para assegurar a saúde 
dos pacientes”.
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“Os israelitas estão apaixonados por Portugal”
AS PALAVRAS SÃO DE RAPHAEL 
GAMZOU, EMBAIXADOR DE ISRAEL 
EM PORTUGAL. DESCUBRA MAIS 
SOBRE AS RELAÇÕES DE DIPLOMACIA 
ENTRE AMBOS OS PAÍSES E SOBRE 
OS 70 ANOS DE INDEPENDÊNCIA DE 
ISRAEL QUE SE CELEBRA ESTE ANO. 

único na história da Humanidade e se adicionar-
mos a isso o renascimento da língua hebraica com 
todas as suas ramificações artísticas e culturais 
na literatura, poesia, teatro, entre outros, e o facto 
de a partir do momento zero da nossa moderna 
independência (1948) termos decidido ser uma 
democracia apesar de estarmos constantemente 
sob uma ameaça e ataques dos nossos vizinhos. 
Se tomarmos tudo isto em consideração, o nosso 
Dia da Independência não é apenas um outro dia 
importante no nosso calendário mas uma cele-
bração do Sionismo (o movimento nacional do 
povo judaico), um dos poucos incríveis sucessos da 
Humanidade no século XX.

No caso concreto de Portugal, de que forma pro-
move a Embaixada o intercâmbio entre Portugal 
e Israel? Como se encontram as relações bilaterais 
entre os dois países?
Tal como qualquer outra Embaixada, a Embaixada 
de Israel em Portugal é activa em quase todas 
as esferas da vida e sectores da sociedade, nas 
disciplinas que são de mútuo interesse de ambos 
os países. Quero referir, obviamente, as áreas da 
tecnologia e inovação, educação, cultura e inter-
câmbios científicos, turismo, entre outros. De forma 
a ser mais específico, quero dar alguns exemplos: 
acredito que Portugal deve pensar na desaliniza-
ção da água dos oceanos e Israel pode oferecer 
o seu know-how e experiência. Portugal tem uma 
grande experiência e conhecimento na investiga-
ção dos oceanos, podemos aprender muito com 
esta experiência, e consequentemente estamos 

prestes a assinar um Memorando de Entendimento 
nesta área de investigação dos mares e oceanos. 
Em relação aos intercâmbios culturais quero men-
cionar que, neste momento, temos uma importante 
exposição do Museu de Israel, intitulada “No Place 
Like Home”, no Museu Berardo, em Lisboa. Vamos 
receber a Batsheva Dance Company em Outubro 
no CCB e, ao mesmo tempo, temos vindo a receber 
os vossos fadistas nos nossos festivais. Quero 
mencionar alguns nomes como Mariza, Carminho, 
Ana Moura, entre outros, e o maravilhoso Tiago 
Rodrigues (director do Teatro Nacional D.Maria II 
e um excelente actor e dramaturgo) convidado 
para o “Israel Festival” que irá ter lugar dentro de 
algumas semanas.

É possível melhorar as relações de amizade entre 
Israel e Portugal? De que forma?
Certamente que as relações entre Israel e Portugal 
podem ser definidas como relações de amizade. Os 
israelitas estão apaixonados por Portugal. Temos 
um incrível fluxo de turistas israelitas. Mais de 
120 mil visitaram o país durante o ano passado e 
a tendência está a aumentar. Após a sua visita vai 
poder ouvir deles “que país tão bonito; que pessoas 
maravilhosas”. Desejo que possamos ter mais turis-
mo de Portugal para Israel e que os portugueses 
tenham um sentimento semelhante após visitarem 
Israel. É desnecessário dizer que Israel tem muito 
para oferecer. Infelizmente esta imagem é muitas 
vezes distorcida pelos media e politicamente nem 
sempre encontro aqui a compreensão para a nossa 
situação e desafios. Como esta é uma reportagem a 

propósito da ocasião de uma celebração alegre irei 
conter-me de mais queixas, mas se me perguntar 
se esta relação tem espaço para crescer, deixei-lhe 
aqui algumas indicações. 

Gostaria de deixar alguma mensagem aos nossos 
leitores?
Uma mensagem e um convite. A minha men-
sagem para os cidadãos portugueses, políticos 
e outros: Portugal como parte do ocidente e 
das democracias europeias com uma sociedade 
inspirada pela civilização judaico-cristã tem 
muito em comum com Israel e tem um interesse 
vital num forte e sobrevivente Israel (a única 
democracia naquela zona do Médio Oriente). 
Que Deus não permita, mas o fim de Israel como 
desejado pelos fascistas radicais como o regime 
Iraniano, o Hezbolah, Hamas, Assad (o carnicei-
ro do seu próprio povo na Síria) e outros, terá 
consequências catastróficas no ocidente e nos 
seus valores. O meu convite para todos os por-
tugueses, jovens empreendedores, membros da 
comunidade LGBTI, peregrinos cristãos, judeus 
e muçulmanos, amantes da natureza e obser-
vadores de pássaros e os turistas curiosos no 
general; não hesitem em visitar e divertirem-se 
na vibrante, liberal e secular Tel Aviv, na sagrada 
e maravilhosa Jerusalém, a capital de Jerusalém, 
fundada há 3000 anos pelo Rei David, conhecer 
o palco das pregações de Jesus Cristo, visitar os 
desertos da Judeia e do Neguev, o incomparável 
Mar Morto e desfrutar da cultura humana e ver-
satilidade da natureza neste país único. 

Dia 14 de Maio marca a Independência de Israel. 
Qual a importância desta data?
A independência de Israel, que este ano assinala 
70 anos, é a celebração da libertação milagrosa 
do povo judeu após um trágico milénio. O facto de 
o povo que estava exilado da sua terra natal ter 
perdido o controlo sobre o seu destino e ter con-
seguido instalar a sua soberania, depois de tanto 
tempo, na sua terra ancestral, é um precedente 

Raphael Gamzou, Embaixador
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“As verdadeiras oportunidades estão  
nas mãos dos empresários”
ENTREVISTA A FREDERICO PINHEIRO, 
PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
COMÉRCIO PORTUGAL-ISRAEL.

Como apresentaria a Câmara de Comércio Portu-
gal-Israel?
Conforme resulta dos seus estatutos, “a Câmara tem 
como objecto o incentivo das relações comerciais, 
industriais e culturais entre Portugal e Israel”. Deste 
modo, somos uma instituição dedicada a promover 
o contacto entre os empresários, empreendedores 
e dinamizadores, de ambos os países, com vista 
ao desenvolvimento e potenciar das atividades e 
sinergias económicas, industriais e culturais destes. 
Prestando o apoio e acompanhamento necessário a 
essas entidades ou empreendedores.

São celebrados, este ano, os 70 anos de indepen-
dência de Israel? Esta efeméride é promotora de 
mais e melhores intercâmbios comerciais entre 
os dois países? 
Obviamente que a celebração de marcos tão 
importantes como o mencionado, são sempre 
impulsionadores de maior atividade. Porém, creio 
que o crescimento das relações comerciais entre 
os dois países surge do maior contacto que se 
tem promovido entre os dois países, o que tem 
permitido dar a conhecer o que de melhor cada 
um tem, quais necessidades de cada um, quais 

as áreas onde se podem complementar e, muito 
importante, que novos mercados podem ambos 
explorar juntos ou cada um dar acesso ao outro.

Qual a importância de Portugal para o Israel e 
vice-versa? 
Pelas suas competências próprias, pelas suas geo-
grafias, quer, ainda, pelas suas diásporas, ambos os 
países oferecem significativas mais-valias um ao 
outro, complementando-se em muitas áreas. A título 
de exemplo, podemos ver as significativas vanta-
gens que Israel tem representado para Portugal na 
área da agricultura ou as garantias que Portugal dá 
a empreendedores Israelitas que pretendem sediar 
as suas empresas em Portugal, onde lhes é permi-
tido acesso a profissionais especializados e acesso 
aos projetos comunitários.

Quais as verdadeiras oportunidades que se 
podem estabelecer entre os dois países? 
As verdadeiras oportunidades estão nas mãos 
dos empresários e empreendedores de ambos os 
países. Porém, quer pelas competências próprias 
de cada país, quer pelas suas geografias, exis-
tem obviamente áreas onde as oportunidades 

de desenvolvimento e crescimento são maiores, 
sendo de destacar as relacionadas com o MAR.

Em termos futuros, quais os principais objetivos 
da CCPI?
Fomentar as relações económicas de ambos os 
países numa perspetiva mais global. São países que 
geograficamente são pequenos, mas cuja presença 
no mundo é enorme. Nesse sentido, pretendemos 
apoiar e ajudar a potenciar as sinergias que se 
podem desenvolver para além dos seus limites 
geográficos.

Rua José Carvalho De Araújo, 
N.º 236 A 

2750-396 Cascais
www.ccportugal-Israel.com
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os doentes com mutação BRAF e da imunoterapia. 
Ao contrário da quimioterapia antineoplásica, a 
imunoterapia atua sobre o hospedeiro e não dire-
tamente sobre o tumor, modulando as respostas 
imunológicas do organismo, de modo a que este 
consiga lutar de forma eficaz e duradoura contra o 
tumor. O mecanismo de ação dos diferentes agentes 
imunológicos condiciona as respostas clínicas e 
também os efeitos adversos que são de causa auto-
-imune e geralmente controláveis. Outra moda-
lidade terapêutica importante no tratamento 
do melanoma avançado inclui os inibidores 
BRAF e MEK nos doentes que têm mutações 
nesta via reguladora do ciclo celular. A Imuno-
terapia e as terapêuticas alvo no tratamento do 
melanoma avançado levaram a um aumento 
de sobrevivência global e a respostas dura-
douras, transformando uma doença agressi-
va em doença crónica com poucos sintomas. 
Atualmente em Portugal tratamos os nossos 
doentes com estes novos agentes (inibidores 
BRAF+ inibidores MEK e imunoterapia) e par-
ticipamos em vários ensaios clínicos multicên-
tricos internacionais em melanoma avançado. 
O tratamento do melanoma continua a ser um 
desafio, mas o futuro deve ser encarado com 
otimismo, pois entrámos numa nova era no tra-
tamento desta doença. Todos os doentes devem 
ser encorajados a participar em ensaios clínicos 
com novos fármacos!
Temos que enfrentar ainda enormes desafios, mas 
a revolução continua e veio para ficar...

Em geral existem diferenças morfológicas que 
nos podem ajudar a distinguir as lesões suspeitas 
de melanoma (Ver critérios abaixo ABCDE) 

Assimetria

Bordo irregular
Coloração castanha escura ou negra sobre um 
nevo atípico sugere a sua transformação em 
melanoma
Diâmetro > 6mm pode corresponder a maligni-
dade, pelo que estas lesões devem ser excisadas 

Estamos às portas de mais uma época balnear. 

Que conselhos gostaria de deixar aos nossos 

leitores?

Todas as pessoas devem conhecer os primeiros 
“sinais de alarme” que podem levar ao diagnós-
tico de melanoma e que consistem na alteração 
das dimensões, forma, cor, de um nevo ou “sinal” 
já existente. O Melanoma pode aparecer em 
qualquer localização do corpo, mesmo em áreas 
não expostas ao sol, como as palmas das mãos 
e plantas dos pés.

e analisadas.
Evolução – o “sinal” suspeito aumenta de tama-
nho, altera a sua forma e muda de cor, ou aspeto, 
ou cresce numa área de pele, antes normal. 

As pessoas de pele e olhos claros, louras ou 
ruivas, com múltiplos nevos atípicos devem ser 
regularmente observadas em consulta de Derma-
tologia, devendo ser fotografadas todas as lesões. 
Em certos casos, alguns destes nevos alteram a 
sua morfologia e devem ser retirados. 
É fundamental que os doentes estejam alertados 
para a importância de vigiar as alterações mor-
fológicas dos nevos e o aparecimento de novas 
lesões cutâneas, consultando periodicamente o 
seu médico.
Devem evitar todos os comportamentos de risco 
que falámos e seguir os CONSELHOS DA LIGA 
PORTUGUESA CONTRA O CANCRO. (caixa de 
texto)
É importante usar óculos escuros, protetor solar 
>30, uma camisa de preferência não branca, 
chapéu de pala com proteção das orelhas. Estes 
cuidados devem ser redobrados com as crianças, 
pois são mais sensíveis à exposição solar. 
Não esquecer que o melanoma pode curar-se sem 
sequelas na maioria dos casos, se diagnosticado 
precocemente; pelo contrário quando o diagnós-
tico é tardio, torna-se agressivo e pode ser fatal, 
podendo atingir qualquer órgão. 
Em Portugal morrem cerca 20 a 22 doentes por 
mês com melanoma cutâneo maligno!

