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[ ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO E SAÚDE ]

Os Benefícios dos Animais de Estimação
para a Saúde Humana
Os animais desempenham um papel importante
na vida de muitas pessoas. Além dos vários e reconhecidos atributos terapêuticos desempenhados
pelos animais, também são muito valorizados
como excelentes companheiros, o que certamente
pode afetar a qualidade das nossas vidas. E essa
companhia é benéfica para nossa saúde.
Vários estudos indicam que as pessoas que têm
um animal de estimação podem ter um coração
mais saudável, ficar doentes com menos frequência, fazer mais exercício e reduzir o risco
de depressão. Os animais de estimação também
podem ter um impacto positivo significativo em
alergias, asma, apoio social e interações sociais
com outras pessoas.

IMPACTO NA SAÚDE FÍSICA
Os animais de companhia podem melhorar a
saúde do coração reduzindo a pressão sanguínea
e regular a frequência cardíaca durante situações
de stress. Num estudo conduzido por Allen K,
Blascovich J, Mendes WB (2002), os investigadores
analisaram situações de maior ansiedade e stress,
como o desempenho de determinadas tarefas
ou a elaboração de exercícios de matemática, e
mediram as mudanças da frequência cardíaca e
da pressão arterial entre as pessoas que tinham
um cão ou gato, em comparação com aqueles que
não tinham. As pessoas com um cão ou gato tiveram frequências cardíacas e medidas de pressão
arterial mais baixas. As pessoas com um cão ou
gato também cometeram menos erros num plano
de exercícios de matemática quando o seu animal
de estimação estava presente na sala. Todos esses
dados sugerem que ter um cão ou gato diminui o
risco de doença cardíaca, bem como reduz o stress
aquando de um desempenho de uma determinada
tarefa, melhorando, muitas vezes, o resultado final
do mesmo.
Outras pesquisas indicaram que o simples ato de
acariciar um animal de estimação pode ajudar a
baixar a o colesterol e a pressão arterial.
A exposição das crianças aos animais de companhia também pode reduzir a ansiedade. Por
exemplo, um estudo conduzido por Nagengast SL,
Baun MM, Megel M, Leibowitz JM (1997) mediu a
pressão arterial, a frequência cardíaca e o distúrbio comportamental em crianças saudáveis de 3
a 6 anos em duas visitas médicas diferentes para
exames físicos de rotina. Numa visita, um cão (não
relacionado à criança) estava presente na sala e
na outra visita o cão estava ausente. Quando o cão
estava presente, as crianças apresentavam valores
menores de pressão arterial, menor frequência
cardíaca, e menor sofrimento comportamental. No
entanto, a investigação sobre os benefícios para a
saúde da criança que resulta da interação entre
crianças e animais é ainda limitada, sendo necessário estender a investigação à influência dos
animais no desenvolvimento infantil.

Outros resultados sugerem que o
suporte social que um animal de
estimação oferece pode fazer uma
pessoa sentir-se mais relaxada
e diminuir assim o seu stress. O
suporte social de amigos e familiares
pode ter benefícios semelhantes, mas as
relações interpessoais muitas vezes também
causam stress, ao passo que os animais de
estimação podem ser menos propensos a
causar esse stress. O suporte social dado
por um animal de estimação também
pode encorajar mais a socialização com
as pessoas, reduzindo sentimentos de
isolamento ou solidão. Por exemplo,
caminhar com um cão potencia a interação social, especialmente com estranhos, em comparação com a caminhada
sem um cão.
Entre os idosos, a posse de animais
de estimação também pode ser uma
importante fonte de apoio social que
melhora o bem-estar. Num estudo conduzido por Raina P, Waltner-Toews D, Bonnett
B, Woodward C, Abernathy T (1999), os resultados revelaram que os idosos que tinham um
cão ou gato eram mais capazes de realizar certas atividades físicas consideradas “atividades
da vida diária”, como a capacidade de subirem
escadas, de se dobrarem, ajoelharem ou inclinarem; de tomarem a medicação, prepararem as
refeições, tomarem banho e de se vestirem. Não
se verificaram diferenças significativas entre os
donos de cães e gatos nas suas capacidades
para realizarem essas atividades, assim como
o tempo de ter um cão ou gato e o nível de
apego ao animal influenciaram as habilidades
de desempenho.
Um grande estudo de Headey B & Grabka MM

(2007) recolheu informações de
animais de estimação (cão, gato,
cavalo, peixe, pássaro ou outros
animais de estimação) numa amostra de mais de 9.000 pessoas em
dois períodos diferentes (1996 e
2001). A pesquisa incluiu problemas de saúde, económicos e sociais,
de modo que os entrevistados não
identificassem o interesse dos investigadores numa ligação entre animais de estimação e a sua saúde. Os
investigadores concluíram que as
pessoas que tinham um animal de
estimação tinham ido a menos consultas médicas, naquele período, em
comparação com o grupo de pessoas
que não tinha um animal de estimação. Da mesma forma, um estudo que
envolveu mulheres na China, conduzido
por Headey BW, Fu Na, Zheng R (2008),
concluiu que aquelas que eram donas de
cães tiveram menos consultas médicas,
faltaram menos dias ao seu emprego e
fizeram mais exercício físico.
Como é verdade com qualquer relacionamento, algumas relações entre animais
de estimação e humanos são suscetíveis
de ser mais gratificantes para uns do que
para outros. Algumas pessoas são mais apegadas aos seus animais de estimação do que
outros e esses sentimentos podem influenciar o impacto do animal de estimação sobre
a saúde da pessoa. Outros fatores, como o
género e o estado civil, podem desempenhar
um diferente tipo de papel. Assim, embora a
posse do animal de estimação possa ter um
impacto positivo no bem-estar de algumas pessoas, isso não afeta todos da mesma maneira.
Fevereiro 2018
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LabPatVet líder na patologia veterinária
O LABPATVET - LABORATÓRIO DE
PATOLOGIA VETERINÁRIA SURGE
DENTRO DO ICBAS - INSTITUTO
DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL
SALAZAR COM O INTUITO DE, NA
SUA GÉNESE, SERVIR A COMUNIDADE
ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE
DO PORTO E PARA SATISFAZER AS
NECESSIDADES DE DIAGNÓSTICO DA
COMUNIDADE EM GERAL. CONHEÇA O
LABPATVET NA ENTREVISTA A MARIA
DE FÁTIMA GÄRTNER, DIRETORA DO
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA E
IMUNOLOGIA MOLECULAR E DIRETORA
DO PROGRAMA DE DOUTORAMENTO
EM PATOLOGIA E GENÉTICA
MOLECULAR DO ICBAS-UP.

outras universidades e centros de investigação
nacionais, tais como o IPATIMUP, IBMC, INEB mas
também internacionais, da Bélgica, Itália ou Brasil. A nossa colaboração pode incidir, a título de
exemplo, num projecto de investigação em que
os animais em estudo desenvolvem uma doença
provocada por um determinado agente, microbiano ou vírico, e o investigador quer saber o tipo
de lesões que este provoca no animal. Mais tarde
este projecto pode avançar para a terapêutica da
doença e nós fazemos o acompanhamento na área
da histopatologia.

[ Fátima Gartner, Diretora Departamento Patologia e

O LabPatVet foi criado para fins muito específicos.
Pode-nos indicar quais?
O LabPatVet é um laboratório que faz diagnóstico
para o exterior e tem como missão principal servir
os interesses académicos dos estudantes do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária. Como o
LabPatVet recebe casos clínicos e material essencial para os estudantes observarem e adquirirem
competências na área da anatomia patológica foi
essa a principal motivação que levou à criação
deste laboratório. Fazemos diagnóstico histopatológico tanto para o Hospital Veterinário do ICBAS
(UPVet) assim como para outras clínicas no exterior. O diagnóstico histopatológico é transmitido
aos clínicos em relatório escrito. Recebemos mais
amostras provenientes da área do grande Porto,
dada a proximidade geográfica, mas chegam-nos peças de todo o Continente e ilhas. Também
fazemos necropsias de animais de companhia e de
grande porte tais como equinos, bovinos, caprinos,
ovinos, suínos, etc, para determinação da causa
de morte do animal. Todos estes casos são de
extrema utilidade para os estudantes de Medicina
Veterinária, uma vez que podem participar nestas
acções extra aulas. Resumidamente, o LabPatVet
pode comparar-se a um Laboratório de Anatomia
Patológica Humana, mas na área da veterinária.
O nosso trabalho incide, maioritariamente, nos
animais de companhia, os canídeos e os felídeos,
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animais que são, por norma, devido à sua longevidade, mais suscetíveis ao desenvolvimento de
doenças, tais como tumores e doenças infecciosas.
Neste âmbito temos ainda protocolos com grupos
de investigação que se focam na avaliação histopatológica de animais de laboratório, maioritariamente roedores.
Os serviços ao exterior são solicitados por particulares ou por clínicas veterinárias?
Normalmente os pedidos de diagnóstico de peças
cirúrgicas surgem através das clínicas veterinárias,
tendo com algumas delas protocolos de cooperação. Quanto às necropsias preferimos também que
assim seja, porque vêm acompanhadas de uma
história clínica que nos permitirá, com segurança,
chegar à causa do óbito. Neste momento ainda não
fazemos patologia forense, mas pensamos abrir
esse serviço a breve prazo. Este serviço será muito
útil em casos, por exemplo, de suspeita de morte
por envenenamento ou óbitos que suscitem dúvidas quanto à sua causa. Não estamos a praticar
a patologia forense porque necessitamos de um
suporte técnico e documental muito específico.
Esta especialidade envolve uma logística jurídica
muito exigente, com normas e leis que têm de ser
escrupulosamente cumpridas e como sabemos
que, assim que abrirmos este serviço vamos ser
imediatamente requisitados para muitos casos,

Imunologia Molecular

queremos estar preparados para os poder receber
e responder em conformidade.
A colaboração do LabPatVet estende-se para além
do perímetro do ICBAS?
A colaboração do LabPatVet estende-se, em primeiro lugar, por todo o universo da Universidade
do Porto mas também fazemos colaborações com
©Joana Carvalheiro

Há, em Portugal, muitos patologistas veterinários?
A nossa Ordem dos Médicos Veterinários (OMV)
infelizmente ainda não tem um Colégio de Patologia. Os patologistas podem estar inscritos no
Colégio Europeu de Patologia mas, a nível nacional, só eu e uma outra patologista da Universidade
de Lisboa é que somos membros desse Colégio.
Neste sentido era necessário criar legislação para
regulamentar o exercício da especialidade em
Portugal, permitindo que apenas veterinários com
experiência reconhecida e comprovada na área o
possam fazer. O LabPatVet foi criado por mim e
nele actua uma equipa de patologistas e técnicos.
Fazem parte desta Patrícia Dias Pereira (Professora
Auxiliar de Anatomia Patológica do MIMV)), Irina
Ferraz Amorim (Professora Auxiliar de Patologia
Geral do MIMV), Ana Canadas (aluna do European
College of Veterinary Pathology), Ana Rute Flores,
Aline Alvarenga, Patrícia Barradas e Rita Matos
(estudantes de doutoramento) e as técnicas Alexandra Rêma e Fátima Faria.
Imagine o LabPatVet daqui a cinco anos...
Vejo-o ainda mais evoluído do que está agora.
Considero o nosso laboratório, do ponto de vista
do diagnóstico, tão bom como qualquer outro
laboratório europeu; contudo, a nível da Patologia
Veterinária, o investimento efetuado nesta área

[ICBAS-UP – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar_Laboratório de Patologia Veterinária da Universidade do Porto (LabPatVet-UP)]
©Joana Carvalheiro

SOBRE A NOSSA ENTREVISTADA:
MARIA DE FÁTIMA MOUTINHO GÄRTNER
Licenciada em Medicina Veterinária pela Universidade de Luanda em 1975, concluiu o doutoramento em
Patologia pela Faculdade de Medicina da Universidade da Cidade do Cabo, África do Sul, em 1986. Entre
1980 e 1986 foi diretora do Biotério de pequenos e grandes animais e Junior lecture of Clinical Science
and Immunology da Faculdade de Medicina/Groote Schuur Hospital, da Universidade da Cidade do Cabo.
Entre 1991 e 1995 foi investigadora júnior no IPATIMUP- Instituto de Patologia e Imunologia Molecular
da Universidade do Porto e na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, atualmente é investigadora sénior do IPATIMUP no grupo de “Glycobiology in cancer”. Especialista em Anatomia Patológica,
diplomada pelo Colégio Europeu de Patologia Veterinária (ECVP). Na área de investigação o seu interesse
vai para a Oncobiologia com ênfase para a carcinogénese mamária dos canídeos e felídeos. Desde 2006 é
Professora Catedrática de Patologia do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do
Porto (ICBAS-UP). Diretora do Departamento de Patologia e Imunologia Molecular ICBAS-UP, diretora do
programa de Doutoramento em Patologia e Genética Molecular no ICBAS-UP. Tem colaboração com várias
universidades e institutos de investigação nacionais e internacionais, sendo ainda autora e/ou co-autora
de mais de 160 artigos publicados em revistas internacionais indexadas, livro de circulação nacional e
diversos capítulos em livros de circulação internacional.