CONSELHOS DA LIGA PORTUGUESA  
CONTRA O CANCRO 
–  Evite a exposição solar excessiva e as queimaduras solares, sobretudo 

nas crianças: os escaldões sofridos na infância aumentam o risco de 
cancro na idade adulta.

– Evite o sol entre o meio-dia e as quatro horas da tarde.
–  Proteja sempre a pele com filtros de índice alto e largo espectro (anti 

UVA e UVB) e defenda-se usando t-shirt, chapéu e óculos escuros.
– Consulte imediatamente um médico se notar algum sinal suspeito ou 
uma ferida que não cicatriza. 
–  Sinais de alerta: se tiver dúvidas em relação a um sinal, lembre-se do 

ABCD: Assimetria, Bordo irregular, Cor não uniforme e Diâmetro (superior 
a 5 mm). 
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Câmara Municipal de Belmonte: 
Um passado com futuro
NA ROTA DO JUDAÍSMO EM 
PORTUGAL. BELMONTE TEM 
UMA CARATERÍSTICA HISTÓRICA 
ÚNICA: UMA COMUNIDADE 
JUDAICA SEFARDITA QUE RESISTIU 
À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA QUE 
ALASTRAVA PELA PENÍNSULA 
IBÉRICA. AQUI, NASCEU UMA 
RESISTÊNCIA SILENCIOSA, QUE SE 
AFIRMOU E PERDUROU NO TEMPO, 
PARA MOSTRAR QUE A LIBERDADE 
COMEÇA QUANDO ACREDITAMOS. 
ANTÓNIO DIAS ROCHA, PRESIDENTE 
DA CÂMARA DE BELMONTE E 
PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA REDE 
DE JUDIARIAS DE PORTUGAL, EM 
ENTREVISTA, PARA FALARMOS DOS 70 
DE INDEPENDÊNCIA DE ISRAEL E DAS 
RELAÇÕES BILATERAIS CONTINUAS 
ENTRE OS DOIS PAÍSES.

Para além da fé, a resiliência do povo judaico é a 
sua marca mais forte, a que lhe permitiu resistir 
por séculos e séculos às enormes perseguições 
e barbaridades… superando todos os obstáculos 
da história e da humanidade, para sobreviverem 
nas suas crenças e formas de ser. Belmonte é 

um exemplo dessa resiliência… orgulha-nos a 
sobrevivência dos judeus e a tolerância de toda 
a população.

Concorda em que existe alguma analogia entre a 
história dos” Marranos” de Belmonte que lutaram 
pela sua cultura e o percurso do povo judaico?
O criptojudaísmo foi uma forma de sobrevivên-
cia. A comunidade mantinha os rituais judaicos 
em privado e assumia a doutrina católica em 
sociedade, para o “mundo ver”, para que não 
fossem incomodados. É portanto uma cultura 
muito peculiar, que procuramos retratar no 
nosso Museu Judaico. Merece a visita de todos 
os que se interessam por este tema… 

Na sua opinião, é essa resistência pela tradição 
religiosa e cultura que une um povo pelos 4 
cantos do mundo e que os fez lutar pela indepen-
dência do seu território há 70 anos?
A “terra prometida” e o chamamento divino para 
esse chão, é algo basilar para a diáspora judaica… 
no passado, agora e sempre!  

Entre Portugal e Israel existe uma relação 
diplomática contínua e crescente desde há 
41 anos. Podemos falar de duas nações com 

parcerias aos vários níveis; económico, comer-
cial, político, cultural, histórico e diplomático. 
Como faz a avaliação desta amizade nestas 4 
décadas?  
Como todas as relações tivemos altos e baixos, 
mas as ultimas quatro décadas foram marcadas 
pelo diálogo e abertura. Portugal pediu descul-
pas pela expulsão dos judeus e em março de 
2015 publicou um diploma a conceder o direito 
de cidadania aos descendentes dessas famílias. 
Ao abrigo desse diploma, mais de dois mil 
judeus adquiriram a nacionalidade portuguesa 
desde 2016… há uma abertura politica, social, 
económica. 

Na sua opinião, como se desenhará o futuro 
destes dois países que se cruzam na história 
do passado e no caminham juntos para um 
futuro? 
Temos uma balança comercial forte de parte a 
parte. Em Belmonte recebemos muitos turistas 
da diáspora judaica, temos propostas de inves-
tidores. A Rede de Judiarias tem promovido o 
património e cultura, a ligação entre empresas 
e universidades, a participação em colóquios e 
feiras. Estamos no bom caminho e confiantes nos 
desafios do futuro!

Para que a história seja contada do início, pode-
mos retomar ao fato da importância da sociedade 
judaica em Belmonte, esta foi primordial para 
manter as tradições dos descendentes da diás-
pora. O futuro poderia ter sido outro sem essa 
resistência?

[ António Dias Rocha

Maio 2018 [ ] 29

 “Descobrir a história judaica 
na história de Portugal.” 
ESTE É O SLOGAN DA REDE DE 

JUDIARIAS DE PORTUGAL, UMA 
ASSOCIAÇÃO QUE DESEJA RECUPERAR 
A “PEGADA” CULTURAL E PATRIMONIAL 
DA COMUNIDADE SEFARDITA 
EM PORTUGAL E MOSTRÁ-LA AO 
MUNDO. PARA PROVAR QUE A ERA DA 
GLOBALIZAÇÃO NÃO É DE AGORA, TEM 
SÉCULOS DE EXISTÊNCIA. A CULTURA É 
UNIVERSAL. 

gerações?
Só amamos o que conhecemos. É importante 
sabermos a nossa história comum de tantos 
séculos. Saber que o contributo dos judeus por-
tugueses para a história do mundo foi enorme. 
Desde a ciência náutica que há mais de 500 
anos deu ao país ao avanço decisivo para o 
início da globalização à evolução da economia 
mundial e da medicina, muitos foram os seto-
res em que o papel dos sefarditas nacionais se 
destacou. Temos de ter orgulhos do que fizemos 
juntos, apesar de a nossa história comum ter 
tido partes menos sãs.

A marca cultural, arquitetónica, linguística, 
ambiental, científica da herança judaica é a pri-
meira união entre os dois países. É na promoção 
turística que se pode desenhar mais um futuro 

comum?
O turismo é mais que movimentação de pessoas, 
é sobretudo animação de ideias e culturas. O 
património é testemunha palpável de tudo o que 
falamos, é por ai que podemos atrair as pessoas, 
sensibiliza-las… este é um caminho. Existem 
outros. Há uma caminho a fazer no campo empre-
sarial e universitário, por exemplo…

Com o vosso slogan: “Descobrir a História Judaica 
na História de Portugal.” Poderemos dizer que foi 
aqui que começou as relações de amizade entre 
os dois povos. Os 41 anos de relações bilaterais 
ininterruptas é só uma “marca” no tempo?
A história é feita de conflitos e uniões, são contex-
tos, são épocas, são influências de um sem-fim de 
factores. Temos de nos firmar no que é positivo, 
no que nos faz avançar. Temos que ter essa capa-

cidade de relativizar os períodos menos bons e 
capitalizar o muito de bom que sempre nos uniu.

Quais as iniciativas que a Rede de Judiarias de 
Portugal pretende promover a médio prazo?
Terminámos uma fase muito trabalhosa, em que 
desenvolvemos muitos projectos ao mesmo 
tempo, com o apoio do Fundo de Cooperação 
Regional EEA Grants/ Norway Grants. Foi um 
levantamento enorme em muitos municípios 
onde recuperámos património físico e cultural. 
Estamos numa fase de reformulação do plano de 
acção, de reorganização financeira, de renovação 
de parcerias. Os próximos tempos trarão muito 
trabalho e dinâmica. 

Para mais informações: www.redejudiariaspor-
tugal.com

Para contextualizar com exatidão os nossos lei-
tores, perguntaríamos como se pode caraterizar 
a Rede de Judiarias de Portugal e qual o seu 
objetivo primordial?
Os 38 municípios associados da Rede de Judiarias 
de Portugal estão em forte colaboração para a 
construção de uma base histórica cultural docu-
mentada. A missão passa por organizar o passado 
para o oferecer ao futuro, disponibilizando-o ao 
povo português, ao povo judeu internacional e à 
sociedade internacional no geral. A Rede de Judia-
rias de Portugal pretende conjugar a valorização 
histórica e patrimonial com a promoção turística, 
ação que ajudará igualmente a descobrir uma 
forte componente da identidade portuguesa…. 

Recomeçar a descobrir unificando um passado 
histórico é construir um futuro para as novas 

[ António Rocha, Presidente da Rede de Judiarias 

de Portugal
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Castelo de Vide: história, cultura, 
momentos felizes e românticos

De que forma o empenho que se nota por parte 
do Município de Castelo de Vide no turismo e na 
atração de visitantes tem alcançado objetivos?
O município tem afirmado a atividade turística 
como alavanca do desenvolvimento económico 
e social do concelho. A marca “Castelo de Vide” é 
hoje um incontornável produto que as operadoras 
vendem no país e no estrangeiro, associado à 
ideia de identidade, memória, património, cultura, 
bem-estar e felicidade. Fruto do muito trabalho 
que temos desenvolvido nos últimos anos e gra-
ças à promoção e divulgação, quer a nível interno 

quer a nível externo, Castelo de Vide é hoje uma 
marca robusta e de sucesso. Como consequência, 
obtemos resultados excelentes face aos indi-
cadores económicos e sociais que retratam o 
nosso concelho a um nível positivo e distinto, 
respetivamente, quando observado à luz do seu 
posicionamento geográfico no Alentejo. Em áreas 
fundamentais da nossa economia, tais como a 
construção civil, transações imobiliárias, serviços 
no âmbito da hotelaria, restauração e similares, 
as dinâmicas existentes são extraordinariamente 
positivas e com óbvios reflexos na vida local. Em 

suma, a captação de investimentos e pessoas, 
fruto da valorização da paisagem, do património 
associado ao aumento da atratividade do território 
e, ainda, a capacidade de realização de um grande 
número de eventos culturais, desportivos e turís-
ticos, ao longo do ano, enformam uma estratégia 
com repercussões positivas na vida económica e 
social do concelho que tem sido fundamental para 
o surgimento de diversos investidores que, ultima-
mente, têm apostado na nossa terra.

Quais são os principais planos que prosseguem 
no seu mandato?
Posso revelar que dentro de dias vai avançar um 
dos grandes projetos do Alentejo na área das 
energias renováveis, uma central fotovoltaica de 
grandes dimensões, num valor que ascende a 20 
milhões de euros. Assim, Castelo de Vide, dentro 
de um ano, passará a exportar energia, produzin-
do quase três vezes mais do que aquilo que con-
some. Num momento em que a sustentabilidade 
do planeta está na agenda mundial, também Cas-
telo de Vide se afirma como concelho subsidiário 
para um planeta mais ecológico, mais verde e 
mais limpo. Por outro lado, fruto da afirmação de 
Castelo de Vide enquanto destino turístico, bem 
como do aumento da atratividade do nosso terri-
tório têm surgido vários investidores a quererem 
avançar com distintos projetos no setor turístico. 
A tipologia complementar destes projetos e o 
nível de excelência que os mesmos preconizam, 
deixam antever que estes investimentos irão 
ser determinantes para Castelo de Vide encarar 
o futuro com sucesso, garantindo qualidade e 
respostas adequadas aos segmentos turísticos de 
maior exigência. Neste contexto, a Autarquia está 
obrigada a consolidar a estratégia que tem vindo 
a advogar, nomeadamente continuando a afetar 
o seu maior esforço financeiro nos projetos de 

reabilitação dos equipamentos e infraestruturas 
municipais, bem como nas políticas de regene-
ração urbana. Será, igualmente, indispensável 
continuar a apostar na criação de equipamentos 
culturais e desportivos que permitam diversificar, 
qualificar e complementar a oferta já existente.  

O pulsar cultural de Castelo de Vide parece indi-
car uma interligação do Município entre cultura 
e turismo. 
Sim. De facto, temos defendido que é funda-
mental que a nossa estratégia assente na valo-
rização dos recursos endógenos. Basicamente, 
o que pretendemos é a criação de produtos de 
base patrimonial que possam ser comercializados 
pelos privados a partir da valorização dos ativos 
culturais, naturais e ambientais, ou seja, a nossa 
História, a nossa Cultura, a nossa Memória, a 
nossa Arquitetura, têm sido fatores fundamentais 
para o crescimento da nossa economia, contudo, 
cada vez mais, torna-se imprescindível que para 
além destes recursos patrimoniais a Paisagem, 
a Flora, a Fauna, enfim, todos os demais valores 
naturais possam complementar a oferta. Nesta 
linha de pensamento, ambicionamos no presente 
mandato levar a efeito quatro grandes projetos 
de índole cultural que serão estruturantes para a 
qualificação da oferta turística do futuro. Objeti-
vamente, até ao final do exercício das nossas fun-
ções, queremos que a Casa da Inquisição, o Centro 
de Interpretação Garcia d’Orta, o Museu Salgueiro 
Maia – Casa de Cidadania e o Museu de Póvoa e 
Meadas – Centro de Interpretação do Megalitismo 
sejam obras que fiquem concluídas e passem 
a funcionar na sua plenitude, respondendo às 
motivações dos visitantes, aumentando assim a 
sua permanência no concelho. Paralelamente, em 
matéria de turismo-aventura, turismo-natureza e 
turismo de lazer pretende-se consolidar a oferta 

OS NOSSOS SENTIDOS SÃO 
POSITIVAMENTE TOCADOS QUANDO 
SE ALCANÇA CASTELO DE VIDE, VILA 
SITUADA NO ALTO ALENTEJO, NUMA 
COLINA DA SERRA DE SÃO MAMEDE. 
O CASARIO BRANCO, EIVADO DE 
DESLUMBRANTES CORES QUE A VILA 
ALCANTILA, CRIA UM CONJUNTO DE 
GRANDE BELEZA. UM EQUILIBRADO 
E HARMÓNICO CONJUNTO 
ARQUITETÓNICO, CONSTRUÍDO 
AO LONGO DE DIVERSAS ÉPOCAS, 
ENVOLVE QUEM PASSEIA PELAS RUAS 
E PRAÇAS DE CASTELO DE VIDE. O 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE CASTELO DE VIDE, ANTÓNIO PITA, 
CONVERSOU CONNOSCO. FOI UMA 
OPORTUNIDADE DE ENTENDERMOS 
COMO SE CRIARAM AS ATUAIS 
DINÂMICAS DO CONCELHO E OS 
PLANOS QUE DÃO CONTINUIDADE A 
UM QUERER CASTELO DE VIDE COMO 
UM LOCAL AGRADÁVEL A QUEM ALI 
VIVE E CONVIDATIVO PARA VIAJANTES E 
INVESTIDORES.

[ António Pita

Maio 2018 [ ] 31

já existente pelo que, para além dos Percursos 
Pedestres já homologados, da Via Ferrata e do 
Parque Aventura, pretendemos apostar em per-
cursos de BTT e Cycling e Todo-o-Terreno, respon-
dendo assim às motivações de novos visitantes 
que, cada vez mais, nos procuram pela beleza 
das nossas paisagens e pelo fascínio dos nossos 
valores ambientais. 

Nesse sentido, a carga histórica de Castelo de 
Vide, terra de importantes figuras, será trabalha-
da pelo Município? 
Castelo de Vide tem o privilégio de ser berço 
de importantes figuras da nossa História pelo 
que, nomes como Garcia d’Orta, Mouzinho da 
Silveira e, mais recentemente, Salgueiro Maia são, 
incontornavelmente, personalidades que devem 
não só notabilizar a nossa herança municipal 
como, igualmente, constituir uma memória viva 
que se repercuta cultural e economicamente de 
modo positivo na valorização e na promoção do 
nosso concelho e até do país. É nesse sentido 
que afirmamos que quer o projeto do Museu Sal-
gueiro Maia – Casa da Cidadania, quer o Centro 
de Interpretação Garcia d’Orta serão projetos 
âncora, desenhados a partir de duas persona-

lidades incontornáveis na História de Portugal, 
constituindo-se como espaços de Memória e 
Identidade indutores de conhecimento e de inte-
resse cultural.

E quanto à participação de Castelo de Vide na 
Rota das Judiarias?
Continuamos a acarinhar a nossa participação na 
Rota das Judiarias. Quatro séculos depois, os visi-
tantes encontram bem tratados e preservados os 
legados judaicos em Castelo de Vide. Na Sinago-
ga, na toponímia, no traçado das ruas, nas muitas 
portas ogivais… as materialidades aqui estão tal 
e qual como foram construídas. Respira-se um 
espaço sagrado! O visitante pode ver, também, 
a distinção entre os arruamentos da parte cristã, 
que desembocam no Largo da Igreja Matriz e a 
conceção urbanística judaica na encosta oposta 
que envolve a Fonte da Vila. Castelo de Vide é, 
assim, uma aula viva da evolução urbanística a 
partir de uma vila de fundação medieval. Com 
muito entusiasmo, temos participado na Rede de 
Judiarias de Portugal, na qual assumimos a Vice-
-Presidência. Recentemente, esta Associação fruto 
da execução de uma candidatura desenvolvida 
em treze municípios portugueses ao abrigo do 

ANTÓNIO PITA ELUCIDA-NOS  

SOBRE GARCIA DE ORTA:

“Garcia de Orta, pode-se dizer, mudou o mundo com o seu tratado sobre farmacopeia que alcançou difusão 
internacional. É Garcia de Orta que rompe com o saber escolástico praticado até então. No seu Colóquio 
sistematiza a descrição de plantas que estudou, bem como a sua aplicação e dosagem para tratamentos 
médicos. A farmacopeia de uma forma científica, muito deve ao trabalho de Garcia de Orta. Médicos e 
botânicos tiveram novos dados graças a Garcia de Orta, um cidadão de Castelo de Vide. Os seus pais, como 
imensos judeus sefarditas no século XV, foram expulsos de Espanha pelos reis Católicos, sendo acolhidos 
em Portugal. Garcia de Orta aqui nasceu, vai depois fazer estudos universitários em Salamanca, regressa a 
Castelo de Vide onde se estabelece como médico durante dois anos. Segue para Lisboa, onde se torna um 
médico de grande prestígio junto da Coroa. Relaciona-se com navegadores e com Camões com quem faz o 
Caminho da India. Foi um homem e um cientista do mundo que rompeu com zonas obscuras do saber”.

programa de financiamento EEAGrant’s (Noruega, 
Islândia e Liechtenstein), conseguiu implemen-
tar um conjunto de projetos que visam criar e 
qualificar o produto “Turismo Religioso Judaico 
em Portugal”. Como complemento a estas inter-

venções realizadas no norte, centro e sul do país, 
Castelo de Vide pretende efetuar uma abordagem 
genuína, completa e pedagógica àquilo que foi 
o Santo Ofício em Portugal e, em particular, em 
Castelo de Vide. 
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Almeida, Estrela do Interior, 
um Concelho de Paz!

Como concelho de fronteira, Almeida viveu, duran-
te muitos anos, de atividades ligadas às alfândegas 
e, também, de câmbios de dinheiro. Com a entrada 
de Portugal na Europa e o fecho das fronteiras, 
todas essas atividades deixaram de fazer sentido 
e, por conseguinte, Vilar Formoso perdeu grande 
parte das suas empresas. Para António Machado, 
a Europa tem pontos positivos e negativos e, no 
caso concreto de Almeida, isso pode ser facilmente 
medido. Lançamos algumas questões ao nosso 
interlocutor sobre a importância da Europa para 
Almeida e sobre as relações de amizade existentes 
com Israel, tendo por base todo o património, físico 
e emocional, relacionado com o povo Judeu. 

Para Almeida, o que significa a Europa? 
É uma boa questão. Se por um lado a entrada de 
Portugal na Europa nos aproximou do mundo e 
nos criou oportunidades, por outro lado significou 
também regressão e o esvaziar daquilo que era o 
nosso modo de vida. Por exemplo, Vilar Formoso 
vivia essencialmente das alfândegas, dos bancos, 
dos despachantes... Com a entrada de Portugal 
na Europa, a assinatura do acordo de Schengen, a 
adesão ao Euro e a abertura das fronteiras – tudo 
feito num curto espaço de tempo – deu-se um 
esvaziamento de postos de trabalho e de elimina-
ção de uma série de empresas que vivam exclu-
sivamente do facto de existirem fronteiras. Ainda 
assim, trouxe-nos também oportunidades. Hoje, 
a permeabilidade na Europa é total e a evolução 
que já existia nalguns países europeus, serviu para 
nosso país evoluir, a melhoria da qualidade de vida 

dos nossos cidadãos melhorou. Portanto, diria que 
a Europa é motivo de um sentimento ambíguo 
para nós. 

Mas tendo Almeida tantas potencialidades turísti-
cas, a abertura das fronteiras criou, decerto, mais-
-valias únicas ao nível também do turismo. 
Certamente. Trouxe turismo, trouxe divulgação e 
deu-nos a capacidade de aceder a outros mer-
cados. Todavia, a organização de transportes no 
nosso país está muito mais vocacionada para o 
litoral do que para o interior, vejamos o caso das 
companhias aéreas low-cost. Além disso, os opera-
dores que fazem a ligação ao interior ou interliga-
ções internacionais ainda não evoluíram no sentido 
de aproveitar as nossas potencialidades. E para que 
isso aconteça é também necessário melhorar a Linha 
da Beira Alta, em termos rodoviários, com serviços e 
acessibilidades que, hoje, não existem. Não tenhamos 
ilusões, é mais rápido e barato ir de Paris a Lisboa 
do que vir a Almeida. Atualmente, com as portagens 
e as dificuldades de transporte, nomeadamente ao 
nível de horários, é muito difícil conseguir chegar a 
Almeida. Ainda assim, temos casos de sucesso de 
turismo no interior – veja-se o caso flagrante do 
Douro, mas não menos verdade é que é necessário 
que se invista nas acessibilidades para que todos 
os turistas, sejam da Europa ou da Ásia, consigam 
ter acesso a todas estas vivências diferentes.

Podemos dizer que existe, portanto, um maior 
reconhecimento do interior de Portugal nos 
estrangeiros?

Sim, acredito que sim. As cidades e as vidas mais 
cosmopolitas têm uma necessidade maior de 
reviver os costumes dos antepassados e nós temos 
ainda a capacidade de mostrar tudo isso. As nossas 
tradições, a forma de bem receber as pessoas…  
Sem falar na marca que queremos divulgar, a Paz. 
Vilar Formoso como Fronteira de Paz, espelha no 
concelho de Almeida essa tranquilidade, e um sen-
timento próprio no sentido de atrair mais turistas 
para que a população local, e não só, veja o con-
celho como uma oportunidade de investimento, 
criando dinâmicas para a fixação de população.

E, hoje em dia, esse é o grande flagelo do interior: 
A falta de capacidade de fixar de pessoas.
Sem dúvida, esse também foi outro ponto negativo 
trazido pela Europa. Mas o futuro do interior passa, 
precisamente, por conseguirmos criar formas de 
fixar população. Portugal tem que olhar para o 
interior de uma forma diferente, as políticas têm 
que ser concertadas e direcionadas para o povoa-
mento. Uma das formas é a discriminação positiva, 
mesmo sabendo que isso não é fácil até porque é 
muito difícil definir o que é interior e o que é lito-
ral, mas tem que existir um ponto de partida. Exis-
te já um Movimento pelo Interior e tenho muita 
esperança que esse movimento consiga provocar 
uma diferente forma de pensar nas mais variadas 
camadas da sociedade para que se consiga, final-
mente, evoluir no sentido de criar mecanismos que 
permitam fixar população. Todas estas medidas 
têm um atraso considerável, é certo, mas é preciso 
que se faça algo para resolver estes desequilíbrios.

Mesmo a nível europeu, as políticas acabam por 
não beneficiar o Interior.
Precisamente. Veja-se este último quadro comu-
nitário. As medidas e as orientações estão muito 
vocacionadas para as cidades e terá que existir um 
cuidado grande para que as políticas europeias 
continuem, sim, a fomentar a coesão territorial, 
mas dos territórios de baixa ou muito baixa den-

sidade. Aquilo que acontece em Almeida, onde 
vemos os nossos jovens procurarem oportunida-
des nas cidades localizadas no litoral, acontece em 
todo o interior do país, e em todos os outros países 
da europa. Não é apenas em Portugal que existem 
problemas ao nível da fixação de população no 
interior, é em toda a europa. Por isso, é necessário 
que as políticas de discriminação positiva sejam 
mantidas e fortalecidas também a nível europeu. 