é, compreensivelmente, bem inferior ao investimento efetuado na Patologia Humana. Apesar
da investigação veterinária ter menos meios de
financiamento, isso não trava a ambição de querermos fazer mais, por isso queremos fazer exames
complementares que, neste momento, não são
realizados em Portugal. Já fazemos diagnósticos
com apoio de técnicas complementares como seja
a imunohistoquímica e genética molecular. Como
estamos inseridos num universo académico, temos

a capacidade e a obrigação de ensinar as melhores
práticas aos nossos estudantes, por isso, podemos
e devemos inovar realizando exames complementares que não são efetuados em mais nenhum
laboratório nacional, e em poucos europeus. Existe
um laboratório onde fazemos genética, que é o
local de trabalho dos estudantes de doutoramento
e são eles que proporcionam a implementação
das técnicas necessárias para o desenvolvimento
dos seus projetos de doutoramento. Temos alguns

estudantes de estágio da Licenciatura em Bioquímica, do Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, de Biologia e de Bioengenharia, para além
dos estudantes de Doutoramento. Estes últimos
desenvolvem os seus projectos em colaboração
com o IPATIMUP/i3S. Os estudos com animais de
laboratório são desenvolvidos no Biotério I3S.
Quais são as patologias dominantes dos animais
de estimação mais comuns (cães e gatos)?

As que nos chegam são, sem dúvida, as do foro
oncológico, maioritariamente tumores da mama,
pele e gástricos, em segundo lugar doenças infecciosas. Aconselhamos os proprietários dos animais
a estarem atentos à alteração de comportamento,
reacções e hábitos. Sempre que o animal mostre
qualquer sinal de doença devem procurar um
clinico veterinário. No caso do cancro da mama
aconselhamos a fazerem a vigilância e prevenção
através da palpação das glândulas mamárias.

Rua Jorge Viterbo Ferreira, 228 | 4050-313 Porto | Tel.: +351 220 428 281 | Email: labpatvet@icbas.up.pt

https://www4.icbas.up.pt
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[ UTAD EM DESTAQUE ]

Medicina Veterinária na Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro
CRISTINA SARAIVA, DIRETORA DO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS
VETERINÁRIAS (DCV) E ISABEL
DIAS, DIRETORA DO HOSPITAL
VETERINÁRIO (HV) DA UNIVERSIDADE
DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO
(UTAD) FALAM, EM ENTREVISTA AO
PAÍS POSITIVO, SOBRE O PANORAMA
ATUAL DO DCV E DO HV-UTAD E SOBRE
AS PERSPETIVAS DE FUTURO, NUMA
ALTURA EM QUE SE COMEMORAM OS
31 ANOS DE EXISTÊNCIA DO CURSO
NESTA UNIVERSIDADE.

[ Isabel Dias e Cristina Saraiva

Quem dá o pontapé de saída é Cristina Saraiva
realçando que o Departamento de Ciências Veterinárias da UTAD tem, antes de mais, o objetivo
do Ensino e, assim, “temos o Curso de Mestrado
Integrado em Medicina Veterinária, aprovado
pela agência europeia European Association
of Establishments for Veterinary Education”
(EAEVE) e o curso de 3º Ciclo (Doutoramento)
em Ciências Veterinárias. Os Docentes do Departamento participam ativamente no Ensino da
Medicina Veterinária nas suas várias vertentes,
nomeadamente Clínica, Histopatologia, Sanidade Animal, Qualidade e Segurança Alimentar
e Saúde Pública Veterinária. No entanto, e não
fugindo do principal foco do Departamento,
realçamos ainda a componente de investigação
e a de extensão. Nas suas diferentes áreas de
atuação, os Docentes do Departamento estão
envolvidos em vários projetos de investigação
e atividades de extensão, nomeadamente no
âmbito do diagnóstico clínico, histopatológico,
parasitológico, microbiológico, análises clínicas,
bem como da avaliação microbiológica, físico-química e sensorial de alimentos de origem
animal e do despiste de Trichinella spp. em
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carnes de javali”.
De acordo com o que conseguimos perceber, hoje,
a Saúde Animal está cada vez mais relacionada
com a Saúde Humana e, atualmente, “a perspetiva
é no sentido de uma só saúde com enfâse para
determinados agentes de carácter zoonótico que
podem ser transmitidos ao Homem”, refere Cristina
Saraiva.
O curso de Medicina Veterinária da UTAD surgiu
em 1987 e, na altura, foi o segundo curso desta
área a ser aberto em território nacional. Esta é
uma área do conhecimento bastante abrangente e
que tem vindo a ganhar cada vez mais importância
junto da opinião pública e, hoje, as pessoas estão
cada vez mais sensibilizadas para a importância
da Medicina Veterinária. Importante é também que
todos percebam que além do comum cão ou gato,
todos os outros animais presentes no nosso ecossistema necessitam de acompanhamento médico,
nomeadamente os animais de produção, os equinos, os animais exóticos e selvagens
De acordo com a nossa entrevistada Cristina
Saraiva, muito mudou ao longo destes 31 anos.
Por exemplo, “antigamente a organização departamental era distinta, existindo uma maior dispersão

de docentes por outros departamentos”, mas neste
momento, somos um Departamento que abrange
grande parte das vertentes das Ciências Veterinárias, e o crescimento do Departamento tem-se
evidenciado com todas as publicações, projetos
e estudos levados a cabo pelos seus Docentes
e estudantes de Mestrado, Doutoramento e Pós-doutoramento, muitos deles em colaboração com
outros Departamentos e Escolas da UTAD, ou em
parceria com instituições nacionais e internacionais e entidades privadas ”.

INVESTIGAÇÃO
Os projetos de investigação existentes no Departamento de Ciências Veterinárias são muitos e
variados. As áreas da Experimentação Animal e da
Resistência aos Antimicrobianos constituem uma
forte componente da investigação desenvolvida
por Docentes do Departamento. No âmbito da
Clínica, por exemplo, “temos vindo a desenvolver
investigação na área da Engenharia de Tecidos e
Medicina Regenerativa, especialmente de tecido
ósseo, cartilagem, pele e vários outros tecidos
orgânicos. Nomeadamente, em parceria com a
Universidade do Minho, a UTAD faz o desenvolvi-

mento dos modelos animais pré-clínicos, com vista
à realização de estudos translacionais ao Homem.
Todos estes estudos são efetuados após licenciamento e autorização pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária. Temos também uma equipa
que trabalha na área da Neurologia, no âmbito da
Medicina Regenerativa do nervo periférico e ao
nível da medula óssea. Além disso, temos muito
trabalho desenvolvido na área da Oncologia, com
uma relação estreita à Histopatologia e com aplicabilidade à área Clínica. Existem outros Colegas
que desenvolvem trabalho na área do diagnóstico,
na hematologia e bioquímica clínica desenvolvida
no âmbito da Patologia Clínica através do laboratório existente. Por outro lado, temos também
docentes ligados à experimentação animal em
Anestesiologia, Oncologia experimental e clínica,
diagnóstico da displasia do cotovelo e da anca no
cão”, refere Isabel Dias, Diretora do Hospital Veterinário. Além de todos estes grupos de trabalho, a
UTAD tem ainda diversos docentes da área Clínica
que desenvolvem trabalhos e publicam artigos
científicos relacionados com os Equinos e os grandes e pequenos Ruminantes, nomeadamente na
área da Medicina da Reprodução.

[ UTAD EM DESTAQUE ]

HOSPITAL VETERINÁRIO DA UTAD
Criado em 1992, o Hospital Veterinário foi alvo
de obras de ampliação e remodelação e inaugurado em 2009. Hoje, e olhando ao que existe no
nosso país, o Hospital está excelentemente bem
equipado e dimensionado para o trabalho que
desenvolve. Para Isabel Dias, os grandes objetivos
deste Hospital Veterinário é o apoio ao ensino dos
estudantes do Mestrado Integrado em Medicina
Veterinária, facultando aptidões e competências
práticas clínicas necessárias para a vida profissional destes estudantes; Facultar serviços médico
veterinários à comunidade em geral em permanência – e, ao mesmo tempo, apoiar a investigação
clínica e pré-clínica, “não só a médicos veterinários,
mas também a grupos de médicos de medicina
humana que têm desenvolvido os seus projetos de
doutoramento no hospital veterinário na medida
em que têm que desenvolver técnicas de experimentação animal”.
De acordo com a nossa entrevistada, Isabel Dias, o
Hospital trabalha em três grandes áreas clínicas:
Os animais de companhia – cão e gato – o grande
suporte financeiro do Hospital, os animais de interesse pecuário e os equinos, e os animais exóticos
(tais como coelhos, hamster, répteis, tartarugas e
cágados, aves ornamentais, entre outros) e selvagens. É também nesta última vertente que são
acolhidos os animais selvagens, existindo, afeto
ao Hospital Veterinário, um Centro de Recuperação de Animais Selvagens – um dos licenciados
a nível nacional pelo ICNF – que recebe todos os
animais selvagens – “desde aves, a mamíferos, a
quelónios, répteis “ – que são trazidos por brigadas
do SEPNA-GNR ou por particulares. Dentro desta

área, e de acordo com o que nos foi referido, a taxa
de sucesso é muito elevada. “Cerca de 90% dos
animais que entram no nosso centro de recuperação são aves selvagens – de rapina ou não – e de
facto prestamos um serviço à comunidade muito
reconhecido e, hoje em dia, muito significativo na
receção, no diagnóstico, no tratamento – muitas
vezes cirúrgico porque são animais traumatizados,
acidentados ou, muitas vezes, atingidos por arma
de fogo e outro tipo de ação do homem. Depois
de recuperados, esses animais são, sempre que
possível, devolvidos à natureza após, normalmente,
longos períodos de recuperação no nosso centro”.
O Centro de Recuperação de Animais Selvagens, e
os médicos veterinários que nele prestam serviço,
é um projeto que presta apoio à biodiversidade, ao
ensino e à educação ambiental, sendo constituído
por três edifícios: Um edifício principal que tem um
pequeno hospital no seu centro e que ao seu redor
tem um túnel de voo octogonal que permite às
aves de grande porte voarem sempre em contínuo,
“o que lhes permite uma excelente reabilitação
do seu sistema músculo-esquelético, o que lhes
permite geralmente ao serem libertadas terem
uma capacidade de voo excecional”. Depois existe
um outro edifício com um túnel de voo reto e o
terceiro edifício onde estão situadas as câmaras
de muda – “que são várias instalações de menores
dimensões onde recuperamos aves e mamíferos,
nomeadamente em relação às aves, da sua capacidade de voo e durante o período de muda da
pena, fase em que estas não podem voar”. Neste
centro, têm também sido recuperados alguns lobos
em parceria com os colegas biólogos do Centro
de Investigação em Biodiversidade e Recursos
Genéticos (CIBIO) – um centro de investigação
da Universidade do Porto – e “temos recuperado
aqui alguns espécimes com grande sucesso e que
depois são acompanhados por coleira GPS e têm
tido longos períodos em vida selvagem com muito
sucesso. Inclusive operámos aqui um exemplar do
sexo feminino, em 2012, a uma fratura exposta de
rádio e depois foi devolvida à natureza pelo CIBIO
e acompanhada por nós e teve uma sobrevida de
11 meses até que, infelizmente, foi abatida a tiro.
Este foi o primeiro caso reportado de um lobo selvagem recuperado e devolvido à Natureza já que,
habitualmente, estes ficam em coleção depois de
sofrerem este tipo de traumatismos”.

NUTRIÇÃO ANIMAL
Hoje, cada vez mais, o animal de companhia é parte integrante de uma família e, assim, os cuidados
com a alimentação ganham cada vez mais importância. Longe vão os tempos em que os restos das
comidas dos humanos eram dados aos animais. Atualmente, as famílias procuram alimentações adequadas a cada tipo de animal e tentam adaptar as soluções existentes no mercado às necessidades
específicas do animal e, ao mesmo tempo, às dinâmicas das próprias famílias.
Assim, é de extrema importância uma correta análise de mercado e, antes de mais, perceber que tipo
de animal tem em casa – se está em espaço exterior ou interior, se é de estatura pequena ou grande, se
tem algum problema de saúde, se tem pêlo comprido ou curto, se é macho ou fêmea, se é esterilizado
ou não... Ou seja, existem uma série de especificações que devem ser tidas em conta na altura de escolher a melhor alimentação para o seu animal de companhia. Também aqui, o seu Médico Veterinário
poderá ser uma ajuda importante. Não deixe de se aconselhar com o profissional que acompanha o
seu animal e escolha, sempre, em consciência, uma alimentação adequada às necessidades específicas
do seu cão ou gato.
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CÃES E GATOS: CONSELHOS MÉDICOS
“De uma forma geral, os tutores de animais de companhia devem levá-los ao médico veterinário aos
dois a três meses de idade para uma primeira consulta e para iniciar o protocolo de desparasitação e
vacinação que visam protegê-los das principais doenças infeciosas. No primeiro ano, deverão ser feitas
pelo menos duas visitas ao médico veterinário pois será necessário reforçar a vacinação. A partir dessa
altura, a vacinação passa a ser anual”.
Caso não se pretenda a reprodução dos animais, o conselho que se dá é no sentido da sua esterilização. Desta forma, poderá estar a minorar problemas futuros, mais concretamente no caso das fêmeas.
O mesmo acontece para os cães de raças consideradas perigosas ou potencialmente perigosas que
não visem a reprodução, devem ser esterilizados.
Depois, “se houver algum sinal de doença aconselhamos sempre a visita a um médico veterinário para
que possa ser feito um diagnóstico e um tratamento adequado a cada situação”.

No sentido de acabarmos – ou tentar – com a
ação nefasta do Homem sobre os animais selvagens, “tentamos, sempre que possível, libertar os
animas na Natureza com a presença da comunidade, no sentido de sensibilizarmos para
a importância da proteção da nossa Fauna
Selvagem. Desta forma, estamos a desenvolver
um trabalho muito importante no âmbito da
educação ambiental”.
Para que o sucesso seja evidente é fundamental
contar com parcerias. Neste sentido, o Hospital
trabalha em parceria com centros de investigação, com entidades nacionais e com empresas às
quais presta serviços. É o caso do Parque Biológico de Gaia, do Parque Nacional Peneda Gerês,
com uma colaboração referente ao projeto LIFE
Rupis que temos com a Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves (SPEA) e a Stichting
The Vulture Conservation Foundation (VCF) com
vista a apoiar a Conservação do britango e
da águia-perdigueira no vale do rio Douro e
com algumas empresas, por exemplo, da área
da energia em Portugal nas medidas compensatórias instituídas por estas empresas, como
seja, a REN e a EDP. Neste campo, por exemplo,
“desenvolvemos trabalho de manutenção higio-sanitária, profilática e alimentação de diversos
pombais com vista a manter colónias de pombos
que servirão de caça (alimento) a aves de rapina,
como medida de compensação por linhas de alta
e muito alta tensão construídas no Norte do país
pela REN. Mas também com a EDP, como medida
compensatória da barragem do Baixo Sabor,
apoiamos o centro de recuperação de animais
selvagens do Centro de Interpretação Ambiental e Recuperação Animal (CIARA), em Torre de
Moncorvo”. Por outro lado, o Hospital Veterinário
tem também contribuído para a recuperação
dos Burros Mirandeses, prestando todo o apoio
médico-veterinário à Associação para o Estudo e
Proteção do Gado Asinino (AEPGA).
No âmbito da recuperação de animais selvagens,
este Centro de Recuperação do Hospital Veterinário tem também ajudado a preservar algumas
espécies que se encontram em vias de extinção.
É o caso do Abutre-preto, da Águia-real, dos lobos
ibéricos e de outras aves que acabam por passar
despercebidas. De salientar que, “os animais selvagens são um património genético do nosso país e
deve fazer-se um trabalho efetivo naquilo que é a
preservação das espécies existentes”.

O FUTURO
Segundo Cristina Saraiva e Isabel Dias, o futuro
passa pelo constante investimento no curso por
forma a garantir a máxima qualidade do mesmo.
Pretende-se nos próximos anos potenciar as relações com entidades públicas e privadas e outras
instituições de ensino superior. Além disso, “temos
como metas continuar a desenvolver um Ensino
em Medicina Veterinária de elevada Qualidade, a
par da Investigação Aplicada e do Serviço à Comunidade. Há áreas que necessitam de ser mais fortalecidas e temos em vista a acreditação de alguns
laboratórios afetos ao Departamento. Tudo isto
envolve grandes investimentos, quer ao nível de
equipamentos como de recursos-humanos e, como
tal, é um processo que tem que ser feito de forma
gradual e sustentável”, finaliza Cristina Saraiva.
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[SAÚDE ANIMAL]

Doenças Frequentes em Cães
EXISTEM ALGUMAS DOENÇAS
QUE SÃO PARTICULARMENTE
FREQUENTES NOS CÃES, ÀS QUAIS
DEVE TER ESPECIAL ATENÇÃO. A
PREVENÇÃO É IMPORTANTE E A
CONSULTA AO MÉDICO VETERINÁRIO
IMPRESCINDÍVEL.
BABESIOSE

A Babesiose, doença parasitária transmitida normalmente pela picada da carraça, é considerada uma
doença sazonal, só aparecendo no tempo quente e
húmido. Entretanto, foi lançada há poucos anos uma
vacina para cães que cria defesas imunitárias contra
as várias famílias antigénicas de Babesia canis.
Se o animal é picado por uma carraça, o comportamento dos dois ou três dias seguintes deve
ser observado com atenção. Se houver perda de
apetite, febre e urina escura (cor de café), deve
consultar o médico veterinário imediatamente. A
doença tem cura, mas se não for detetada a tempo
pode ser fatal para o animal. Não é transmissível
ao ser humano, mesmo sendo perigosa.

ESGANA
A Esgana é também uma doença infecto-contagiosa, provocada pelo vírus morbilivírus, que pode
afetar todos os animais, sendo os mais novos
os mais suscetíveis. Sintomas respiratórios como
espirros, tosse seca e corrimento ocular, vómitos

e diarreia são formas de identificar a doença. A
solução é prevenir, através da vacinação, porque
o tratamento em si é pouco eficaz, acabando o
animal, muitas vezes, por morrer ou por ter de se
recorrer à eutanásia, devido aos sintomas nervosos
que advêm da doença.
Não tem perigo para os seres humanos.

cães, gatos e até humanos. O animal apresenta
febre, vómitos, diarreia e, quando em estado mais
avançado, pode apresentar os olhos amarelos (icterícia). O diagnóstico é feito com análises ao sangue
e urina e requer tratamento com internamento.
A transmissão pode ser feita ao ser humano.

LEISHMANIOSE

A Parvovirose Canina é uma doença infecto-contagiosa provocada por um parvovírus que afeta
os animais mais jovens. Os vómitos, diarreia e
desidratação são as formas mais comuns de manifestação do problema. A vacinação, quando os
animais são ainda bebés, é a forma mais eficaz
de prevenção. É uma doença que não apresenta
perigo para os seres humanos.

A Leishmaniose é uma doença parasitária transmitida
pela picada de um mosquito. Numa primeira fase, os
animais perdem a pele à volta dos olhos e do nariz;
segue-se a perda de peso, feridas na pele e crescimento anormal das unhas. Em Portugal, esta doença
tem um índice de ocorrência significativo.
No entanto, está finalmente disponível a vacina
contra a Leishmaniose canina. Com a vacinação é
possível elevar o patamar de proteção do seu cão
contra esta doença. Para além disto, é útil o uso de
coleiras inseticidas impregnadas com deltametrina, ou as pipetas. A doença pode ser tratada, mas
não tem cura. A partir do momento em que é infetado, o animal torna-se portador. Pode ser transmitida ao ser humano, apesar de ser raro acontecer.

LEPTOSPIROSE
A Leptospirose é uma doença contagiosa provocada por uma bactéria. Os ratos são os principais
disseminadores desta doença, que é transmitida
através da urina de animais infetados. Pode afetar
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PARVOVIROSE CANINA

TOSSE DE CANIL
A Tosse de Canil é uma doença contagiosa
provocada por um ou vários agentes infeciosos.
Transmite-se através da tosse e dos espirros
e por contacto com objetos infetados, jaulas
e comedouros. Embora seja mais frequente
nos meses frios, pode aparecer em qualquer
altura do ano, sobretudo se os locais tiverem
grande quantidade de animais. Os sintomas são
essencialmente a tosse frequente e espirros. O
médico veterinário deve indicar o tratamento
mais eficaz.

NÃO SE TRANSMITE AO HOMEM.
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Doenças Frequentes em Gatos
EXISTEM ALGUMAS DOENÇAS
QUE SÃO PARTICULARMENTE
FREQUENTES NOS GATOS, ÀS QUAIS
DEVE TER ESPECIAL ATENÇÃO. A
PREVENÇÃO É IMPORTANTE E A
CONSULTA AO MÉDICO VETERINÁRIO
IMPRESCINDÍVEL.
CALICIVIROSE

A Calicivirose felina manifesta-se por sintomas
respiratórios e é uma doença contagiosa. Pode
identificar-se através de úlceras na mucosa oral,
febre, descarga nasal e ocular e perda de apetite.
É causa de estomatites e gengivites crónicas nos
gatos. A prevenção é feita com uma vacina e a
doença não é transmissível aos humanos.

LEPTOSPIROSE
A Leptospirose é uma doença contagiosa provocada por uma bactéria. Os ratos são os principais
disseminadores desta doença, que é transmitida
através da urina de animais infetados. Pode afetar
cães, gatos e até humanos.
O animal apresenta febre, vómitos, diarreia e,
quando em estado mais avançado, pode apresentar os olhos amarelos (icterícia). O diagnóstico
é feito com análises ao sangue e urina e requer
tratamento com internamento.
A transmissão pode ser feita ao ser humano.

PANLEUCOPENIA FELINA
A Panleucopenia felina é particularmente propagável quando existem
muitos gatos juntos. É uma doença contagiosa e surge de repente: o animal fica apático, sem apetite, vomita e tem diarreia.
A vacinação é a melhor forma de evitar a doença. Quando há infeção e é
precocemente detetada o tratamento não é complexo.
Não se transmite ao Homem.

RINOTRAQUEITE VIRAL FELINA
A Rinotraqueite viral felina é uma doença que ataca o aparelho respiratório dos gatos. Contagiosa, esta doença surge frequentemente em gatos
bebés, quando estes começam a perder os anticorpos maternos. Manifesta-se por espirros, corrimento nasal e conjuntivite. O médico deve prescrever
um tratamento específico.
Não se transmite aos humanos.

TAXOPLASMOSE
A Taxoplasmose é uma doença parasitária transmitida pelo gato, o único
hospedeiro definitivo desta doença. Os répteis, aves, anfíbios e outros
mamíferos podem ser hospedeiros intermediários. O diagnóstico faz-se por métodos diretos, que consistem na identificação do parasita em
materiais dos animais infetados, e métodos indiretos, com a identificação
de anticorpos específicos contra o taxoplasma. A infeção é feita por ingestão de oocistos, presentes na alimentação. Para prevenir, deve evitar-se a
ingestão de carne crua e ainda tentar evitar que os gatos cacem ratos e
pássaros. A doença pode ser transmitida ao Homem e as grávidas devem
ter especial cuidado com ela. No primeiro trimestre, a infeção na grávida
pode causar a morte fetal. As mulheres grávidas que tenham gatos em
casa não devem fazer a limpeza do local dos animais, sobretudo da caixa
das necessidades.
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Razões para Esterilizar o seu Cão ou Gato
SE TEM UM CÃO OU UM GATO, OU
RECENTEMENTE ADOTOU UM DELES,
UMA DAS DECISÕES DE SAÚDE MAIS
IMPORTANTES QUE DEVE TOMAR É DE
O ESTERILIZAR. A ESTERILIZAÇÃO OU,
EM ALTERNATIVA, A CASTRAÇÃO É UM
PROCEDIMENTO VETERINÁRIO QUE
EXIGE UMA HOSPITALIZAÇÃO MÍNIMA
E OFERECE BENEFÍCIOS DE SAÚDE AO
LONGO DA VIDA.

A esterilização masculina consiste na remoção
dos testículos do seu cão ou gato, enquanto a
esterilização feminina consiste na remoção do
útero e dos ovários da sua cadela ou gata. No
procedimento da esterilização os órgãos sexuais
são mantidos intactos, com uma laqueação das
trompas nas fêmeas e vasectomia nos machos.
Além disso, no caso dos machos evita-se a
fertilidade mas é mantido o padrão da conduta
sexual. Já na castração estamos a falar de uma
extirpação, isto é, são extraídas, através de técnicas cirúrgicas, as glândulas sexuais do seu animal. No caso dos machos os testículos, e no caso
das fêmeas os ovários. Desta forma consegue-se
a ausência de atividade sexual.
O seu animal de estimação fêmea viverá uma
vida mais longa e mais saudável A esterilização
ajuda a prevenir infeções uterinas e a evitar a
formação do cancro da mama, sendo este fatal
em cerca de 50% das cadelas e em 90% das
gatas. Ao esterilizar o seu animal de estimação
antes dos primeiros cios está a oferecer a melhor
proteção contra essas doenças.
A esterilização fornece benefícios de saúde
importantes para seu animal macho. Além de

evitar ninhadas indesejadas e potenciar a esperança de vida, esterilizar o seu animal macho
previne o cancro do testículo.
O seu cão não vai querer “vaguear” longe de casa
Um macho não esterilizado ou castrado fará
tudo para encontrar uma companheira! Isso
inclui cavar um buraco sob a cerca, saltar o muro
ou arranjar qualquer forma de escapar de casa,
correndo o risco de ser atropelado ou envolver-se numa luta com outros cães.

O SEU ANIMAL ESTERILIZADO
SERÁ MAIS BEM COMPORTADO
Os gatos e os cães esterilizados focam mais
a sua atenção nas suas famílias humanas. Por
outro lado, cães e gatos não castrados podem
marcar o seu território pulverizando urina com
cheiro forte em toda a casa. Muitos problemas
de agressão podem ser evitados pela esterilização precoce.

É MAIS ECONÓMICO
O custo de uma esterilização/castração é muito
menor do que a despesa de uma ninhada ou
do que a despesa com tratamentos de doen-

ças potenciadas pela ausência da esterilização/
castração.