Algumas medidas foram já tomadas, nomeada-
mente ao nível do turismo, com a criação de uma 
equipa específica para promover o interior.
Sim e olho para essas medidas com muito expec-
tativa. Ainda não conseguimos medir o impacto 
dessas medidas, mas existem várias iniciativas, 
nomeadamente com o programa Valorizar que tra-
zem oportunidades de candidaturas para valorizar 
os espaços, as ofertas que são dadas ao turista, 
a formação de recursos humanos e dos próprios 
cidadãos – são eles que recebem o turista e que 
podem fazer a diferença. Ou seja, ainda não há 
nada em concreto, mas todas as medidas que estão 
a ser criadas por forma a valorizar e potenciar o 
interior são sempre vistas com bons olhos e esta-
mos bastante atentos a todas elas. 

Ainda no âmbito da relação de Almeida com a 
Europa, o concelho tem alguns projetos que permi-
tem uma ligação mais efetiva entre Vilar Formoso 
e os restantes países vizinhos. Quais são esses 
projetos e quais as mais-valias dos mesmos?
Aproveitando as potencialidades da abertura das 
fronteiras e da ligação com a Europa, temos tentado 
criar uma ligação muito própria com as instituições e 
das organizações que estão presentes nas mais varia-
das áreas. Nesse sentido, a autarquia de Almeida tem 
relações com diversas entidades. É o caso da Junta 
de Castilla y Leon com o qual possuímos projetos no 
âmbito das tecnologias de informação, da formação 
de cidadãos no acesso às novas tecnologias, no âmbi-
to do CRD (Comunidade Rural Digital) estando em 

ANTÓNIO MACHADO É O ROSTO DA 
AUTARQUIA DE ALMEIDA. LIDERANDO 
OS DESTINOS DESTE CONCELHO 
DESDE OUTUBRO ÚLTIMO, TRAÇOU 
TRÊS OBJETIVOS FUNDAMENTAIS 
PARA ALMEIDA E PARA O FUTURO 
DESTE CONCELHO. SAIBA QUAIS NA 
ENTREVISTA CEDIDA AO PAÍS POSITIVO. 

[ António Machado, edil de Almeida
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curso uma nova candidatura neste tema inserindo 
conceitos de Smart Cities. Além disso, trabalhamos 
também com a Diputacion de Salamanca no âmbito 
de projetos de Proteção Civil e equipamentos para a 
divulgação de produtos endógenos, sem esquecer, a 
ligação muito próxima com Ayuntamentos locais. É o 
caso de Ciudad Rodrigo com o qual possuímos um 
consórcio transfronteiriço de Cidades Amuralhadas. 
Neste âmbito, temos um projeto aprovado de mais de 
500 mil euros relacionado com a arte, o Fortific-Arte, 
já que a Ciudad Rodrigo e Almeida são ambas for-
talezas abaluartadas e as mesmas, neste momento, 
podem ser trabalhadas em conjunto no sentido de 
atrair mais turismo para ambos os concelhos, fazendo 
com que as ofertas culturais sejam trabalhadas em 
rede. Estes projetos de parceria são essenciais e isto 
está a despertar também a própria atividade cultural 
do concelho na medida em que há cada vez mais 
ligações entre os agentes locais e mais trabalho no 
sentido de criar mais e melhor atividades culturais. 
Também no âmbito da revitalização de espaços e 
de coesão territorial, temos um projeto com Fuentes 
de Oñoro – que vivem os mesmos problemas que 
Almeida e com os quais temos áreas comuns. Neste 
âmbito, temos um projeto que visa revitalizar o 
parque TIR existente na fronteira, transformando-o 
numa zona de serviços que possam fixar naquele 
local novas empresas relacionadas com os trans-
portes internacionais. Para isso é necessário criar as 
condições que neste momento esse local não possui. 
Precisamos tratar de toda a área envolvente, criando 
infraestruturas de apoio aos camionistas e dando 
também incentivos para que as empresas ali se loca-
lizem. Este é um local de grande oportunidade, quer 
ao nível dos serviços de apoio aos camionistas, como 
também para a criação de plataformas logísticas. 
ISRAEL E O PATRIMÓNIO JUDAICO

Almeida é também um concelho muito ligado ao 
judaísmo e ao património judaico. O que podemos 
aqui encontrar nesse âmbito?
Existem diversos indícios da presença dos Judeus 
em Almeida, nomeadamente na Idade Média e 
com maior preponderância em Castelo Mendo e 
Castelo Bom. Aqui, poderemos facilmente encon-
trar vestígios da permanência deste povo no nosso 
concelho, mas também em Vilar Formoso temos 
a Rua da Amoreirinha onde existem construções 
com o traço característico dos judeus e isso pode 
ser facilmente comprovado com a leitura do livro 
do professor Adriano Vasco Rodrigues. Ainda assim, 
esse património não é ainda suficientemente atra-
tivo para ser produto de turismo. 

Mas na história recente, Almeida marca também o 
povo judaico  
É verdade. Por altura da segunda guerra mundial, 

Almeida desempenhou um papel de relevo. Aqui 
chegaram muitos judeus fugidos da Gestapo e foi 
aqui que encontraram um local seguro para fazer 
a sua vida até embarcarem para outros destinos. 
É precisamente por isso que Vilar Formoso é 
intitulada de Fronteira da Paz porque foi destino 
de muitos dos Judeus que, pela mão de Aristides 
de Sousa Mendes conseguiram os documentos 
necessários para fugir da guerra e da perseguição 
das tropas alemãs. 

Em honra de Aristides de Sousa Mendes e em 
memória dos refugiados da segunda guerra mun-
dial, foi inclusive criada uma infraestrutura impor-
tante para Almeida e para o Mundo não é verdade?
Sim. O Memorial aos refugiados e ao Cônsul Aris-
tides de Sousa Mendes foi construído, no âmbito 
da Rede de Judiarias, com base em memórias e 
vivências da comunidade judaica e, apesar de não 

existir qualquer comunidade judaica em Almeida, 
há ainda uma ligação muito forte deste povo à sua 
herança cultural e genética e, portanto, Almeida 
continua a ser um local que traz felicidade a todos 
aqueles que viveram, direta ou indiretamente, 
as agruras da II  Guerra Mundial. Aliás, todos os 
anos se organiza um evento – o One Journey to 
Freedom – feita pelos descendentes dos Judeus e 
que recria o trajeto feito pelos seus antepassados 
durante a sua fuga a Hitler e um dos locais de 
paragem é, precisamente, Vilar Formoso. E foram 
essas histórias de vida, os relatos das vivências e 
as memórias do que se passou em Vilar Formoso, e 
no País, que nos levaram a criar este memorial, uti-
lizando dois edifícios inutilizados junto da Estação 
de caminhos de ferro de Vilar Formoso, uma das 
mais belas do país, conseguimos criar um espaço 
único onde se pode reviver sentimentos, emoções 
e memórias de histórias de vida. 

Esse memorial permite também que Almeida crie 
pontes com Israel?
Sim, há uma ligação com as instituições israelitas, 
sem dúvida. Apesar de não existirem trabalhados 
concretos desenvolvidos, há uma relação institu-
cional muito forte com Israel e com a comunidade 
judaica e isso faz-nos acreditar que possam tam-
bém surgir alguns projetos de relevo.    

OBJETIVOS DO MANDATO

Foi eleito em outubro. Que balanço faz deste meio 
ano de mandato?
É francamente positivo. Candidatei-me a este 
mandato com três objetivos principais. O primeiro 
deles é a candidatura de Almeida a Patrimó-
nio da Humanidade, candidatura das fortalezas 
abaluartadas da Raia em parceria com os muni-
cípios de Valença, Marvão e Elvas, trata-se de 
uma candidatura aberta possibilitando a inclusão 
dos congéneres espanhóis se associarem, assim 
como outros sítios que cumpram os requisitos. O 
segundo grande objetivo está relacionado com a 
questão económica da ligação fronteiriça com a 
Europa, nomeadamente com o projeto de revita-
lização do parque TIR e da criação de estruturas 
que possibilitem a fixação de empresas e a criação 
de emprego. 
O terceiro prende-se com a valorização do Rio Côa, 
aproveitando e valorizando os recursos hídricos 
como forma de potenciar o concelho e a região. 
O concelho é dividido praticamente a meio pelo 
rio Côa e permite-nos ter duas ligações temáticas 
importantes e preponderantes, por um lado, a 
arqueologia e a pré-história, com Foz Côa e com 
o Douro, e a nossa ligação às Serras da Malcata e 
da Estrela, estamos dentro da Carta Europeia de 
Turismo Sustentável das terras do Lince em par-
ceria com os Municípios de Penamacor e Sabugal.

Ou seja, este será, basicamente, um mandato para 
criar sinergias e bases sólidas para o desenvolvi-
mento do concelho e para um futuro promissor? 
É para isso que temos vindo a trabalhar e é nesse 
sentido que queremos seguir. Trabalhar, para nós, 
significa aproveitar todas as nossas potencialidades 
para gerar valor para a nossa economia melhorando, 
assim, a qualidade de vida dos nossos habitantes. 
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“É importante a mudança de mentalidades”

Como poderemos apresentar a Clay, Arqueologia?
Como uma empresa jovem, mas com uma 
equipa experiente e com um vasto currículo. 
A Clay tem já um considerável portfolio face 
à sua curta existência e assume-se como uma 
empresa que procura basear-se na relação de 
confiança com os seus clientes, apresentando-
-lhes soluções viáveis para a prossecução dos 
seus projectos e garantindo os padrões de 
qualidade e exigência que se impõem ao nível 
do património.

Quais os serviços que disponibilizam e quais as 
áreas onde se destacam?
A Clay destaca-se na área da arqueologia e 
história, nas suas várias vertentes: escavações 
arqueológicas, acompanhamentos arqueológicos, 
sondagens de diagnóstico, prospecções arqueoló-
gicas, bem como fiscalização arqueológica, estu-
dos histórico-patrimoniais e estudos de impacte 
ambiental. Associada à arqueologia, tem ainda 
uma forte vertente de antropologia física.

EM ENTREVISTA AO PAÍS POSITIVO, ANA 
PENISGA, FAZ UMA ANÁLISE DO SETOR 
DA ARQUEOLOGIA E APRESENTA A CLAY, 
ARQUEOLOGIA, UMA EMPRESA JOVEM 
QUE ASSENTA A SUA ATIVIDADE NA 
QUALIDADE E EXIGÊNCIA. 

É importante perceber qual o papel da arqueolo-
gia para o desenvolvimento de uma obra. Numa 
obra, onde se aparece a arqueologia e qual o seu 
papel?
Os vestígios arqueológicos surgem indiscri-
minadamente em diferentes tipos de obra. 
Evidentemente existem mecanismos legais que 
preveem à partida as áreas de maior sensibili-
dade arqueológica. Muitas vezes, o surgimento 
de vestígios arqueológicos torna-se uma mais-
-valia no projecto a executar. Temos vários 
casos, por exemplo, em que os vestígios foram 
preservados in situ e tornaram-se, assim, pontos 
de atracção turística.

A pressão para a conclusão de uma obra é grande 
e premente. Neste sentido, a arqueologia é, mui-
tas vezes, vista como um entrave ao seu desenvol-
vimento. Como se combatem estes preconceitos?
Contrariamente ao que se entendia genericamen-
te há uns anos, actualmente, promotores, projec-
tistas e construtores têm já a noção de que rea-
lizar uma obra em determinados locais implicará 

sempre a realização de trabalhos arqueológicos. 
Porém, esta consciencialização que se vai sentin-
do cada vez mais, não tem ainda a expressão devi-
da aquando da programação da obra, sendo que 
à arqueologia acaba por ser “atribuído” o menor 
tempo possível, com base no pressuposto (tantas 
vezes errado) de que no local “não aparecerá 
nada!”. Assim, muitas vezes, o tempo que se prevê 
para a realização dos trabalhos arqueológicos 
acaba por ser insuficiente, causando a sensação 
de que a arqueologia é um “entrave” ao desenvol-
vimento da obra. Julgamos que uma programação 
prévia mais cuidada, suportada por uma boa con-
sultoria ao nível da arqueologia, poderá de forma 
fácil terminar com estes constrangimentos.

Qual a importância e impacto do acompanhamen-
to arqueológico de obra?
O acompanhamento arqueológico é a medida 

mínima para assegurarmos a preservação de 
eventuais vestígios arqueológicos que possam 
surgir. Apesar de muitas vezes ser encarado 
como um trabalho menor, tem-se verificado que 
são os acompanhamentos que colocam a des-
coberto importantes realidades arqueológicas. 
Uma equipa de arqueólogos experientes saberá 
causar o menor impacto possível no desen-
volvimento do seu trabalho durante a obra, 
salvo se os vestígios arqueológicos forem de 
tal forma relevantes que tornem impeditivo o 
avanço da mesma dentro dos prazos previstos. 
Neste caso, outras metodologias arqueológicas 
terão que ser aplicadas e, eventualmente, o pro-
jecto repensado. Porém, desde que exista uma 
boa articulação entre todos os intervenientes, 
haverá sempre solução para preservar a memó-
ria dos vestígios arqueológicos, ou os próprios.