OS ANIMAIS
FICAM MAIS CALMOS
A esterilização influencia positivamente o comportamento dos animais, deixando-os mais calmos, e não provoca nenhuma alteração significativa na sua personalidade. Potencia a esperança
de vida dos animais e reduz ainda, ou chega
mesmo a eliminar, os comportamentos associados ao cio nas fêmeas e à marcação de território
nos machos.
Apesar de a esterilização poder aumentar a
probabilidade de contração de algumas doenças, são muito mais as vantagens do que as
desvantagens, nomeadamente a diminuição do
risco de várias doenças graves e mais comuns,
o que supera em larga medida as implicações
negativas da esterilização.
Para mais informações sobre a importância e a
necessidade da esterilização do seu animal, a
melhor altura para o fazer e as vantagens e desvantagens deste procedimento clínico, consulte
o seu médico veterinário.
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[ SILVÉRIO ROCHA CUNHA, DIRETOR DA ESCOLA DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA ]

A Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora:

encarar os desafios do presente para
as emergências futuras
Artigo por Silvério Rocha Cunha, Diretor da Escola de
Ciências Sociais

A função das universidades é, em geral, tripla:
formar pessoas, criar e transmitir ciência e cultura. Esta função tem vindo a enfrentar desafios
cada vez mais exigentes, na medida em que
as sociedades contemporâneas são, pela sua
complexidade e mútua interação, carenciadas de
pessoas simultaneamente qualificadas e competentes para participarem na solução dos problemas que se colocam no presente.
A Escola de Ciências Sociais da Universidade de
Évora (ECS) é uma escola universitária que pretende intervir ativamente, não apenas na criação
e produção de conhecimento, mas ainda na formação de pessoas que, cultural e cientificamente
preparadas, poderão contribuir, num autêntico
exercício de cidadania, para o desenvolvimento
humano da sociedade portuguesa.
Com mais de uma centena e meia de professores academicamente qualificados, integrando
centros de investigação bem avaliados, mais
de dois mil estudantes, nacionais e internacionais, a ECS surge como uma unidade orgânica de uma antiga universidade restaurada
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onde se estudam os mais diversos saberes no
âmbito das ciências sociais – nomeadamente:
literatura, gestão, ciências da educação, história, turismo, economia, filosofia, psicologia,
património cultural, relações internacionais
e sociologia – enquadrados por um conjunto
de órgãos de natureza científica, pedagógica, representativa, onde todos os corpos se
encontram devidamente representados e onde
podem atuar.
Estes domínios do conhecimento, onde se conferem os graus académicos previstos na lei, são
envolvidos por um conjunto de atividades que
densificam o sentido comum que deve presidir
a qualquer instituição universitária, tais como
colóquios e cursos livres regulares, incluindo
manifestações organizadas pelos núcleos de
estudantes distribuídos pelos diversos cursos
desta Escola. Uma escola universitária não
pode ser concebida, tão-somente, como uma
estrutura administrativa onde se realizam e
desenvolvem atos de natureza formal. É, igualmente, um lugar de encontro entre pessoas
que partilham saber, interrogações, inquietações intelectuais, que se destinam a conferir,
para além do conhecimento “técnico”, formação
cultural e enriquecimento pessoal contínuos

que permitam olhar o mundo com alcance e
profundidade. Todos são (docentes, estudantes,
funcionários não docentes), no âmbito das suas
responsabilidades funcionais e qualificações,
chamados a desempenhar, a um tempo, os papeis
de “intérpretes” e executores da mensagem que
uma escola universitária deve transmitir à sociedade que serve e ajuda a evoluir.
Os domínios do conhecimento habitualmente
situados no âmbito das ciências sociais não se
limitam a apresentar soluções para os problemas que as sociedades complexas enfrentam.
Devem, também e talvez sobretudo, identificar
as grandes questões que, em teoria e na prática,
surgem em consequência da evolução e dialética
societais, que hoje se traduzem em problemas
emergentes que exigem novas respostas e formas inovadoras de resposta. Às ciências sociais
cabe o papel de perceber, interpretar e avaliar as
novidades que atravessam o sistema social no
seu conjunto, desde os desafios postos pelas
redes sociais à atuação do Estado, passando
pelas problemáticas que abalam os subsistemas familiar, empresarial, laboral, financeiro,
educativo, entre outros. Aceleradas e comprimidas por problemas e temas vitais para a vida
dos homens, as sociedades de hoje, plurais,
contraditórias em muitos aspetos mas, também, coesas em torno de valores fundamentais
para formas de vida abertas e democráticas,
precisam de escolas universitárias onde se
teorize e analise a transição de paradigmas
clássicos para o novo absoluto como, por
exemplo, o trabalho imaterial, as suas consequências na esfera cultural, a centralidade
do consumo, as novas correlações políticas,
as novas formas de intersubjetividade. Com
efeito, cabe às ciências sociais pensar o que os
homens vão fazendo em sociedades dominadas,
por um lado, por sistemas, estatísticas e normalizações, mas, por outro, dotadas de estruturas
que pretendem preservar as liberdade e espontaneidade indispensáveis para o progresso e
desenvolvimento humanos. Mais importantes do
que nunca, as ciências sociais pugnam, em suma,
pela diversidade e pluralidade dos humanos
organizados sob a forma de uma comunidade de
valores que permita a consciencialização de um
mundo comum onde todos possam interagir em
liberdade e com estabilidade.
Por isso, a ECS da Universidade de Évora persegue esta ideia fundadora: pensar, compreender,
avaliar e cuidar das coisas do mundo, para que
este permaneça aberto ao novo com toda a sua
originalidade.

[ UNIVERSIDADE DE ÉVORA ]

Com passado,
com presente
e para o futuro!
Artigo por José Alberto Gomes Machado – Presidente do Conselho Científico da ECS

A antiga universidade henriquina de Évora funcionou
durante precisamente 200 anos, partilhando com a sua
irmã mais velha de Coimbra o privilégio e a responsabilidade da formação intelectual superior das elites nacionais.
Nesse período, que vai de meados do sec. XVI a meados
do sec, XVIII, a universidade alentejana, onde ensinaram
grandes vultos da cultura ibérica, era, tal como hoje, maioritariamente procurada por estudantes oriundos de todo o
sul do país.
Dentro de um contexto humanista e marcado pelo movimento da Reforma Católica, o ensino aqui ministrado
centrava-se naturalmente na Teologia e na Filosofia, como
era comum desde que surgiram as primeiras universidades,
mas com uma diversidade crescente, que abrangia vários
domínios do saber, até culminar, já no Século das Luzes,
com a introdução daquilo a que poderia chamar-se Engenharia Militar, incluindo a Balística e a Poliorcética (estudo
dos cercos e fortificações).
Vivendo hoje num contexto bem diferente, marcado pela
democratização do ensino e pela proliferação e especialização dos saberes, é, contudo, possível encontrar ligações
e referências fecundas entre o que foi e o que é hoje a
Universidade.
Subsistem a responsabilidade social e a exigência na

formação, que foi uma marca constante dos jesuítas e continua a pautar a Universidade de hoje, ciente do papel que
lhe cabe, no contexto alentejano, nacional, transfronteiriço,
europeu e no espaço da lusofonia. Muito dessa linha fecunda do passado, que levou tanta gente formada em Évora
para o Oriente e para o Brasil, desemboca hoje na Escola
de Ciências Sociais.
Fruto da junção das antigas áreas departamentais de
Ciências Humanas e Sociais e de Ciências Económicas e
Empresariais, a nova ECS encontra ainda raízes próximas
no Instituto Superior Económico e Social de Évora, que
os jesuítas dirigiram nos anos de 60 e de 70 do século
passado. Não por acaso, a Sociologia surge no novo Instituto Universitário de Évora (que daria lugar, pouco depois,
à actual Universidade de Évora) pela mão do Professor
Augusto da Silva, jesuíta ilustre e um dos pioneiros do
respectivo ensino em Portugal.
A interacção que, desde logo se deu entre a abordagem
da Sociologia, da Economia, da Gestão, da Pedagogia, das
Línguas e Literaturas, da História e da Arqueologia marcou
esta instituição, que se foi sempre fortalecendo no campo
das Humanidades e das Ciências Sociais, nomeadamente
com a introdução da Psicologia e, em tempos mais recentes, do Turismo, das Relações Internacionais e do Património Cultural.
O reforço da investigação, exercida em Centros pluridisciplinares, reflecte-se nas licenciaturas, pós-graduações,
mestrados e doutoramentos baseados nos recursos humanos e científicos que dão corpo aos oito departamentos
da ECS.
Sendo ainda muito jovem, esta Escola tem raízes seculares
e larga perspectiva de futuro.
Sem as Humanidades, a sociedade desumaniza-se. E só
com a abordagem das Ciências Sociais é que essa mesma
sociedade ganha sentido, nas suas permanências e transformações.

Cursos de Mestrado
> Arqueologia e Ambiente
> Ciências da Educação - Administração, Regulação e
Políticas Educativas
> Ciências da Educação - Supervisão Pedagógica
> Economia
> Economia e Gestão Aplicadas - E-learning
> Economia Monetária e Financeira
> Educação Especial, Domínio Cognitivo e Motor
> Educação Pré-Escolar
> Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo
do Ensino Básico
> Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e
Secundário
> Ensino de Informática
> Ensino de Inglês no 1º Ciclo do Ensino Básico
> Ensino de Matemática no 3º Ciclo do Ensino Básico
e no Secundário
> Ensino de Português e de Língua Estrangeira no 3º
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, nas
áreas de especialização de Espanhol ou de Francês
> Estudos Históricos Europeus e Africanos
> Filosoﬁa
> Gestão
> Gestão da Qualidade e Marketing Agro-Alimentar
B-learning - em parceria com a Univ. do Algarve
> Gestão e Valorização do Património
Histórico e Cultural
> História
> História do Mediterrâneo Islâmico e Medieval - em
parceria com a Univ. de Lisboa e Univ. do Algarve
> Línguas e Linguística: Tradução e Ciências
da Linguagem
> Literatura
> Políticas de Bem - Estar em Perspetiva:
Evolução, Conceitos e Atores
> Políticas Públicas e Projetos
> Psicologia
> Relações Internacionais e Estudos Europeus
> Sociologia
> Turismo e Desenvolvimento de Destinos e Produtos
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[ENTREVISTA A ANTÓNIO GOMES FERREIRA, DIRETOR DA FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA]

Na FPCEUC há consciência da importância
do ensino e das aprendizagens
“NUM TEMPO EM QUE A SUCESSÃO
DOS ACONTECIMENTOS NOS IMPELE À
CONSTANTE AÇÃO, DEVEMOS EVITAR
FICAR PRESOS NA REGULAMENTAÇÃO
DO PASSADO QUE NOS DIFICULTA
AVANÇAR RESPONSAVELMENTE E
INOVAR ADEQUADAMENTE.” É DESTA
FORMA QUE ANTÓNIO GOMES
FERREIRA, DIRETOR DA FACULDADE
DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE
COIMBRA – FPCEUC ENUNCIA UM
PRINCÍPIO ORIENTADOR DA DINÂMICA
QUE QUER PARA A SUA INSTITUIÇÃO.
ORA A FACULDADE DE PSICOLOGIA
E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA
UNIVERSIDADE DE COIMBRA É UMA
UNIDADE ORGÂNICA QUE DESENVOLVE
ATIVIDADES DE ENSINO, INVESTIGAÇÃO
E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO
NAS ÁREAS DA PSICOLOGIA, CIÊNCIAS
DA EDUCAÇÃO E SERVIÇO SOCIAL.
Com vê a oferta formativa da FPCEUC.
Apesar de valorizarmos muito a investigação e
de reconhecermos que estamos no bom caminho
no que diz respeito à produção científica, temos
consciência de que o ensino é um dos pilares fundamentais da dinâmica da FPCEUC e constitui um
elemento distintivo do seu património pedagógico
e da sua identidade. Esclarecendo melhor, a FPCEUC
tem uma oferta formativa que pretende atender às
necessidades de públicos diferenciados e contempla cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento nas áreas da Psicologia, Ciências da Educação e
Serviço Social. Importa realçar que alguns destes
cursos resultam de parcerias com outras importantes instituições de ensino superior. Estão neste caso
os cursos três Doutoramentos e dois Mestrados
(Programa de doutoramento Interuniversitário em
Psicologia, especialidade em Psicologia da Educação; Programa doutoramento Interuniversitário em
Psicologia, especialidade em Psicologia Clínica, ver-
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tente temática: Psicologia da Família e Intervenção
Familiar; Programa Interuniversitário de Doutoramento em Serviço Social; Mestrado em Intervenção
Social, Inovação e Empreendedorismo; Mestrado
Erasmus Mundus, Master on Work, Organizational and Personnel Psychology (WOP-P)). Importa
salientar que o Master on Work, Organizational and
Personnel Psychology WOP-P viu aprovado, pela
Comissão Europeia, o financiamento para o período
compreendido entre 2017 e 2021, e que o Consórcio
que ministra este mestrado foi alterado com o seu
alargamento a Universidades não Europeias - Florida Institute of Technology, Illinois Institute of Technology, University of Baltimore, University of Brasilia,
University of Guelph e Universidad de Puerto Rico.
No último ano, foram desenvolvidos esforços no
sentido de se avançar com uma parceria com as
Universidades do Minho e de Lisboa tendo em vista
a criação de um 2.º ciclo em Neuropsicologia Clínica
e Experimental, que já teve a aprovação dos órgãos

da FPCE e da UC. Este mestrado está muito bem
pensado e poderá suscitar muito interesse entre os
psicólogos nacionais e estrangeiros.
O número de alunos a ingressar no ensino superior tem variado e, nalguns casos, tem diminuído.
A FPCEUC sentiu alguma oscilação no número de
candidatos?
A Faculdade está bem relativamente à procura
que tem e só não tem mais alunos porque deseja
apostar menos na quantidade e mais na qualidade
dos estudantes. A valorização de oferta de cursos
diversificados e virados para públicos específicos
não tem nada a ver com a falta de alunos vindos
do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior
(CNA). Na verdade, os números da FPCEUC são elucidativos da sua atratividade no espaço nacional. Se
o número de vagas disponibilizadas pela FPCEUC
no Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior
(CNA) se tem mantido estável, desde 2013, na 1.ª
Fase do CNA para o ano letivo 2017/2018 não só
foram preenchidas todas as vagas de todos os cursos, como se verificou uma proporção de candidatos
muito superior ao número de vagas disponível (o
número de candidatos para cada vaga disponível
oscila entre 3,93 e 9,65). Considerando as áreas de
ensino que oferece, a FPCEUC assume uma posição
privilegiada no panorama nacional de ensino superior, pois é uma das instituições mais procuradas.
Por outro lado, há ainda a realçar a subida, face aos
últimos anos, da nota do último estudante colocado,
o que é sempre um indicador importante no atual
imaginário dos rankings. A visibilidade externa dos
cursos da Faculdade também pode ser vista pelo

aumento do número de estudantes internacionais. O
elevado número de estudantes colocados ao abrigo
do estatuto de estudante internacional é revelador
da capacidade atrativa dos cursos da Faculdade.
Também neste aspeto a FPCEUC está a reforçar
a sua tendência para a internacionalização, pois,
mesmo com a fixação de propina máxima superior a
outras instituições do país, vem conseguindo preencher as vagas criadas para este efeito.
Entende que a atratibilidade da FPCEUC emerge da
qualidade pedagógica que a caracteriza?
Se a nossa Faculdade consegue acolher estudantes
que poderiam escolher outras instituições deve
ser porque temos condições de atratibilidade que
os trazem até à Universidade de Coimbra. Isto não
significa que não tentemos sempre melhorar, como
o fizemos recentemente no sentido de termos possibilidade de atender melhor ao interface entre professores e estudantes e entre aquele que é o plano
de estudos e a concretização das aprendizagens.
Sublinhe-se a reorganização do processo de avaliação, que possibilita aos estudantes terem, logo no
início do semestre, uma perspetiva das calendarizações das provas, para que assim possam preparar o
seu estudo com tempo e de forma consistente bem
como a intenção de reduzir o número de alunos nas
turmas mais numerosas, por via da introdução de
mais opções curriculares. Com isto visa-se também
que os estudantes tenham maior experiência da
diversidade que pode ser oferecida no âmbito dessa
formação e propiciar uma relação pedagógica mais
intensa, de modo a convergir os resultados académicos com as verdadeiras aprendizagens.
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[ ENTREVISTA A BENJAMIM RODRIGUES, EDIL DE MACEDO DE CAVALEIROS ]

Macedo de Cavaleiros:
Na Rota do Ensino Superior
NO CORAÇÃO DO NORDESTE;
LADEADO PELA PAISAGEM COMO
PATRIMÓNIO NATURAL, PELA
CULTURA COMO TRADIÇÃO, PELA
LOCALIZAÇÃO CENTRAL, NASCE UM
CONCELHO QUE FLORESCE PARA O
EMPREENDEDORISMO E FORMAÇÃO.
EM ENTREVISTA, BENJAMIM
RODRIGUES, AUTARCA DE MACEDO
DE CAVALEIROS, ESCLARECE AS
INICIATIVAS DO EXECUTIVO PARA O
CONCELHO.

[ Benjamim Rodrigues, autarca de Macedo de Cavaleiros

Como podemos caraterizar o concelho?
Macedo de Cavaleiros é uma cidade situada na
região norte. Tem 699,2 quilómetros quadrados
de superfície, com cerca de 15 mil residentes
uma densidade populacional de 24,5 hab/km²
distribuídos por 30 freguesias. Ao nível das acessibilidades, o concelho goza de uma posição central a nível do distrito de Bragança, bem expressa
na nova organização da rede rodoviária nacional.
Com efeito, junto da EN15, Bragança-Porto, atravessada pela EN 102, Macedo de Cavaleiros tem
ligações diretas à autoestrada transmontana A4
e ao itinerário principal IP2. A situação é igualmente favorável do ponto de vista de ligações
internacionais, seja qual for a fronteira adotada
através da A4 (Quintanilha ou Portelo). A região
sofre de um processo acentuado de desertificação associada ao abandono rural, esvaziamento
do território e de envelhecimento populacional
acentuado. Em termos económicos acentuam-se
as fraquezas, o tecido industrial, apesar de alguns
progressos recentes, é diminuto e a rede de
comércio local apresenta uma certa fragilidade.
O Município vai levar a cabo as obras previstas
no PEDU, que apesar do necessário reajuste orçamental, manter-se-ão os investimentos em áreas
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estruturais como educação, cultura e desporto,
com a manutenção dos apoios já existentes e a
melhoria de condições ao nível dos equipamentos, sem descurar as acessibilidades, através da
execução de vias, pavimentação e recuperação da
rede viária, inseridas numa estratégia integrada
de desenvolvimento sustentável de valorização
do espaço público. A reabilitação urbana assume-se hoje como uma componente indispensável da
política das cidades e da política de habitação,
na medida em que nela convergem os objetivos
de requalificação e revitalização das cidades,
em particular das suas áreas mais degradadas,
e de qualificação do parque habitacional, como
é o caso da reabilitação do Bairro Social de
São Francisco, procurando-se um funcionamento globalmente mais harmonioso e sustentável
das cidades. A Câmara Municipal de Macedo de
Cavaleiros tem perceção da importância da reabilitação urbana, assumindo-a como estratégia
transversal sustentada num esforço significativo
para melhorar a imagem da cidade, quer ao nível
do seu espaço público, quer ao nível do edificado.
Assim, esta preocupação integra um conjunto de
intervenções que pretendem beneficiar e melhorar equipamentos que transmitam uma imagem

positiva da cidade.
Destaca-se também a centralidade da Zona
Industrial, fortalecida pela construção de dois
eixos estruturantes como são a autoestrada A4 e
o itinerário principal IP2. O nó de ligação entre
estas duas estradas da rede fundamental situa-se
junto à Zona Industrial de Macedo de Cavaleiros
e possui uma ligação direta a este loteamento.
A construção da A4 entre Amarante e Quintanilha reduziu significativamente os tempos de
percursos e permitiu uma melhor articulação da
região com Espanha e com a área metropolitana
do Porto. Por outro lado, a conclusão do IP2 até
à A25 (junto a Celorico da Beira) permitiu uma
ligação mais rápida pelo interior do país entre o
distrito da Guarda e o distrito de Bragança, promovendo assim o desenvolvimento ao longo do
seu eixo. Assim, este polo industrial com 72 lotes
será certamente um motor de desenvolvimento
empresarial.
Tendo Macedo de Cavaleiros uma centralidade
geográfica. Que medidas o executivo aplica para
promover o empreendedorismo e a fixação da
população?
De facto trata-se de um concelho central no

prisma distrital, na confluência de infraestruturas
viárias IP2/A4 que o ligam rapidamente a norte,
a sul, a este e oeste. O executivo autárquico tem
em mente um projeto de desenvolvimento económico onde é necessário gerar massa crítica para
a sua implementação. No âmbito desse projeto e
servindo-se da excelente localização, entende-se
desenvolver a Zona Industrial com a criação de
uma plataforma logística e com o apoio ao desenvolvimento de unidades industriais ecossustentáveis, as quais potenciem os recursos existentes.
No domínio logístico antevemos a necessidade de
formação especializada e superior em vários serviços, os quais vão suprir as necessidades logísticas numa zona geográfica sem resposta próxima.
No domínio industrial, pensamos a oferta de
ensino superior como impulsionador do saber
fazer e do saber pensar necessário ao seu desenvolvimento. Tal como referi na questão anterior,
as obras infraestruturais que tornaram uma cidade mais atrativa e a aposta na zona industrial
serão, certamente, um motivo de atratividade de
empreendedores e por conseguinte a criação de
emprego. Estamos a criar medidas de desburocratização no que concerne ao licenciamento, a via
verde ao empreendedor e até mesmo a criação

[ ENTREVISTA A BENJAMIM RODRIGUES, EDIL DE MACEDO DE CAVALEIROS ]
de um gabinete de apoio aos empresários sempre
em parceria com a Associação Comercial. Queremos, a curto prazo, ter no setor do agrobusiness
um aumento significativo das exportações.
Esta região é afortunada pela natureza e riqueza
cultural; como o GeoPark da Terra de Cavaleiros,
Reserva da Biosfera Transfronteiriça, Paisagem
Protegida da Albufeira do Azibo e os Cabeços de
Podence. Como se gere e preserva esta riqueza?
Macedo de Cavaleiros é um território que tem
selo da UNESCO, pertencemos à rede mundial
de geoparques e isso é para nós um enorme
orgulho. Ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade, pelo que lhe está associado. Macedo
de Cavaleiros é um desafio aos sentidos, capaz de
proporcionar experiências únicas. Temos um singular património geológico que permite percorrer
milhões de anos na história da terra. O património
Natural é, efetivamente, diferenciador, temos a
Paisagem Protegida da albufeira do Azibo, com as
melhores praias fluviais da Europa, pertencemos
à rede natura 2000. Temos os caretos de Podence,
que já estão no inventário do património Imaterial de Portugal. Enfim, as razões para os turistas
nos visitarem são evidentes, cabe-nos a nós pôr
em prática a estratégia para a divulgação deste
magnífico território, é, é o que estamos a fazer.
Temos um plano de Marketing para os próximos
anos, que já começamos a executar, quer através
da criação de uma imagem Corporativa e participação em Feiras (Nacionais e Internacionais)
e estamos em processo de Homologação dos 24
percursos pedestres, com mais de 180 Km, vamos
avançar com a sinalética de todo o Território
desde a A4 até aos locais de interesse turístico.
Estamos em processo de criação de equipas de
preservação e conservação dos percursos e Geossítios. O desafio é grande, bem sabemos, mas é
com desafios que as equipas se movem em prol
do desenvolvimento do Território, que é de todos.
Quais as principais preocupações deste executivo
para o crescimento de Macedo de Cavaleiros e como
esses procedimentos estão a ser implantados?
O crescimento em Macedo de Cavaleiros no
ponto de vista físico e demográfico, está a ser
uma aposta deste executivo, implementando uma

requalificação urbanística, grandes zonas verdes
e ecologicamente sustentáveis, equipamentos
urbanos funcionais e atrativos, uma zona industrial bem estruturada com espaços aprazíveis e
uma plataforma logística com serviços de apoio,
nomeadamente unidades hoteleiras, bons parques de apoio, estabelecimento de restauração
e centro de negócios. O ensino Superior sofrerá
uma revolução com reposição de cursos técnico-profissionais, apoio de incubadora de empresas,
laboratórios de investigação, concursos de ideias
e centro empresarial.
O Turismo irá ser, também, aposta nossa, com
ênfase para o turismo natureza e aposta no lazer
em ambiente aquífero e percursos de montanha
em território do Geopark - Terras de Cavaleiros.
Existe uma grande aposta no ensino superior, na
formação das populações e qualificação profissional. É a “arma” para a criação de emprego?
O investimento num projeto de ensino superior
não deve ser visto como solução única de fixação

de pessoas, mas antes como um projeto gerador
de sinergias de desenvolvimento regional, alavancado do empreendedorismo. Dentro desse prisma,
a solução no desenvolvimento do interior do país
passará também pela implementação de projetos
geradores de riqueza e produto, mas não acontecerá se não houver vontade governamental na
sua efetividade e particularmente se não forem
desenvolvidas medidas de descriminação positiva
para quem investe e reside nestas regiões historicamente desfavorecidas. É importante referir que
no alto Trás-os-Montes não existe ensino superior
universitário e Macedo de Cavaleiros emerge com
bom potencial de recrutamento nos diferentes
concelhos do distrito, podendo facilmente ser
sedutor até ao distrito da Guarda, mantendo a sua
centralidade face aos restantes. De notar que são
os concelhos que detêm uma boa oferta ao nível
do ensino superior que melhor taxa de diminuição de população jovem conseguem, nos últimos
15 anos, facto que reforça a lógica do projeto
relacionada com a fixação de população jovem.