O acompanhamento arqueológico de obra é tam-
bém uma forma de combate à comercialização 
ilegal de património nacional? 
Partindo do princípio básico de que o acompa-
nhamento arqueológico só pode ser realizado 
por arqueólogos, devidamente credenciados 
pela DGPC e que se regem por um código 
deontológico, o acompanhamento arqueoló-
gico poderá servir como uma primeira fren-
te de “combate” à comercialização ilegal de 
património. Em todo o caso, sendo ilegal, a 
comercialização de bens patrimoniais é um 
assunto grave (e legalmente enquadrado), pelo 
que cabe a outras instâncias a sua resolução. 
Os arqueólogos, por imposição da profissão, 
entregam às instituições tutelares todos os ves-
tígios arqueológicos que identificam e estudam, 
garantindo assim que o património identificado 
fica devidamente salvaguardado.

Como encara o futuro da arqueologia em Por-
tugal?
Sempre com optimismo! Veja-se que o desen-
volvimento significativo da reabilitação urbana 
tem permitido colocar a descoberto importan-
tes vestígios arqueológicos. É certo que seria 
importante uma maior fiscalização ao nível 
das obras que não cumprem os requisitos 
legais ao nível da arqueologia, é também 
certo que uma maior união entre a classe 
seria desejável, mas a verdade é que se tem 
descoberto muito da nossa história ao longo 
destes últimos anos. Creio que quanto maior 
for a transparência, honestidade e clareza 
dos arqueólogos junto dos promotores e 
construtores, maior será a sensibilidade e 
compreensão para a necessidade de estudar-
mos os vestígios arqueológicos dos locais que 
intervencionamos, e maior será a nossa credi-
bilização. No fundo, trata-se de uma mudança 
de mentalidades que, não sendo fácil, vai sendo 
feita por todos os arqueológos junto dos res-
tantes intervenientes.
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Melanoma Maligno Cutâneo

Antes de mais, importa contextualizar a doença 

que aqui nos traz. O que é um Melanoma?

O Melanoma cutâneo é o tumor maligno dos 
melanócitos que são as células responsáveis pela 
pigmentação da pele. Este tumor representa 5 
a 10% das neoplasias malignas cutâneas, mas 
apesar da sua baixa frequência relativa é o tumor 
que mais contribui para a mortalidade por cancro 
cutâneo (75-90% das mortes).
Atualmente, em Portugal diagnosticam-se cerca 
de 1.000 novos casos de melanoma por ano e a 
sua incidência situa-se entre os 6-8 casos/100.000 
habitantes, semelhante à verificada nos países do 
sul da Europa, como Espanha e Itália. Pode atingir 
qualquer grupo etário e é relativamente frequen-
te em adultos jovens (<30 anos) e raro na infância. 
O risco de desenvolver melanoma é sobreponível 
nos dois sexos, com diferenças consoante os paí-
ses.  Aparece com mais frequência nos indivíduos 
de raça caucasiana, mas pode surgir nos negros. 

Podemos associar o aparecimento do Melanoma a 

algum grupo de risco? 

Os principais fatores de risco estão bem estabe-
lecidos. As pessoas de pele clara, sardentas, ruivas 
ou louras (fototipos I e II), de olhos claros, nevos 
atípicos, com história de exposição solar intensa 
e intermitente (escaldões), sobretudo na infân-
cia, têm maior risco de desenvolver melanoma. 
Salienta-se ainda a importância dos antecedentes 
pessoais e familiares de melanoma e a imunossu-
pressão que representa também um fator de risco 
para o desenvolvimento de melanoma, conferin-
do uma maior agressividade à doença. 

Ao nível da prevenção, como poderemos agir para 

evitar Melanoma? Tendo em conta que o número 

de casos de Melanoma continua a aumentar, o 

que se pode fazer no sentido de sensibilizar a 

sociedade para a importância da prevenção e das 

consequências de um Melanoma? 

Apesar dos recentes avanços terapêuticos, a pre-
venção e o diagnóstico precoce continuam a ser 
as melhores armas para combater o melanoma. 
Como é evidente o melhor é evitar o aparecimen-
to da doença e se isso não for possível diagnos-
ticá-la nos estádios iniciais. Para se compreender 
melhor a influência do diagnóstico precoce no 
prognóstico sabemos que a taxa de sobrevivência 
ao fim de 5 anos é de 95% para o estádio I, com 
espessura inferior ou igual a 1mm, mas cai para 
62% quando há envolvimento ganglionar regio-
nal, e para 20% nos tumores em estádio IV, o que 
é elucidativo. 
A incidência de Melanoma continua a aumentar 
em todo o mundo, sobretudo nos EUA, Austrália 
e Norte da Europa. As causas deste aumento 
devem-se a vários fatores: genéticos, ambien-
tais e estão sobretudo relacionadas com com-
portamentos de risco que devem ser evitados. 
Destaco a exposição solar excessiva, crónica ou 
intermitente (“escaldões”) entre as 12-16h, altura 
em que a radiação ultravioleta é mais perigosa; 
desaconselho ida aos solários e exposição solar 
intensa durante a infância. 
Desde há muitos anos que os nossos dermato-
logistas desenvolvem um excelente trabalho na 
área da prevenção e diagnóstico precoce, mas 
infelizmente ainda nos aparecem muitos casos 

de melanoma diagnosticados em fase avançada e 
negligenciados durante anos.
É preciso continuar a trabalhar no sentido de 
desenvolver novas estratégias de prevenção e, 
acima de tudo, investir na educação/formação em 
melanoma, da sociedade civil e dos profissionais 
de saúde, nomeadamente os clínicos gerais.

O Melanoma é uma patologia com cura? Quais 

as terapêuticas disponíveis e como tem sido o 

avanço da medicina e da tecnologia no combate 

a esta doença?

O melanoma maligno cutâneo, quando diagnos-
ticado nos estádios iniciais cura-se em 95% dos 
casos, apenas com cirurgia, removendo o tumor 
primário. 
Ultrapassada a fase cirúrgica (estádios III e IV) o 
prognóstico não é tão favorável, embora se regis-
tem avanços significativos no tratamento médico 

do melanoma avançado, com a utilização das 
terapêuticas dirigidas nos melanomas com muta-
ção BRAF e com a imunoterapia nos não mutados 
e casos selecionados de melanoma BRAF+. 

No que diz respeito à investigação, Portugal 

tem vindo a apostar no desenvolvimento de 

soluções inovadoras e menos invasivas para o 

tratamento de patologias de cancro, nomeada-

mente da pele. No que diz respeito ao Melano-

ma, como tem sido esta evolução e a aplicação? 

Quais os tratamentos disponíveis para estes 

doentes?

A partir de 2011, graças aos avanços da genética, 
imunologia e biologia molecular começaram a sur-
gir novos fármacos, com diferentes mecanismos de 
ação, que demonstraram pela 1ª vez um aumento 
da sobrevivência global, em doentes com melano-
ma avançado. Foi o caso dos tratamentos alvo para 

ENTREVISTA A MARIA JOSÉ PASSOS, 

MÉDICA ONCOLOGISTA, SOBRE O 

MELANOMA MALIGNO CUTÂNEO.
MARIA JOSÉ SARAMA-
GO GALVÃO PASSOS 
Licenciada em Medicina pela Faculdade de 
Ciências Médicas de Lisboa em 1978
Especialista de Medicina Interna (1988)
Especialista de Oncologia Médica (1997)
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Português de Melanoma (IPM) desde 2012
Autora e Coordenadora do 1º livro técnico 
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[ Maria José Passos, Médica Oncologista

MÊS INTERNACIONAL DE COMBATE AO MELANOMA

Maio é o mês internacional de combate ao melanoma, o tipo de cancro de pele mais agressivo e letal 
que existe. O movimento teve início nos Estados Unidos e espalhou-se por outras partes do mundo. 
Por falta de informação, as pessoas não se preocupam e muitas delas nem imaginam que o cancro de 
pele pode matar.

Dia do Euromelanoma 2018 – 16 Maio

No passado dia 16 assinalou-se o Dia do Euromelanoma / Dia dos Cancros da Pele. 
Para lembrar a importância desta problemática, foram realizados rastreios gratuitos em diversas 
unidades de saúde um pouco por todo o país. 

[QUALIDADE DE VIDA] 

Maio 2018 [ ] 37

os doentes com mutação BRAF e da imunoterapia. 
Ao contrário da quimioterapia antineoplásica, a 
imunoterapia atua sobre o hospedeiro e não dire-
tamente sobre o tumor, modulando as respostas 
imunológicas do organismo, de modo a que este 
consiga lutar de forma eficaz e duradoura contra o 
tumor. O mecanismo de ação dos diferentes agentes 
imunológicos condiciona as respostas clínicas e 
também os efeitos adversos que são de causa auto-
-imune e geralmente controláveis. Outra moda-
lidade terapêutica importante no tratamento 
do melanoma avançado inclui os inibidores 
BRAF e MEK nos doentes que têm mutações 
nesta via reguladora do ciclo celular. A Imuno-
terapia e as terapêuticas alvo no tratamento do 
melanoma avançado levaram a um aumento 
de sobrevivência global e a respostas dura-
douras, transformando uma doença agressi-
va em doença crónica com poucos sintomas. 
Atualmente em Portugal tratamos os nossos 
doentes com estes novos agentes (inibidores 
BRAF+ inibidores MEK e imunoterapia) e par-
ticipamos em vários ensaios clínicos multicên-
tricos internacionais em melanoma avançado. 
O tratamento do melanoma continua a ser um 
desafio, mas o futuro deve ser encarado com 
otimismo, pois entrámos numa nova era no tra-
tamento desta doença. Todos os doentes devem 
ser encorajados a participar em ensaios clínicos 
com novos fármacos!
Temos que enfrentar ainda enormes desafios, mas 
a revolução continua e veio para ficar...

Em geral existem diferenças morfológicas que 
nos podem ajudar a distinguir as lesões suspeitas 
de melanoma (Ver critérios abaixo ABCDE) 

Assimetria

Bordo irregular
Coloração castanha escura ou negra sobre um 
nevo atípico sugere a sua transformação em 
melanoma
Diâmetro > 6mm pode corresponder a maligni-
dade, pelo que estas lesões devem ser excisadas 

Estamos às portas de mais uma época balnear. 

Que conselhos gostaria de deixar aos nossos 

leitores?

Todas as pessoas devem conhecer os primeiros 
“sinais de alarme” que podem levar ao diagnós-
tico de melanoma e que consistem na alteração 
das dimensões, forma, cor, de um nevo ou “sinal” 
já existente. O Melanoma pode aparecer em 
qualquer localização do corpo, mesmo em áreas 
não expostas ao sol, como as palmas das mãos 
e plantas dos pés.

e analisadas.
Evolução – o “sinal” suspeito aumenta de tama-
nho, altera a sua forma e muda de cor, ou aspeto, 
ou cresce numa área de pele, antes normal. 

As pessoas de pele e olhos claros, louras ou 
ruivas, com múltiplos nevos atípicos devem ser 
regularmente observadas em consulta de Derma-
tologia, devendo ser fotografadas todas as lesões. 
Em certos casos, alguns destes nevos alteram a 
sua morfologia e devem ser retirados. 
É fundamental que os doentes estejam alertados 
para a importância de vigiar as alterações mor-
fológicas dos nevos e o aparecimento de novas 
lesões cutâneas, consultando periodicamente o 
seu médico.
Devem evitar todos os comportamentos de risco 
que falámos e seguir os CONSELHOS DA LIGA 
PORTUGUESA CONTRA O CANCRO. (caixa de 
texto)
É importante usar óculos escuros, protetor solar 
>30, uma camisa de preferência não branca, 
chapéu de pala com proteção das orelhas. Estes 
cuidados devem ser redobrados com as crianças, 
pois são mais sensíveis à exposição solar. 
Não esquecer que o melanoma pode curar-se sem 
sequelas na maioria dos casos, se diagnosticado 
precocemente; pelo contrário quando o diagnós-
tico é tardio, torna-se agressivo e pode ser fatal, 
podendo atingir qualquer órgão. 
Em Portugal morrem cerca 20 a 22 doentes por 
mês com melanoma cutâneo maligno!

CONSELHOS DA LIGA PORTUGUESA  
CONTRA O CANCRO 
–  Evite a exposição solar excessiva e as queimaduras solares, sobretudo 

nas crianças: os escaldões sofridos na infância aumentam o risco de 
cancro na idade adulta.

– Evite o sol entre o meio-dia e as quatro horas da tarde.
–  Proteja sempre a pele com filtros de índice alto e largo espectro (anti 

UVA e UVB) e defenda-se usando t-shirt, chapéu e óculos escuros.
– Consulte imediatamente um médico se notar algum sinal suspeito ou 
uma ferida que não cicatriza. 
–  Sinais de alerta: se tiver dúvidas em relação a um sinal, lembre-se do 

ABCD: Assimetria, Bordo irregular, Cor não uniforme e Diâmetro (superior 
a 5 mm). 
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“Maximizar a satisfação dos 
nossos clientes é primordial”

Como surge a Marsil no mercado das artes grá-
ficas?
No intuito de melhorar a vida da sua família, o 
fundador, Joaquim António Moreira comprou o 
alvará e duas máquinas a uma empresa deno-
minada MARSIL pertencente a Maria Silveira. 
Na mesma altura, Joaquim Moreira arrendou um 
espaço na rua Conde Vizela juntamente com um 
empresário de encadernação, ou seja, nos primei-
ros cinco anos no mesmo espaço encontravam-se 
os negócios de impressão e de encadernação 
independentes.

Com uma história que conta já com 65 anos, como 
tem sido pautado o percurso da empresa?
A partir de 1958, tal como dissemos ante-
riormente, a Marsil passou a operar sozinha 
no espaço da rua Conde Vizela. Tendo o seu 
crescimento sido sustentável. Normalmente, 
quando existem períodos de crise as empresas 
ou vingam ou morrem. Foi o caso da Marsil. 
Após o período conturbado do PREC, a MAR-
SIL arregaçou as mangas e investiu em novas 
máquinas o que permitiu fidelizar clientes da 
área da banca e seguradoras. Entretanto a Mar-
sil passou a ser uma sociedade por quotas em 
1979. Nos anos 80, investiu em equipamento 
de pré-impressão, permitindo a consolidação 
dos clientes já existentes. Em 1987, comprou-
-se a primeira máquina rotativa off-set o que 
se traduziu na necessidade de arrendamento 
de uma outra instalação no Porto, mais con-
cretamente na Rua Cândido dos Reis. Foram 
transferidos os serviços de pré-impressão para 
essa localização. Nos anos 90 e porque a 

empresa continuava a crescer, abriu-se uma 
nova delegação em Lisboa e posteriormente à 
mudança de instalações para a Maia deixando 
de operar no centro do Porto. Com o mercado 
a alargar em virtude de diversas mudanças 
de imagem da banca e seguradoras, as quais 
foram confiadas à Marsil, a empresa ampliou as 
suas instalações na Maia. Passados alguns anos 
atingiu o máximo das suas vendas e comprou 
as instalações fabris e máquinas já existentes 
em Mosteiró, Vila do Conde, para complemento 
do seu negócio. Antecipando a crise no sector 
bancário a Organização investe em novos equi-
pamentos direcionando-se para outros sectores 
de atividade. Numa primeira fase focou-se na 
hotelaria e posteriormente em hospitais priva-
dos, calçado, transportes entre outros.

Quais os serviços que disponibilizam ao mer-
cado?
A Marsil atua nas áreas de criatividade, pré-
-impressão, Impressão Offset (plana e rota-
tiva), Impressão Digital (pequeno e grande 
formato), Personalização e Endereçamento. 
Em 2006 iniciou uma nova área de negócio 
que passa pela incorporação de serviços de 
valor acrescentado ao produto gráfico da 
nossa produção – A Gestão de Economato 
e Logística. A Marsil propõe assim gerir os 
stocks de material gráfico dos seus clientes 
entregando na quantidade e prazos reque-
ridos e nos locais por eles indicados. Mais 
recentemente, a Marsil faz também a gestão 
de stock de outro tipo de economato não 
produzido na empresa.

Os avanços nas artes gráficas têm sido muitos, 
nos últimos anos, nomeadamente com a entrada 
das novas tecnologias no setor. Para a Marsil, 
como foram pautados os avanços nos últimos 
anos?
A Marsil tem por hábito visitar feiras de artigos 
gráficos nomeadamente para saber quais as 
tendências no mercado. Além disso faz diversos 
estudos de mercado com o intuito de saber 
quais as necessidades dos seus clientes e se 
determinada tecnologia colmatará a necessida-
de dos mesmos. 

Fruto também da entrada das novas tecnologias, 
a concorrência passou a ser mais agressiva. De 
que forma se posiciona a Marsil para diferenciar 
das empresas concorrentes?
A concorrência nesta área sempre foi agressiva. A 
Marsil diferencia-se pela qualidade dos seus pro-
dutos e pelo cumprimento de prazos de entrega. 
Temos uma boa ética de trabalho que nos permite 
alcançar o sucesso. Querer maximizar a satisfação 
das necessidades dos nossos clientes é primor-
dial no nosso negócio. Adaptando uma frase de 
Walt Disney a Marsil “gosta do impossível porque 
lá a concorrência é menor”.

Em 2006 iniciam uma nova área de negócio, 
atribuindo valor acrescentado ao produto gráfi-
co. Como é, genericamente, possível acrescentar 
valor a estes produtos? 
Normalmente as empresas gráficas produzem 
o produto e entregam no espaço que o cliente 
pretende. Nós conseguimos valor acrescentado 
ao produto porque fazemos a gestão do mesmo, 
o armazenamento e a logística. O cliente não tem 
que se preocupar com a gestão do stock de pro-
dutos gráficos porque nós oferecemos este ser-
viço. Além disso não tem que se preocupar com 
espaço de armazém que nós providenciamos o 
nosso espaço. Alargamos este serviço ao produto 
não gráfico. No fundo, o valor acrescentado não é 
só para o produto mas para o serviço.

Em termos futuros, quais os grandes projetos e 
perspetivas da Marsil?
O futuro da Marsil passa por diversificar, ainda 
mais, os seus produtos para conquistar novos 
nichos de mercado e isso obrigará a fazer novos 
investimentos. 

DESCUBRA A MARSIL, UMA EMPRESA 
COM 65 ANOS DE HISTÓRIA PAUTADA 
PELO TRABALHO E PELA ADEQUAÇÃO 
ÀS NECESSIDADES DO MERCADO. 
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Santa Marta de Penaguião: 

Berço do Douro

Luís Reguengo Machado está a meio do primeiro 

ano do segundo mandato à frente da Câmara 

Municipal de Santa Marta de Penaguião e, ao 

longo destes quatro anos e meio, tem vindo a 

apostar essencialmente no desenvolvimento do 

concelho, mostrando as suas potencialidades e 

tentando trazer para Santa Marta de Penaguião 

as oportunidades que esta merece. O País Positivo 

foi conhecer o concelho e pediu ao edil que tra-

çasse o perfil da sua terra. Assim, e nas palavras 
de Luís Reguengo Machado, percebemos que 

Santa Marta de Penaguião é um concelho mar-

cadamente vinícola e que se encontra no coração 

do Douro: “Além da sua excelente localização, 
Santa Marta de Penaguião tem a particularidade 

de ser berço do Douro uma vez que é daqui o 

mentor dos estatutos que regem a Região Demar-

cada do Douro, Frei João Mansilha, e também aqui 

está a protetora do Douro, Santa Marta”. Mas nem 

só de Douro vive o concelho de Santa Marta de 

Penaguião: “Em 35 minutos vamos do Douro à 

Serra do Marão e isso também nos torna distintos, 

conseguimos reunir o melhor de dois mundos e, 

isso, sem dúvida marca a diferença”. Podemos, 

facilmente, concluir que Santa Marta de Pena-

guião é, e facto, um município de referência que, 

ao longo dos últimos anos, conseguiu incremen-

tar medidas e fomentar desenvolvimento assente 

em duas marcas, o Douro e o Marão. 

Quisemos saber se Santa Marta de Penaguião 

sofre com as agruras da interioridade, mas 

rapidamente fomos alertados para o facto de 

a palavra interioridade estar proíbida neste 

concelho: “Se olharmos para o mapa nacional, 

vemos que Portugal não tem interior. Estamos 

a uma hora do litoral e isso não nos faz parte 

do interior. O problema é que as políticas 

nacionais nunca olharam para o país dessa 

forma, mas está mais do que na hora de o 

fazer”. Apesar disso, o autarca refere que Santa 
Marta sofre bastante com a baixa natalidade, 
lembrando que todo o país sofre com esse pro-

blema. Assim, é importante que “as mudanças 
se façam ao nível central estatal. Não depende 

de um município ou dos municípios do nosso 

território, depende sim da mudança de para-

digma e da criação, paulatina, de medidas que 

permitam alavancar a nossa economia”. Mas 

como? Para Luís Machado é fácil, basta apostar 

em medidas de discriminação positiva: “Todas 

as empresas de que recorram a fundos comu-

nitários ou nacionais só deveriam instalar-se 

nos territórios mais interior, ou seja, praticar 

uma discriminação positiva que fomentasse o 

repovoamento dos territórios mais desertifica-

dos e ajudasse a equilibrar o território nacional. 

EM ENTREVISTA AO PAÍS POSITIVO, 
LUÍS REGUENGO MACHADO, 
PRESIDENTE DA AUTARQUIA DE 
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO FALA 
SOBRE O CONCELHO QUE GERE E 
SOBRE UM DOS MAIORES POTENCIAIS 
TURÍSTICOS DO PAÍS, A ROTA DA 
ESTRADA NACIONAL 2. SAIBA TUDO NA 
ENTREVISTA QUE SE SEGUE.
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oferece uma excelente qualidade de vida e um 
custo de vida inferior ao das grandes cidades 

do litoral, dando assim mais e melhor poder de 

compra aos seus habitantes. 

O grande projeto deste mandato, segundo nos 

aponta o edil, é o de mostrar que chegou a hora de 

acabar com os desequilíbrios existentes no territó-

rio nacional. E a única forma de o fazer é “mostrando 

que o país não é suficientemente grande para que 
eles existam e mostrando as potencialidades únicas 
que existem e devem ser potencializadas em terri-
tórios como o nosso”, finaliza Luís Machado. 

No entanto, temos noção que são as empresas 

que não necessitam de transporte e logística 

que podem ser competitivas nestes concelhos 

e, portanto, existem inúmeras empresas que 
poderiam ser fixadas no interior por forma a 
evitar o despovoamento e os problemas daí 

decorrentes, falamos de tecnologia e inovação”. 

Desde há alguns anos que os municípios têm 

feito um trabalho exemplar no que toca à atração 
de investimento e Santa Marta de Penaguião não 

foge à regra. Para oferecer a todos aqueles que 

escolham este concelho para viver, Santa Marta 

PROJETO ROTA 

DA ESTRADA NACIONAL 2 

A Estrada Nacional nº 2 é única no país, atraves-

sando-o de norte a sul, sendo exemplar único na 
Europa e tendo apenas duas similares no Mundo, 

a ruta 40 na Argentina e a 66 nos Estados Unidos. 
A ideia de criar uma Rota da Nacional 2 surgiu 
por forma a aproveitar este recurso como uma 

plataforma de desenvolvimento, criando riqueza 

e valor para todos aqueles que vivem na nacional 

e incrementando o aparecimento de novos inves-

timentos e investidores. 

Luís Machado refere, na entrevista que cedeu 

ao País Positivo, que a ideia é tornar a Nacio-

nal 2 na melhor marca nacional uma vez que 
a mesma atravessa 35 municípios e tem uma 

comunidade que ronda os 750 mil habitantes. “A 
associação está criada, depois de dois anos de 

reuniões e de definição do modelo de gestão, e 
acreditamos que assim que consigamos organi-

zar e desenvolver tudo aquilo que foi pensado, 

a nacional 2 possa ser um polo de atração e 
desenvolvimento”. A ideia, de facto, “é que os 
portugueses primeiro conheçam uma estrada 

única na europa e que faz dela única e distinta, 

e que depois todos os dias seja trilhada e pal-

milhada por turistas estrangeiros que têm uma 

oportunidade única na europa de percorrer 

uma estrada tão bonita e diferenciada e, de 

facto, criar riqueza para quem lá vive”. 