Por outro lado, podemos observar um mercado
potencial de 6745 jovens se incluirmos todos os
concelhos à exceção de Vila Real.
Qual o grande desafio deste executivo?
Fixar população e jovens empresários de forma
a manter um equilíbrio geográfico, com massa
crítica que nos permita criar um concelho autossustentável, baseado em inovação tecnológica,
potenciação de produtos endógenos e ênfase
numa nova metodologia na área do turismo
natureza e de lazer. Para criar condições de
estabilidade demográfica teremos que ter uma
zona industrial em expansão, que tendo 72 lotes
atribuídos tem uma vasta lista de espera, e como
tal, no novo planeamento, com melhores infraestruturas e excelentes acessos, poderemos também instalar novos cursos, mais ambiciosos, mais
apetecíveis com apoio de instituições de ensino
superior. Vamos apostar num centro de estágios,
numa incubadora de empresas e gabinete de
investimento e inovação.
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[ ENTREVISTA A JOÃO GONÇALVES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES ]

Cada vez mais, pelas pessoas!
pode ser combatido com a fixação de pessoas e
as pessoas só se fixam existindo emprego. Nesse
sentido, todas as atividades económicas são para
nós uma preocupação e, por isso, dentro das nossas
competências, queremos criar condições para que
também ai exista mais desenvolvimento e, por
consequência, a fixação de empresas e de pessoas
que se fixem para criar o seu autoemprego”. Desde
logo, em continuidade com o que vinha a ser
feito, o antigo Mercado Municipal do concelho foi
reconvertido pelo anterior executivo – “e em boa
hora o fez” – num Centro de Apoio Empresarial e,
já em janeiro, “tivemos oportunidade de instalar
sete jovens empreendedores naquele edifício para
darem vida a uma incubadora de empresas. Durante dois anos estes jovens terão o apoio da Câmara
Municipal, tanto no espaço físico, como no apoio
logístico e também um apoio financeiro para que,
durante esses dois anos, eles possam desenvolver
a sua atividade, possam experimentar a sua ideia
de negócio e tirarem as suas conclusões e que
depois, esperemos nós, possam arrancar com as
suas empresas fora da incubadora. É um esforço
financeiro considerável para a autarquia – cada
empreendedor recebe um valor equiparado ao
OMN e, na criação de um segundo posto de traba-

JOÃO GONÇALVES É O PRESIDENTE
RECÉM-ELEITO DA AUTARQUIA
DE CARRAZEDA DE ANSIÃES,
UM CONCELHO TIPICAMENTE
TRASMONTANO QUE TEM NAS SUAS
GENTES E NAS SUAS PAISAGENS A SUA
MAIOR RIQUEZA.

O concelho de Carrazeda de Ansiães é uma terra
antiga, variada e acolhedora que se estende por
um território que possui uma das mais antigas
demarcações com referências escritas na história do nosso país. Aqui, estamos num dos mais
ancestrais concelhos portugueses, tendo a sua
área territorial sido demarcada por volta do séc. XI,
altura em que o rei leonês, Fernando Magno, lhe
outorgou carta de foral.
Desde esse período, Ansiães marcou toda a história do Nordeste Transmontano, estabelecendo-se
nesta região como uma das mais importantes
fortalezas da margem direita do rio Douro.
É João Gonçalves, presidente da autarquia, que nos
apresenta o concelho, traçando uma bela imagem
do mesmo: “Hoje, Carrazeda de Ansiães goza de
uma atratividade decorrente de uma nova centralidade que se criou aqui. Recordo que Carrazeda de
Ansiães era um concelho na periferia do distrito de
Bragança, e continua a ser, que entretanto, com as
novas acessibilidades, é um concelho que, tanto
por estrada, por rio ou por via ferroviária é de
fácil acesso”. Hoje é muito fácil chegar a Carrazeda
e isso faz com que seja mais fácil – ou melhor,
menos difícil – de atrair visitantes e, também,
investidores que aqui se queiram fixar. Além de
tudo isso, é também um concelho com atratividades várias. Desde logo, “destacamos o património
natural e paisagístico: estamos limitados por dois
vales com muitas potencialidades, o Douro e o Tua.
Se por um lado temos um vale Património Mundial
com tudo o que isso traz, por outro, temos o Tua
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[ João Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães

que começa agora a ganhar destaque e promete
ser um verdadeiro foco de atratividade”. Aproveitando a inauguração do Centro Interpretativo do
Vale do Tua, João Gonçalves refere que o Tua pode
ser, de facto, uma verdadeira porta de entrada para
estes concelhos transmontanos e, aproveitando-se as potencialidades, estes concelhos podem ter
muito a ganhar. Importante é que se consiga criar
vontade ao visitante de voltar: “Provavelmente,
os visitantes que ali chegarão já chegarão com a
intenção de visitar todo o vale. Mas o nosso desafio
é tentar mostrar que também temos, no território,
coisas boas e bonitas para serem vistas e degustadas e, portanto, criar-lhes essa apetência para
cá voltar e cá ficar, se possível. Nós temos a noção
que é bom colaborar com a iniciativa privada, mas
nós, autarquias, temos que ter uma abrangência
maior. Claro que para nós é importante que os
turistas venham ao concelho, mas que não fiquem
só a passar no barco e no comboio, mas tenham
também a oportunidade de apreciar as nossas paisagens, ver o nosso património histórico e cultural,
apreciar a nossa gastronomia, virem até ao planalto e verem também os famosos pomares que aqui

temos, e apreciar os nossos produtos agrícolas de
excelência, sendo que a maçã, os vinhos e os azeites são os ícones, mas há outros. Portanto, o que
pretendemos é dinamizar o turismo para que estas
dificuldades de interioridade criar oportunidades
de desenvolvimento”.
Apesar de estar no início de mandato, João Gonçalves sabe bem quais são os desafios que enfrenta:
A interioridade. “Não podemos esquecer que o
principal problema com que nos deparamos é o
despovoamento e esse só pode ser combatido
com a criação de emprego. O despovoamento só

lho, metade desse valor – é uma Câmara com um
orçamento limitado, como são todas à sua escala,
mas é uma boa oportunidade para estes jovens e
para o concelho”.
Paralelamente, a autarquia está também a trabalhar no projeto de ampliação da zona oficinal
e artesanal que permitirá atrair e fixar mais
empresas que, por sua vez, criarão mas postos de
trabalho e permitirão que mais pessoas escolham
Carrazeda de Ansiães para viver. “Espero que esta
nova centralidade, o facto de termos bons acesso e
deixarmos de ser tão interiores, estando mais perto
do litoral e também a meio caminho da Espanha e
a da Europa, possa, assim o governo central implemente medidas importantes e verdadeiramente
discriminatórias no sentido positivo par ao interior,
tenho esperança que possamos evitar esta morte
do interior que será inevitável se isso não acontecer”, avança o nosso interlocutor.

AÇÃO SOCIAL EM DESTAQUE
Atrair investimento e turismo é uma das pedras
basilares para este mandato, mas há outros pontos
de grande importância. É o caso do apoio social:

[ ENTREVISTA A JOÃO GONÇALVES, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES ]
dignidade em prol dessas populações”. Além disso,
“queremos também possibilitar à população ter
acesso a eventos culturais, desportivos, recreativos
para que essa qualidade de vida tenha alguma
sustentabilidade”.

UM MANDATO DE OBRA

“Quando há um despovoamento, obviamente que
quem abandona a terra são as pessoas com mais
capacidade de trabalho e, portanto, ficam aqueles
que têm mais idade e com pouco poder económico pelo que é necessário estar muito atento a
estas problemáticas”. Algumas medidas estavam
já implementadas no terreno, mas este executivo
pretender alargar o apoio aos extratos sociais mais
desfavorecidos e sensíveis, através dos diversos
programas existentes. É o exemplo do protocolo
estabelecido com a Associação Dignitude no sentido de ajudar os que têm mais dificuldade de aces-

so ao medicamento. No entanto, “estamos também
sensíveis a outras problemáticas como é o caso da
violência doméstica e, nesse sentido, estamos em
vias de estabelecer protocolos com entidades que
trabalhem diretamente com as vítimas. Mas temos
a noção de que quem está muito mais próximo são
as associações que estão no terreno e é com elas
que queremos trabalhar diretamente e estamos
disponíveis para as apoiar nas vertentes onde
possuam mais dificuldades, nomeadamente na
adaptação de infraestruturas e equipamentos para
que o seu trabalho seja feito com mais qualidade e

Apesar de o projeto estar muito centrado nas pessoas, o presidente não deixa de referir que algumas
obras serão feitas e, aqui, há ainda muito para fazer.
Nesse sentido, 2018 trará obras de referência. É o
caso da requalificação da escola Secundário, uma
obra de cerca de dois milhões de euros, ou as
outras requalificações de edifícios municipais bastante necessárias. Mas a grande obra, assim exista
o financiamento, prende-se com a requalificação da
Rota do Douro: “Em Carrazeda de Ansiães temos uma
via de comunicação que permite apreciar de uma
forma direta e aprazível o Vale do Douro, mas essa via
de comunicação está muito degradada e, além da sua
vertente turística serve, também de acesso a muitas
explorações agrícolas. Dentro da vertente turística,
queremos dar prioridade à sua requalificação porque
pode ser um elemento diferenciador para trazer
turistas a Carrazeda”. Mas outras existem, como é o
caso das Caldas de S. Lourenço cujo projeto passa
pela criação de uma estância termal de qualidade.
O projeto será lançado, ficando depois a autarquia
que apareçam investidores interessados em apostar
neste setor da saúde e bem-estar no concelho de
Carrazeda de Ansiães.

O FUTURO
“O Tua e o Douro são as nossas grandes apostas.
Temos, desde há muitos, anos uma aposta estratégica no Douro e por isso pertencemos também
à Comunidade Intermunicipal do Douro. Neste
caso, é necessário que exista alguma abertura
por parte do Governo para nos possibilitar criar
mais cais de atracagem para que os turistas
possam também usufruir das margens do Douro
e dos concelhos ribeirinhos. Relativamente ao
Tua, o projeto está montado e, parece, bem encaminhado e aqui existirá um plano de mobilidade
bastante ambicioso e que irá trazer desenvolvimento a estes territórios”.

UM DESAFIO
Quero despertar nos leitores do País Positivo a
vontade de nos visitar e dizer que durante todo
o ano temos possibilidade de ser atrativos. Temos
uma feira promocional dos nossos produtos agrícolas - este ano de 31 de agosto a 2 de setembro
-, mas nem só deste evento vive o concelho e, portanto, estando atento a agenda municipal poderá
ter acesso a todos os eventos que, ao longo do ano,
vão sendo promovidos em Carrazeda de Ansiães.
Aproveitem as macieiras em flor e explorem o
concelho, degustando os produtos regionais e
sendo brindados com a genuinidade típica das
gentes trasmontanas”, finaliza João Gonçalves. O
repto está lançado e temos a certeza que não se
arrependerá.
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[ ENTREVISTA A ANTÓNIO JOSÉ DOMINGUES, EDIL DO CONCELHO DE ANSIÃO ]

Por um Ansião desenvolvido e sustentado
ATRATIVIDADE
E COMPETITIVIDADE

DIA 1 DE OUTUBRO DE 2017
MARCOU A MUDANÇA EM ALGUNS
CONCELHOS DO PAÍS, DANDO A
VITÓRIA AUTÁRQUICA A PARTIDOS
DA OPOSIÇÃO. EM ANSIÃO, ESSA
HISTÓRIA TAMBÉM SE CONTOU.
ANTÓNIO JOSÉ DOMINGUES GANHOU
AS ELEIÇÕES COM UMA MARGEM
CONFORTÁVEL, MAS ACREDITA
QUE É NECESSÁRIO TRABALHAR
DIARIAMENTE PARA QUE O VOTO DE
CONFIANÇA QUE LHE FOI DADO SE
MANTENHA PARA ALÉM DOS QUATRO
ANOS DE MANDATO.

Apostado em fazer diferente, apesar de considerar que muito foi feito anteriormente em prol
do concelho de Ansião, o nosso entrevistado,
António José Domingues, tem um projeto bem
definido para o futuro de Ansião. Antes de mais,
e acima de tudo, pretende apostar na coesão e
desenvolvimento do território. Como? “Criando
mecanismos de atratividade, claro. Estamos
localizados na região Centro e, em termos de
território, somos muito ricos. Estamos estrategicamente localizados e é nossa obrigação saber
aproveitar as mais-valias das vias da comunicação existentes e, igualmente, as potencialidades da própria região”. Sabendo disto, está já em
curso a análise de mais-valias do concelho e a
criação de uma marca que permita ao concelho
destacar-se no panorama nacional, ganhando
dimensão e afirmando-se a todos os níveis.
Posto isto, o turismo é, sem sombra de dúvidas, uma das grandes apostas de António
José Domingues e do seu executivo: “Queremos que Ansião ganhe dimensão em termos
turísticos. Temos um território bastante rico
em termos de paisagens, de património e de
gastronomia e não temos sabido aproveitar
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todas essas potencialidades. É tempo de mudar
e de investir, também, naquilo que nos traga
visitantes”. As ideias estão já definidas e, apesar
de existirem já percursos pedestres devidamente homologados, o edil pretende, ainda este
mandato, homologar mais dois, dando ainda
mais resposta a todos aqueles que procuram o
turismo natureza. Além disso, “temos também
de apostar no setor cultural. Cada vez mais,
as pessoas procuram programas culturais e
cabe à autarquia conseguir oferecer alguma

dinâmica a este nível. E, repare, não podemos
pensar apenas nos habitantes de Ansião. Temos
de fazer esse investimento acreditando que os
habitantes dos concelhos vizinhos e da região
possam também usufruir dos espetáculos que
aqui possamos promover. A estratégia passa,
sempre, por potenciar o nosso território.
Temos de conseguir investir naquilo que nos
traga retorno e só com pessoas conseguimos
ganhar dimensão para que esse retorno possa
surgir”, avança o entrevistado.