A nacional 2 é, acima de tudo, uma oportunidade 
socioeconómica. Por um lado, tem a parte turísti-

ca evidente, “ao nível da gastronomia mostrando 

o que existe de norte a sul do país, ao nível dos 
vinhos, do turismo religioso, do turismo termal e 

dos seus seis patrimónios mundiais reconhecidos 

pela Unesco. É, de longe, a estrada mais valiosa 
que temos”.

Neste momento, a Associação que tem a sua 
sede em Santa Marta de Penaguião e tem já 29 
associados, está a tratar de todas as questões 

burocráticas e de planeamento. Por exemplo, a 
estrada não se faz nos dois sentidos em todo 

o seu percurso e, portanto, é hora de tratar da 

sinalética e mostrar por onde é possível percor-

rer a estrada. Além disso, “estamos a tratar de 
estabelecer parcerias que promovam uma oferta 

qualificada e distinta do ponto de vista da quali-
dade”. De salientar que, apesar da sua grandeza, o 

projeto da Nacional 2 não traz custos acrescidos 
para os municípios ou para os parceiros já que a 

rota existe e apenas é necessário mantê-la em 
condições de excelência”. 
A Rota da Estrada Nacional 2 é, de facto, uma 
oportunidade única e, neste momento, a Asso-

ciação está a trabalhar no sentido de desenhar 

os pacotes turísticos específicos de acordo com o 
perfil do turista da Nacional 2, criando ofertas de 
qualidade e rotas específicas. O passo seguinte, 
e tendo já o entendimento com o Turismo de 

Portugal, passa por promover este produto a nível 

internacional. 

Se quiser conhecer o país de lés-a-lés, a Rota da 

Nacional 2 é, sem sombra de dúvidas, a melhor e 
mais bela forma de o fazer. Arrisque e descubra o 
verdadeiro Portugal. 

[ Luís Reguengo Machado, Presidente da autarquia
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Como apresentaria o concelho de Alijó, que 

dirige desde outubro de 2017?

Alijó esta no coração do Douro Vinhateiro, 
Património da Humanidade e é, ainda hoje, 
o concelho com maior número de produtores 
vinícolas e que mais pipas de vinho genero-
so produz. É um concelho centrado na uva 
e na vinha, essencialmente. Mas é também 
um concelho com uma riqueza impar, com 
um património cultural, histórico e religioso 
único e com gente boa e que tão bem sabe 
receber quem nos visita. 

Mas é também um concelho que nos últimos 

anos sofreu alguns abalos 

Precisamente, até há quatro anos atrás, Alijó 
estava mergulhado no descrédito comple-
to, na desconfiança dos fornecedores  Teve, 
durante 12 anos, uma gestão que considero, 
no mínimo, descuidada e que levou o con-

celho, que era o mais promissor de toda a 
região, à apatia e ao marasmo completo. E 
isso teve impactos óbvios no concelho, desde 
logo na sua economia. O anterior executivo, 
do qual eu fazia parte, fez um esforço tre-
mendo para recuperar esta autarquia, tivemos 
necessidade de fazer cortes profundos, priori-
zar muito os investimentos e, de facto, conse-
guimos tirar a Câmara Municipal do excesso 
de endividamento. De salientar que herdamos 
uma dívida de curto e médio prazo superior 
a 23 milhões de euros, mas o orçamento não 
chegava aos 11 milhões  No entanto, temos 
ainda alguns processos em tribunal, com 
empreiteiros a reclamar à câmara cerca de 
cinco milhões de euros e, portanto, a nossa 
situação é ainda um pouco débil, pesa embora 
o passivo certo esteja perfeitamente consoli-
dado e sabemos com o que podemos contar. 
Temos, no entanto, que dar passos sucessivos 
mas sustentados para que não comprometa-
mos o futuro das gerações vindouras.

E quais são esses passos que têm que ser 

dados? Como se consegue alavancar um muni-

cípio que esteve mergulhado nesse marasmo? 

O primeiro passo foi tomar as rédeas da 
situação com pulso e nervos de aço. Como já 
referi, foi necessário priorizar muito e, ainda 
hoje, mantemos esse registo. Equilibrar as 
contas da autarquia é essencial, mas também 
é necessário que investir na coesão territorial 
do concelho, lembrando sempre que um passo 
em falso pode comprometer todo o trabalho 
feito até aqui. Portanto, tudo o que é feito é 
com rigor, com muito critério e transparência. 

No entanto, há projetos que são estruturantes 
e um deles é o Pinhão. Anualmente, chegam 
ao Pinhão, por via fluvial, mais de 300 mil 
turistas e, apeados ou de automóvel, mais de 
cem mil. São perto de 500 mil pessoas que 
aqui chegam anualmente e, estes números, de 
acordo com dados dos operadores turísticos, 
que têm já os pacotes vendidos para 2019 e 
2020, vão aumentar consideravelmente. Os 
números são impressionantes, é certo, mas é 
preciso que esses turistas tenham condições 
não só para ficar no Pinhão mas para de 
deslocarem pelo concelho e pela região do 
Douro, desfrutando da magnífica paisagem e 
tudo quanto temos para lhes oferecer. 

Mas o Pinhão está, de acordo com palavras 

suas, em risco de colapso. O que quer isto 

dizer? Como se resolve esta situação?

O Pinhão não está em risco de colapso, tem 
várias infraestruturas que já colapsaram e que 
não respondem cabalmente às necessidades e 
aos desafios que se colocam. O Pinhão é uma 
vila recente, que nasceu com o transporte do 
vinho do Porto nos barcos rabelos para Gaia já 
que era ali que se fazia o carregamento das pipas 
e, portanto, tem uma histórica riquíssima ligada 
ao vinho do Porto. Felizmente, o Pinhão é uma 
zona nuclear do Douro e é por ali que chegam 
a maior parte dos turistas para a região. Só para 
terem uma noção, há dias estavam estacionados 
na fluvina seis barcos hotel. Ora, isto cria uma 
pressão tremenda em toda a vila. Desde logo, as 
infraestruturas subterrâneas de serviços básicos: 
O saneamento do Pinhão foi construído há mais 
de 40 anos e colapsou, não responde e é fre-

INSERIDO NO CORAÇÃO DO 
DOURO VINHATEIRO, ALIJÓ É UM 
CONCELHO MARCADO POR INÚMERAS 
POTENCIALIDADES. COM UMA 
RIQUEZA PROFUNDA AO NÍVEL DO 
PATRIMÓNIO – HISTÓRICO, RELIGIOSO 
E CULTURAL – ALIJÓ É TERRA 
HOSPITALEIRA E DE GENTE BOA. SAIBA 
MAIS NA ENTREVISTA QUE SE SEGUE A 
JOSÉ PAREDES, ATUAL PRESIDENTE DO 
MUNICÍPIO. 

[ José Paredes, presidente do município

Alicerces no futuro!
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quente o cheio a esgoto na principal avenida do 
Pinhão, onde chegam os turistas. Mas também a 
rede de abastecimento de água  O Pinhão tem 
um sistema de abastecimento de água autónomo, 
mas que foi pensado para uma dimensão que 
não é a que hoje existe. Um barco hotel carrega 
dezenas metros cúbicos de água, multiplicando 
isso por dois ou três… Imagine a pressão que isso 
exerce sobre o sistema de abastecimento à popu-
lação! Portanto, tudo isto tem que ser repensado 
e é aqui que nos encontramos. Começamos por 
executar um Plano de Pormenor para toda a baixa 
do Pinhão e temos já um projeto de execução que 
prevê a requalificação total da Avenida António 
Manuel Saraiva – a avenida da Estação do Pinhão 
– que prevê o alargamento da via, a reabilitação 
das infraestruturas subterrâneas, a criação de 
lugares de estacionamento, lugares de paragem 
de autocarros, zonas vedes e vias pedonais para 
que as pessoas possam usufruir, verdadeiramente, 
do Pinhão. Além disso, pretendemos também 
criar acesso à cota baixa e requalificar a zona da 
fluvina. 

Este é, de facto, um projeto estruturante para 

o Pinhão. 

Precisamente. É estruturante e é caro. O 
município, por si só, não tem capacidade 
para suportá-lo. Obviamente que faremos 
um esforço para contribuir com o orçamento 
municipal para a requalificação da vila, mas o 
poder central terá que perceber que o Pinhão 
não é um problema de Alijó, mas de toda a 
região do Douro e, no limite, do país. Assim, 
é necessário criar sinergias, todos temos 
que cooperar para resolver este problema. O 
futuro não espera! Urge tornar o Pinhão mais 
atrativo e competitivo para todos aqueles que 
nos visitam diariamente. 

A requalificação do Pinhão é também uma 

forma de combater a interioridade e os pro-

blemas dela decorrentes? 

À semelhança do que acontece com outros 
concelhos do Douro, Alijó tem potencialidades 
turísticas únicas e o futuro passa muito por ai. 
No entanto, temos que saber aproveitar o turis-

mo e retirar dele o máximo proveito possível, 
criando pontos de atração, criando condições 
para que os turistas usufruam do nosso con-
celho e de tudo aquilo que temos para lhes 
oferecer. O turismo pode ser um excelente fator 
de dinamização da economia local, designada-
mente com a criação de emprego e valorização 
dos produtos endógenos. A desertificação do 
interior, sobretudo em concelhos de pequena 
dimensão é galopante e só com a criação de 
emprego é possível travá-la. No entanto, e no 
nosso caso, herdamos um parque empresarial 
com mais de 30 anos e que nem sequer possui 
sistema de tratamento de esgotos. É difícil uma 
empresa fixar-se sem ter as condições básicas 
mínimas para desenvolver a sua atividade? 
Também estamos a trabalhar nesta área. Por-
tanto, há ainda muito a fazer e temos consciên-
cia que só conseguiremos estancar a sangria 
humana criando condições para o desenvolvi-
mento turístico e a fixação de empresas. 

Neste seguimento, a caça é também um fator 

de desenvolvimento para Alijó?

Com toda a certeza. Alijó terá, por ventura, a 
maior zona de caça municipal do país, ultra-
passando os 20 mil hectares de área cine-
gética. Essa zona é gerida pelo município e, 
em cada época de caça, temos aqui inscritos 
mais de mil caçadores por dia, ultrapassando 
os 1500 em alturas de abundância de tordos, 
uma das espécies mais procuradas, a par do 
javali, do coelho bravo e da perdiz. Isto faz 
com que a caça fomente o movimento da 
nossa economia. A par do turismo, hoje em 
dia, a caça é um dos principais fatores de 
dinamização da pequena economia local. 

Temos o Douro, temos o vinho, temos a caça, 

mas não podemos esquecer que em Alijó 

temos também a Floresta 

Alijó é tão rica  Tem uma zona muito vincada, 
o Douro, muito ligada à uva e ao vinho, mas 
tem também uma zona alta de montanha que é, 
fundamentalmente, floresta. Infelizmente, tive-
mos já muito mais e melhor floresta, mas com o 
desaparecimento das pessoas a floresta acabou 

por ficar ao abandono e isso trouxe os incên-
dios, o grande flagelo do país. Alijó teve, em 
julho de 2017 o maior incêndio da sua história 
recente, arderam cinco mil hectares de floresta, 
grande parte do nosso património florestal. 
Conscientes deste problema, decidimos levar 
a cabo um projeto conjunto com a Quercus e 
a Associação Nacional de Engenheiros Flores-
tais para criarmos um Plano de Ordenamento 
Florestal do território de Alijó. Este projeto 
visa estudar os problemas da nossa floresta ao 
mesmo tempo que traça linhas de orientação 
para o futuro, adaptando as melhores espécies 
ao solo existente. É certo que este plano não 
é o remédio para todos os males da nossa flo-
resta, mas é um primeiro passo. O importante é 
que a nossa floresta vai ser pensada e discutida 
e as conclusões finais serão divulgadas e dis-
ponibilizadas a todos para que, juntos, passo a 
passo, consigamos revitalizar a nossa floresta. 
Porque a floresta não é só madeira ou lenha, 
há uma série de subprodutos, como os cogu-
melos, o mel, a cortiça, a caça, entre outros, que 
podem constituir uma oportunidade única para 
aumentar e diversificar a fonte de rendimento 
das famílias. E este é o nosso grande plano, 

tornar a floresta mais competitiva e potenciar 
todos os seus recursos. Futuramente, com a pro-
gressiva melhoria das finanças do município e 
se o poder central repensar as ajudas nacionais 
e comunitárias à reflorestação das terras agrí-
colas, julgo que estão criados os mecanismos 
para que possamos novamente ter uma floresta 
ordenada e sustentável na parte Norte do con-
celho de Alijó.