O concelho de Ansião, pertencente ao Distrito de
Leiria, situa-se entre o Litoral e o Interior, na zona
do Pinhal Interior Norte. É servido diretamente
pelo IC8, que liga Figueira da Foz a Madrid, e pela
A13, que une Coimbra a Setúbal. Nas suas proximidades beneficia do IC1 e do IC2 e está a cerca
de 20 quilómetros de Pombal, onde se encontram
o nó de acesso à A1, assim como a linha do Norte,
principal via ferroviária do país.
Estas características permitem que Ansião se
assuma como verdadeira alternativa a quem
pretende investir. Com uma zona industrial
muito bem posicionada a nível regional, o
autarca lamenta a ausência de empresas de
base tecnológica que pudessem ser aproveitadas para trazer recursos humanos especializados e qualificados a Ansião. “Apesar de a taxa
de desemprego não ser alta, consideramos que
necessitamos de mais empresas – diferenciadoras, de preferência – que nos permitam atrair
pessoas para o concelho. Sabemos que a mão-de-obra qualificada não se fixa no concelho e
isso será sempre questionado pelas empresas
que aqui procurem implementar-se. No entanto, também sabemos que ao investirem no
concelho, essas empresas acabarão por atrair
recursos humanos com bastantes qualificações.
Dessa forma, ganhamos todos”.
Apesar de estar imbuído do espírito de atração
de investimento para o concelho, o autarca
lembra que a atual zona industrial está lotada
e, portanto, houve necessidade de submeter
um projeto para a sua ampliação. Aprovado o
projeto, neste momento tratam-se as questões
burocráticas inerentes, estimando-se que em
2019 se possa começar a trabalhar efetivamente nesta nova zona industrial do Camporês. No entanto, “há ainda algumas questões
relacionadas com o atual parque industrial
que queremos resolver o mais rapidamente
possível. Existem cerca de seis lotes que foram
adquiridos em plena crise, em 2013, e cujos
investimentos acabaram por ser adiados. Hoje,
em 2018, é necessário perceber se os empresários que os contratualizaram pretendem fazer
esses investimentos ou se poderemos reverter
os lotes para a autarquia, deixando-os novamente livres para que possam ser adquiridos
por outros investidores. Estamos na fase de
análise para que também possamos intervir e
analisar as situações”.
Outra das questões que preocupa António
José Domingues é o Centro de Negócios do
Camporês. Com dez anos de existência, acabou
por nunca servir o seu principal propósito: ser
uma incubadora de empresas. “A ideia inicial
era que ali se fixassem empresas jovens que
viessem a crescer e se transferissem para o
parque industrial para ali desenvolverem a sua
atividade. No entanto, ao longo destes dez anos,

[ ENTREVISTA A ANTÓNIO JOSÉ DOMINGUES, EDIL DO CONCELHO DE ANSIÃO ]

O HOMEM
Com 54 anos e um percurso profissional ligado à Gestão de Empresas, António José Domingues foi
a imagem da mudança no concelho de Ansião. Concorreu a primeira vez como candidato do PS à
autarquia em 2009, tendo perdido as eleições para um PSD bastante confortável. Em 2013, liderou a
oposição na Assembleia Municipal e, em 2017, viu o seu esforço e perseverança reconhecidos, ganhando as eleições a 1 de outubro com mais de 49% dos votos. Conhecedor das contas e dos orçamentos
do município, sente-se confortável no seu mais recente cargo. Com um plano bem definido, António
José Domingues prevê quatro anos de muito trabalho, mas que pretende que traga muitos frutos para
a afirmação de Ansião naquilo que é o panorama regional e nacional.

isso nunca aconteceu. Daí que agora queiramos
dar uma nova vida ao Centro, aproveitando
os seus dez anos de vida, ressuscitando o seu
propósito inicial. Estamos, neste momento, em
fase de assinatura de protocolo com um jovem
físico – Projeto Forging - que poderá trazer
valor acrescentado ao nível do conhecimento.
E é precisamente isso que pretendemos, transformar este Centro de Negócios num verdadeiro

centro de conhecimento porque será também
isso que nos vai diferenciar. Além disso, penso
que temos condições para criar sinergias entre
este conhecimento inovador e criativo e as
necessidades das próprias empresas que aqui
estão instaladas ou se venham a instalar”,
afirma. No fundo, o que interessa ao autarca é
afirmar e desenvolver o território de Ansião nas
suas mais variadas vertentes.

APOSTA NAS PESSOAS
Outro dos grandes compromissos deste novo
executivo é apostar naquilo que é imaterial.
Sabe-se que as obras são sempre parte integrante de um percurso autárquico, mas a verdade é que, hoje, a aposta nas pessoas é cada
vez mais importante. Ansião não foge à regra.
“Temos muito que fazer neste concelho, apostar na evolução, principalmente. E a nossa

grande aposta é nas pessoas e na qualidade
de vida que estas pessoas que aqui vivem – e
as que queremos que aqui vivam – podem
ter. Daí que queiramos apostar nas questões
da cultura e dos serviços que possam trazer
mais qualidade de vida aos nossos habitantes. O nosso mandato será, certamente, muito
marcado pelo investimento em obras que não
se veem”.
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[CÂMARA MUNICIPAL DE CARREGAL DO SAL]

Aristides de Sousa Mendes e Carregal do Sal
SAIBA TUDO SOBRE CARREGAL
DO SAL, NA ENTREVISTA AO PAÍS
POSITIVO.

[ Rogério Abrantes, Presidente da Câmara de Carregal do Sal

Em Cabanas de Viriato, no concelho de Carregal do
Sal, nasceu em 1855 Aristides de Sousa Mendes,
diplomata que enquanto Cônsul de Portugal em
Bordéus, no decorrer da II Guerra Mundial, foi responsável pela concessão de vistos que salvaram a
vida a cerca de trinta mil refugiados, muitos judeus.
Com as tropas de Hitler instaladas em grande
parte da Europa, muitos opositores e perseguidos
do nazismo pretendiam chegar a Portugal, país
tido como neutral no conflito bélico, para alcançarem porto seguro, longe dos campos de concentração e de uma morte anunciada.
Salazar ordenou aos cônsules portugueses no
mundo para não conferirem vistos a “estrangeiros
de nacionalidade indefinida, contestada ou em
litígio; os apátridas; os judeus, quer tenham sido
expulsos do seu país de origem ou do país onde
são cidadãos”. Aristides de Sousa Mendes, homem
de formação cristã e humanista, debateu-se com a
questão de obedecer às diretrizes de Lisboa ou salvar a vida de milhares de pessoas que procuravam
a legação portuguesa de Bordéus para obterem
visto para Portugal. A consciência de Aristides de
Sousa Mendes pesou alto e naqueles dias, foram
chancelados pelo cônsul milhares de passaportes.
A corajosa atitude do Cônsul valeu-lhe a suspensão das suas funções. Regressado a Portugal,
instalou-se na sua casa de Cabanas de Viriato,
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onde acolheu ainda refugiados do nazismo. Vítima
de punitivo corte da sua remuneração, Aristides de
Sousa Mendes, com uma prole numerosa, viu hipotecada a sua casa, depois vendida. Faleceria pobre
em Lisboa, em 1954. Após o 25 de abril, o Estado
Português reabilitou o diplomata, reconheceu a
sua justeza e heroicidade, condecorando-o a título
póstumo em 1998 com a Cruz de Mérito.
A habitação de Aristides de Sousa Mendes, a Casa
do Passal, esteve em ruína durante anos. Casa apalaçada, já por si de grande interesse arquitetónico,
reveste-se de simbolismo.
Rogério Abrantes, Presidente da Câmara de Carregal do Sal, revela-nos: «A Casa do Passal, depois
de ter já sido reabilitada no seu exterior, vai ter
obras de requalificação e musealização no interior.
Obras que poderão ter início em 2019. O concurso
para reabilitação e musealização foi ganho pelo
gabinete Rosmaninho & Azevedo Arquitetos. O júri
foi formado por técnicos, por arquitetos. O financiamento da obra será ao abrigo de uma candidatura ao programa Centro 2020, sendo 15 % desse
financiamento por parte da Câmara Municipal do
Carregal do Sal. Temos sido parceiros neste processo da Fundação Aristides de Sousa Mendes. Aqui
também tem sido muito importante a colaboração
e o empenho da DRCC- Direção Regional da Cultura
do Centro, na pessoa da Dr.ª Celeste Amaro.»

Em Carregal do Sal revitaliza-se um espaço intimamente ligado ao heroico diplomata ali nascido.
Enfatiza o Presidente da Câmara: «Vai fazer-se na
Casa do Passal digna e justificada preservação da
memória de uma figura de alcance mundial. Mais
pessoas ali ocorrerão. A Casa, no seu exterior, já é
muito visitada. Como não se pode dar ainda entrada na Casa do Passal, os visitantes por agora não
são contabilizados, mas sabemos serem bastantes
as pessoas que ali se deslocam».
A Casa do Passal é um entrecruzar com outras
dinâmicas. Prossegue o autarca: «Além da Casa do
Passal, o concelho tem mais aliciantes: o Museu
Municipal, os circuitos pré-históricos, os inúmeros solares e casas solarengas, o artesanato, os
restaurantes de excelência…. Temos ao longo do
ano quatro eventos sazonais de maior dimensão,
além de outros nas aldeias. Começamos pela Feira
da Pinha e do Pinhão, sempre em janeiro. Temos
o Carnaval em Cabanas de Viriato. As marchas
populares na freguesia de Oliveira do Conde. E as
Festas do Concelho, em julho, que se estendem por
uma semana. As pessoas começam a querer ficar
no Carregal do Sal. Garantidamente vai haver um
aumento do número de visitantes».
Esta recolha será integrada, em formato digital, no
acervo da Casa do Passal e posteriormente colocada à disposição do visitante no centro de docu-

mentação ou no núcleo expositivo. Os objetos que
os proprietários cedam à FASM, a título de empréstimo, serão mostrados numa exposição que estará
patente aquando da inauguração oficial da Casa.

[CÂMARA MUNICIPAL DE CARREGAL DO SAL]
FUNDAÇÃO ARISTIDES
DE SOUSA MENDES
Para sabermos mais sobre a Fundação Aristides
de Sousa Mendes, presidida pelo Dr. José Leitão,
conversamos com a Drª. Adelaide Rocha, Vogal do
Conselho de Administração da Fundação.
Como se iniciou a colaboração entre a Fundação
Aristides de Sousa Mendes (FASM) e a Câmara
Municipal de Carregal do Sal (CMGS)?
As relações entre a FASM e a CMCS são antigas e
têm corrido muito bem. A CMCS tem sido um parceiro muito importante e a Casa do Passal, a casa
de Aristides de Sousa Mendes (ASM), monumento
nacional, tem um enorme valor para o município e
seus habitantes. Nas várias iniciativas que ao longo
do tempo têm vindo a ser realizadas, sempre que a
FASM o solicitou a CMCS esteve presente.
A requalificação da Casa do Passal e a sua abertura ao público como Casa de Memória de ASM
é a atividade à qual a FASM dedica o seu maior
envolvimento.
O valor inestimável do ato de coragem de ASM é
reconhecido já por muita gente e é nossa vontade
divulgá-lo mais e de forma mais motivadora. A
Casa foi objeto de recuperação do seu exterior, com
a colaboração inestimável do Ministério da Cultura
através da sua Direção Regional do Centro, com
financiamento também de fundos comunitários
e a colaboração, já nesta primeira fase, da CMCS.
Vamos agora requalificar o interior e todo o terreno
envolvente, sendo, neste caso, a CMCS o “dono” da
obra, com fundos provenientes do Portugal 2020 e
com o apoio técnico do Ministério da Cultura através, de novo, da sua Direção Regional do Centro.
O concurso de ideias lançado em setembro, já terminou. Está escolhida a equipa de arquitetos que
vai concretizar o projeto.
Esperamos que este seja um pólo de atração
nacional e internacional de interesse pela figura
de ASM, pela região onde a Casa do Passal se
encontra e pelo País.

[ Adelaide Rocha, vogal do conselho de administração da Fundação

razão das suas ideias, crenças ou outras estão
presentes na atualidade. Lembrar ASM é conhecer
o que foi a sua vida, sensibilizar a opinião pública
para a importância do Ato de Consciência de Sousa
Mendes, refletir e denunciar essas situações seja a
partir de uma intervenção artística, do pensamento
reflexivo, da investigação, da organização de uma
conferência nacional ou internacional, etc. A FASM
tem vindo a realizar uma série de iniciativas inscritas no seu plano anual de atividades que vão
de encontro a isto. Uma vez concluída a obra de
requalificação espera-se que, com o contributo e
apoio seja de entidades portuguesas, públicas ou
privadas, seja de colaborações internacionais das
quais queremos relevar a parceria com a Sousa
Mendes Foundation, situada em Nova Iorque e que
promove igualmente a memória de ASM, possamos encontrar meios financeiros e humanos para
desenvolver este grande projeto.