Fala muito de parcerias. Essas são essenciais 

para o desenvolvimento e afirmação dos con-

celhos do interior? 

Claro que sim. Nós fizemos isso para a flores-
ta, mas estamos também a fazer isso para o 
Pinhão. Neste momento, temos um grupo de 
pessoas a pensar o Pinhão. Temos tido várias 
reuniões de trabalho com a equipa do plano, 
com a CCDR, com as Infraestruturas de Portugal, 
com a APDL, com investidores privados, para 
pensarmos o futuro do Pinhão porque é neces-
sário crescer, é certo, mas esse crescimento tem 
que ser feito de forma harmoniosa e ordenada.
As parcerias entre o poder central e o poder 
local terão que assumir, cada vez mais, um 
papel basilar em matéria de ordenamento 
e desenvolvimento do território do interior. 
Nós, os autarcas, somos políticos, sabemos o 
que queremos para os nossos territórios, mas 
esse caminho tem que ser trilhado em con-
junto por quem sabe, na prática, por um lado, 
e, por outro, por quem tem a responsabilidade 
máxima e, diria mesmo, a obrigação, de asse-
gurar os mecanismos e os meios necessários 
à coesão territorial.

A finalizar, gostaria de deixar alguma mensa-

gem aos nossos leitores? 

Visitem Alijó. Visitem o Douro, Património da 
Humanidade, com as suas paisagens únicas, 
os melhores vinhos do mundo, a excelente 
gastronomia e gente hospitaleira. Se visita-
rem o Douro e Alijó poderão, em período de 
vindimas, associar-se a esta labuta que, neste 
Douro, ainda vai sendo feita de forma muito 
tradicional. Visitem Alijó, visitem o Douro que 
certamente vão apaixonar-se e voltar. 
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“A nossa beleza natural é o nosso maior bem”
Como apresentaria o concelho de Ponta Delgada?
Desde sempre e especialmente a partir da ele-

vação a cidade, a 02 de abril de 1546, Ponta 

Delgada tem assistido a um percurso ascendente, 

nos contextos regional e nacional. E isto tanto 

aos níveis sociocultural – somos o maior e mais 

populoso concelho dos Açores, com cerca de 70 

mil habitantes – 50 por cento de São Miguel e 

cerca de 30 por cento dos Açores, como empre-

sarial, metade dos Açores. Aliás, a densidade 

populacional residente e pendular está associada 

a esta elevada concentração económica em Ponta 

Delgada. A cidade de Ponta Delgada é um centro 

de serviços, mas todo o concelho, no total das 

suas 24 freguesias, agrega as principais e mais 

relevantes atividades económicas de S. Miguel 

e dos Açores. Ponta Delgada é verdadeiramente 

relevante pelo que produziu ao longo da sua 

história. Todos temos orgulho nesse legado, nas 

pessoas e nos factos históricos que nos cata-

pultam para este posicionamento. Mas, Ponta 

Delgada é também relevante pela geração de 

enormes expetativas quanto ao seu futuro. Rumo 

ao futuro e conscientes desta massa crítica que 

nos sustenta, temos o direito/dever de ambicionar 

crescer e assumir posição destacada nas áreas da 

nossa direta influência e intervenção, enquanto 

município e como cidade maior dos Açores. 

O estudo de 2016 da City Branding Portugal 
coloca Ponta Delgada em 21º lugar no ranking 
dos 308 municípios portugueses para “visitar”. O 
que torna Ponta Delgada um destino tão único? 
Em 2018, na categoria “visitar” o ranking da City 

Brand para os municípios portugueses elevou 

Ponta Delgada ao 15.º lugar das cidades mais 

procuradas no país. Ponta Delgada entrou ainda, 

e pela primeira vez, no Top 25 do Portugal City 

Brand Ranking, no todo das categorias “viver”, 

“visitar” e “negócios”. Em termos regionais esta-

mos, pela 5.ª edição consecutiva, no 1.º lugar. 

Um prémio que reconhece a nossa competitivi-

dade territorial positiva, e o contributo de Ponta 

Delgada para que São Miguel se confirme como 
motor de desenvolvimento dos Açores. Considero 

que o essencial do destino Ponta Delgada está 

na harmonização entre o seu passado e o seu 

presente, mas, também com aquilo que fazemos 

para acautelar o futuro. Além de um património 

natural lindíssimo, que tem nas Sete Cidades 

o maior cartaz turístico dos Açores, o concelho 

tem uma costa de praias, também favorável aos 

desportos náuticos. Ponta Delgada concilia o seu 

cosmopolitismo, com a preservação da sua histó-

DESCUBRA PONTA DELGADA, UMA 

CIDADE QUE SABE PRESERVAR O SEU 

PASSADO, RESPEITAR O PRESENTE, 

SEM NUNCA ESQUECER O FUTURO. 

ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL BOLIEIRO, 

EDIL DE PONTA DELGADA. 

[ José Manuel Bolieiro, edil de Ponta Delgada
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ria e das tradições populares que lhe conferem 

uma encantadora ruralidade.

De acordo com o índice da Airbnb e as avaliações 
dos hóspedes, Ponta Delgada é uma das localida-
des mais hospitaleiras do país. Como se consegue 
atingir este feito?
Somos um município tolerante, que respeita a 

diversidade e aceita a multiculturalidade dos 

povos. Ponta Delgada não é apenas a principal 

gateway dos Açores, é uma cidade feita de gen-

tes hospitaleiras, que acolhem o visitante, da 

mesma forma que gostariam de ser acolhidos 

fora do município. Fomos, e ainda somos, um povo 

com história de emigração. Os açorianos estão 

espalhados pelos quatro cantos do mundo, em 

especial, na América do Norte. Para onde vamos, 

levamos a fibra de um povo que conhece a adver-
sidade e o valor do trabalho, mas que partilha as 

suas tradições. Somos empreendedores e gosta-

mos de bem receber, de mostrar e de partilhar o 

que de melhor temos. 

Mas nem só de turismo vive o concelho. Considera 
que Ponta Delgada é um município com qualida-
de de vida? 
Sim, mesmo apesar de já sentirmos a pressão de 

uma crescente população flutuante, que resulta 
do aumento de notoriedade de Ponta Delgada 

como destino turístico e do aumento da oferta 

de alojamento. No entanto, Ponta Delgada tem 

um conjunto de infraestruturas decisivas para 

a instalação e sucesso de negócios. É, por isso, 

bem servida de serviços e de indústria. Somos 

igualmente o município que detém a maior 

bacia leiteira dos Açores. Ora, o nosso índice de 

empregabilidade e rendimento é o mais elevado 

dos Açores. Por outro lado, é importante salientar 

que o arquipélago dos Açores, e o município de 

Ponta Delgada em particular, é no plano turístico 

e geral um destino seguro. Em termos ambientais, 

a qualidade do ar e da água do concelho são 

monitorizados regularmente, através de análises 

feitas por laboratórios independentes e estamos, 

nos dois casos, muito bem classificados. Nesta 
era fortemente marcada pela mobilidade, em que, 

cada vez mais, a cidade é também o movimento 

de pessoas que não residem nem vivem na cida-

de ou na ilha, que vêm e estão cá uns tempos, 
alteram tudo e mobilizam todos, impõem vários 

desafios qualitativos e quantitativos, que exigem 
a humanização da cidade com vista a um futuro 

melhor. Defendo que Ponta Delgada não perderá 

as suas caraterísticas se mantiver, como defende-

mos, uma governança que tem em conta as exi-

gências sociais, que se fazem ouvir nas cidades e 
que associam os cidadãos e as associações locais 

aos projetos que lhes dizem respeito. Temos 

pensamento, oportunidade e responsabilidade 

para o futuro. 

Quais os principais projetos de futuro para o 
município?
Ponta Delgada já optou. Quer ser uma cidade 

Global. Estamos a trabalhar para estar na linha 

da frente dos conteúdos das cidades inteligentes. 

Ponta Delgada já proporciona hotspots urbanos, 

em vários pontos distintos. A nossa beleza natural 

é o nosso maior bem e é aquele que podemos 

oferecer, mas atualmente ainda existe um grande 

desconhecimento, quer pelo nosso lado, quer pelo 

lado de quem nos visita, e é aí que eu acredito 

que a tecnologia possa ajudar. Estamos a criar 

verticais de inteligência tecnológica citadina, 
para podermos desenvolver aplicações multilin-

gue, que abarquem os principais pontos turísticos 

do nosso concelho. Devemos assumir o controlo 

do número de visitantes a cada espaço mais 

frágil, o que é muito importante para manter o 

equilíbrio e a sustentabilidade da natureza. Estas 

aplicações tecnológicas podem, aliás, justificar 
apoio dos fundos comunitários, e com o apoio de 

empresas privadas, que também têm tido enorme 
intervenção no desenvolvimento do concelho. 

As aplicações tecnológicas criarão roteiros mais 

avançados do que as placas informativas, para 

que residentes e visitantes se sintam integrados 

e conhecedores do nosso património. Como tenho 

defendido, recensear os ativos de natureza e de 

património cultural, com potencial turístico, para 

eliminar a contemplação ignorada pelas enti-

dades públicas e a contemplação ignorante, por 

parte dos visitantes, que não tendo informação 

desconhecem o que visitam.

O QUE FAZER EM PONTA DELGADA

“A natureza do concelho de Ponta Delgada é um dos maiores chamarizes para quem nos visita, 

sobretudo para os amantes do desporto ao ar livre e para os apreciadores das atividades náuticas: 

desde o padel, passando pelo rapel, Whale Watching e acabando nos inúmeros trilhos aqui existentes, 

entre muitas atividades. No entanto, na cidade, e um pouco por todas as suas 24 freguesias, existe 

um vasto património edificado, que permite conhecer uma parte significativa da nossa História. Na 
cultura, existem vários espaços onde podem apreciadas exposições diversas, quer na cidade de Ponta 

Delgada, quer no resto do concelho”.

O QUE COMER EM 

PONTA DELGADA

“No concelho de Ponta Delgada, a oferta 

gastronómica é boa. 

Tanto no peixe fresco, como na carne de 

origem e marca Açores.

Na fruta, destaca-se o ananás, que é produzido 

em estufas em Ponta Delgada, e que oferece 

uma variedade de opções gastronómicas. Nos 

lacticínios, o leite e seus derivados são genuí-

nos. Podemos dizer que Ponta Delgada oferece 

sabores únicos, e tem igualmente pastelaria 

micaelense, boa para sobremesa”.
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ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DA BARCA, TRADICIONALMENTE IRREVERENTE.
O VINHO VERDE DA ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DA BARCA REFLETE COR, SABOR E TRADIÇÃO. A EXCELÊNCIA DAS CONDIÇÕES NATURAIS QUE POTÊNCIA 

A EXUBERÂNCIA DAS SUAS CASTAS, A HISTÓRIA, CULTURA E COMPROMISSO DO SEU POVO, ATRIBUEM AOS SEUS VINHOS SINGULARIDADE DE AROMAS E 
SABORES. OS SEUS VINHOS CARACTERIZAM-SE POR SER AROMÁTICOS, FRUTADOS, EQUILIBRADOS, FRESCOS E FÁCEIS DE BEBER.

A ORIGEM E SINGULARIDADE DO VINHO VERDE, ÚNICO NO MUNDO, FAZ DOS VINHOS ADEGA COOPERATIVA PONTE DA BARCA UMA REFERÊNCIA. A GAMA É 
AMPLA, COM VINHOS RESULTANTES DE MISTURAS DE DIFERENTES CASTAS OU DE UMA SÓ CASTA, A ESCOLHA É SEMPRE UMA ARTE!

A origem conta!
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Mylan
Queremos proporcionar cuidados de saúde a 7 mil milhões de pessoas, 
uma de cada vez.

Por forma a poder dar acesso 
a medicamentos de elevada 
qualidade aos mais de 
10 milhões de portugueses, 
a Mylan disponibiliza 
medicamentos em áreas 
terapêuticas importantes, tais 
como Cardiovascular, Sistema 
Nervoso Central, Respiratória, 
Doenças Infecciosas, 
Oncologia, Diabetes, VIH/ 
SIDA, entre outras.

Desde há mais de 55 anos que a nossa 
missão é proporcionar acesso a 
medicamentos de elevada qualidade. 
A nossa missão está fundamentada na 
nossa crença de que todas as pessoas 
neste mundo são importantes e que o 
acesso a uma saúde melhor deve ser 
um direito e não um privilégio. 
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GARANTIMOS ACESSO A 
MEDICAÇÃO QUE SALVA 
VIDAS EM TODO O MUNDO