Que outras iniciativas tem tido a FASM para dar a
conhecer e deixar viva a memória de Aristides de
Sousa Mendes?
A FASM através das pessoas que compõem os
seus órgãos – Conselho de Administração e
Conselho Geral – tem-se dedicado a encontrar
parcerias para realização de concertos, colóquios, encontros e participação em todas as
iniciativas que têm a ver com a temática de ou
sobre ASM e seus valores. Saliento o trabalho
que temos vindo a desenvolver com professores e alunos de várias escolas do país. Como
exemplo, refiro o colóquio realizado com a
colaboração do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Instituto Diplomático, intitulado
“Solidariedades, Política, Direitos Humanos e
Atos de Coragem”.
Também para nós é fundamental o contacto e
presença junto das redes sociais e dos media.

Aproveito para referir um evento que terá
lugar, entre outros, este ano, em princípio
no mês de julho, que procurará identificar e
registar memórias, sobre ASM e a sua família.
Trata-se de uma iniciativa da Fundação Aristides de Sousa Mendes e do Instituto de História Contemporânea (IHC), da FCSH/NOVA, que
frequentemente tem vindo a realizar diversas
ações deste género, conhecidas por Dias da
Memória. O objetivo do Dia da Memória dedicado a Aristides é chamar a população a partilhar com os investigadores as suas histórias e
memórias de uma das figuras mais marcantes
do século XX. Ao longo de dois dias, de 21 e 22
de julho, a FASM irá abrir as portas da Casa do
Passal para registar fotografias, documentos,
objetos ou testemunhos que qualquer pessoa
queira partilhar e que serão registados em
vídeo, áudio ou imagem.

Qual o papel que irá ter a Casa do Passal na concretização dos objetivos da FASM?
Recuperar a memória de um cônsul português
que durante a guerra pôs em causa a sua carreira,
a vida e o bem-estar da sua família, para salvar
pessoas e que durante longos anos sofreu as consequências do seu ato de forma muito penalizadora e foi remetido ao esquecimento, é o desígnio
principal de todas as atividades que a FASM tem
vindo a realizar e que quer projetar para o futuro
de forma mais consistente, duradoura e permanente uma vez que a Casa do Passal esteja a funcionar.
A Casa do Passal deverá vir a ser um centro vivo
de memórias, do acervo que esteja disponível e de
iniciativas que possam marcar o espaço, a Região
e Portugal com o que foram as grandes linhas
que estiveram presentes nos valores, nas ideias
e ações do Homem e do Cônsul, numa perspetiva
histórica e contemporânea. Impõe-se um trabalho de memória, de combate à intolerância e a
valorização das diferenças entre culturas. Muitas
das condições e condicionalismos da época, das
situações de guerra e de gentes deslocadas por
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[PELA SUA SAÚDE]

Alimentação Saudável
A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE
(OMS) ACONSELHA UM CONSUMO
DIÁRIO DE 400 A 800 GRAMAS DE
FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.
GRANDE PARTE DAS RECOMENDAÇÕES
PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
DEFENDE QUE 55 POR CENTO DO
TOTAL DE CALORIAS INGERIDAS
DIARIAMENTE DEVE CHEGAR DOS
HIDRATOS DE CARBONO.

que os bróculos podem combater uma bactéria do
estômago, que pode levar a gastrite e cancro gástrico.
Com um baixo valor energético e um baixo teor de
proteínas, hidratos de carbono e lípidos. São ricos
em carotenos, vitamina C e ácido fólico e têm um
moderado teor de fibra alimentar. São ainda uma
importante fonte de potássio, cálcio e fósforo. É o
sulforafano (fitonutriente) combate eficazmente
alguns agressores do organismo, ajudando na prevenção de doenças cardiovasculares e do cancro
(cólon e estômago, sobretudo).

ALHO

MAÇA
A maça é altamente nutritiva e digestiva. Contém
quercitina, substância com alto poder antioxidante,
é rica em vitaminas A, B1, B2, niacina e C, em sais
minerais – sobretudo potássio, fósforo, magnésio,
enxofre, cálcio, sódio, silício e ferro. É uma excelente protectora da pele.

BRÓCULOS
Uma pesquisa realizada no Japão e publicada na
revista «Cancer Prevention Research» demonstra

26 [

] Março 2018

O consumo de alho é importante no combate a
doenças cardiovasculares, diminuindo o colesterol
total , o LDL (“colesterol mau”) e os triglicerídeos
no sangue. Também se reconhece ao alho um
poder antioxidante e há mesmo estudos que
sugerem que retarde a progressão de vários tipos
de cancro.

TOMATE
Tem um baixo valor calórico, de gordura, de proteínas e de hidratos de carbono. É um alimento
rico em vitaminas A, B e C e estimula a secreção
gástrica e a acção depurativa do sangue. É um
bom auxiliar no tratamento da pele, reumatismo,
astenia e prisão de ventre.

LEITE E DERIVADOS

ÁGUA

Os alimentos do grupo do leite são ricos em proteínas. São, no entanto, uma fonte de gordura e,
como tal, devem preferir-se as variedades magras
quando inserido numa dieta para emagrecer. O
colesterol é proporcional ao teor de lípidos.
É senso comum que o leite é uma importante fonte
de cálcio, que ajuda a construir ossos fortes. Além
disso, tem oito vitaminas e minerais essenciais ao
bom funcionamento do organismo.

A água representa cerca de 70 por cento do peso
corporal e é essencial em todas as funções do
organismo. Aconselha-se a ingestão diária de,
pelo menos, 1,5 litros de água. Os alimentos
também contam: coma fruta e legumes (melancia, pepino e alface são exemplos de alimentos
com mais de 90 por cento de água na sua composição).

CEBOLA
É uma exímia reguladora da pressão arterial e uma
ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares.
Os flavonóides que a cebola contém funcionam
como anti-oxidantes. São um importante auxiliar a
regular o metabolismo das gorduras.

PEIXES GORDOS
São extremamente ricos em ácidos gordos essenciais do tipo ómega 3 e, por isso, são uma importante ajuda na prevenção de algumas doenças
cardiovasculares. A sardinha, o salmão, a cavala e
o sável são os que mais se destacam: ajudam a
baixar os níveis de LDL (“colesterol mau”) e a elevar os níveis de HDL (“colesterol bom”), intervêm
na tensão arterial, coagulação sanguínea, resposta
imune e reacções inflamatórias.

CHÁ
As propriedades anti-oxidantes, que ajudam
a proteger o organismo dos efeitos nocivos
dos radicais livres, tornam esta bebida milenar
num alimento aconselhável na dieta diária. O
chá preto e o chá verde, por exemplo, contêm
flovonóides, um dos tipos de anti-oxidantes
existentes.

AZEITE
As características do azeite tornam-no num
importante alimento na prevenção de doenças cardiovasculares. O tipo de gordura e os
anti-oxidantes contidos ajudam a prevenir o
endurecimento das artérias. A composição do
azeite é, essencialmente, composta por lípidos
(99,9 por cento), sobretudo ácidos gordos e
ácido oleico.

[ SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO DA MADEIRA/CENTRO INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS DA MADEIRA ]

Em 2018 a zona Franca da Madeira procurará
consolidar investimento para reforçar
a diversificação da economia da Região
EM 2017, O CENTRO INTERNACIONAL
DE NEGÓCIOS DA MADEIRA (CINM)
REGISTOU UM CRESCIMENTO CLARO
EM TODAS AS ÁREAS DE ATIVIDADE.
“APESAR DOS NÚMEROS FINAIS
AINDA NÃO ESTAREM TOTALMENTE
APURADOS, NOTOU ROY GARIBALDI,
MEMBRO DA COMISSÃO EXECUTIVA
DA SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
DA MADEIRA, EMPRESA QUE GERE E
PROMOVE O CENTRO INTERNACIONAL
DE NEGÓCIOS DA MADEIRA, O
PRIMEIRO ASPECTO A SALIENTAR É
QUE O CINM CRESCEU EM TODAS
AS SUAS ÁREAS DE ATIVIDADE.
A COMPROVÁ-LO ESTÃO OS
INDICADORES RELACIONADOS COM
A ADESÃO DE NOVAS EMPRESAS
AO CINM”, ACRESCENTOU AO PAÍS
POSITIVO.

Segundo a SDM, em 2017, o total de novas
admissões de empresas foi superior a 2016, na
medida em que foram admitidas mais quarenta
empresas, um aumento de 22,6% em relação ao
ano anterior. Questionado quanto às razões para
estes resultados positivos, Roy Garibaldi sublinhou que são efeito de “uma promoção do CINM
cada vez mais eficaz, focada nos mercados e nos
alvos que revelam um elevado retorno e poten-

cialidades para atrair empresas interessadas em
operar na Madeira, bem como do reforço das
parcerias estabelecidas pela SDM em diversos
mercados”.
No fim de 2017, de acordo com os dados já disponíveis, o número de entidades no âmbito dos
três setores de atividade do Centro Internacional
de Negócios da Madeira (Zona Franca Industrial,
Serviços Internacionais e MAR), era de 2.177.
Por setores, em termos de empresas, registou-se um crescimento de 1.505 (2016) para 1.589
(2017). No caso específico da Zona Franca Industrial esse aumento foi de 47 para 49 empresas e
no Registo Internacional de Navios da Madeira
(MAR) a evolução também foi bastante positiva,
já que cresceu de 491 embarcações registadas
no final de 2016 para um total de 588 em 2017.
Houve um aumento de cerca de 20% no número
de embarcações registadas, um indicador que
ultrapassa o registo de 2016 neste setor e testemunha o cumprimento dos objectivos traçados
pela SDM.
Comentando estes indicadores, Roy Garibaldi
recordou que num mercado global altamente
competitivo é fundamental continuar a trabalhar
“para consolidar os resultados atingidos. Trata-se
de um desafio a que a SDM procura corresponder
constantemente, apesar dos variadíssimos obstáculos criados ao desenvolvimento do CINM”,
frisou.
Por este motivo, o mote para o plano promo-

cional de 2018 é precisamente consolidar os
resultados obtidos, concentrando as acções nos
mercados que têm revelado melhor retorno para
a Madeira. A este propósito, Roy Garibaldi lembra que “o CINM tem vindo a afirmar a sua valia
para o desenvolvimento económico da Madeira,
sendo de destacar o contributo da receita fiscal
produzida pelas empresas que operam no seu
âmbito para os cofres da Região”. Considerando
que se trata de um valor que nos últimos três
anos tem oscilado entre os 15% e os 21% da
receita fiscal total da Região (ou seja, entre os
134 e os 199 milhões de euros, respetivamente
em 2014 e 2016), na sua perspetiva “são números que evidenciam a importância inquestionável das empresas do CINM para a economia
regional e que deve merecer a atenção e o
apoio das entidades governamentais nacionais
e europeias”.
Ainda no plano da promoção, haverá um reforço
da ação promocional no mercado nacional, considerados os bons resultados de 2017 e o crescente interesse que as empresas portuguesas
com operações internacionais têm demonstrado
no CINM.
Ao nível dos mercados estrangeiros, o pontapé
de saída da promoção do CINM foi dado no
início de Fevereiro, na conferência realizada
em Londres denominada “Brexit and the Anglo-Portuguese Alliance” e na qual foi debatido “O
papel do Centro Internacional de Negócios da

Madeira no processo do Brexit”.
Este evento, organizado pela Portuguese UK
Chamber of Commerce, em parceria com a SDM
e a Sociedade de Advogados Abreu & Marques
e Associados, foi uma oportunidade para dar a
conhecer as vantagens da praça de negócios
madeirense, bem como para sublinhar a credibilidade e transparência que caracterizam o CINM
face a outros regimes concorrentes.
Ao longo de 2018, para além de uma ação contínua
no mercado nacional através dos escritórios da
SDM em Lisboa e no Porto, o CINM será promovido
em dezasseis mercados estrangeiros e em mais de
duas dezenas de cidades, de vários continentes.
Entre as acções promocionais programadas para
2018 destaca-se a participação da SDM em três
eventos tecnológicos internacionais de grande
impacto no setor, sendo que a primeira participação terá lugar já no fim de fevereiro, em
Barcelona, no Mobile World Congress.
Serão também reforçadas as acções promocionais em diversos Estados Membros da União
Europeia, atendendo a que se trata da principal
fonte de investimento para o CINM.
A SDM decidiu também alargar a sua ação promocional na América Latina, na medida em que
este ano as missões àquele continente também
abrangerão os mercados brasileiro e argentino,
por neles se terem verificado alterações de caráter legislativo e de enquadramento institucional
potencialmente favoráveis.
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[S21SEC EM DESTAQUE]

100% cibersegurança!
ENTREVISTA A JOÃO BARRETO, CMO & VP
OF STRATEGIC MARKETING DA S21SEC.

Como nos poderia apresentar a S21sec?
A S21sec é uma empresa cem por cento dedicada
à cibersegurança, o que significa que tem como
missão proteger o négocio e os activos dos seus
clientes de ameaças de natureza digital, desde
as relacionadas com ataques informáticos até às
mais naturais, como erros humanos ou incidentes
técnicos como falhas de equipamentos. Hoje, tal
significa que somos também um dos parceiros
mais importantes dos nossos clientes na prosecução dos objetivos de compliance, dado o crescente número e exigência de regulamentos e normativos como o RGDP e o NIS com que têm de estar
alinhados. Desde a sua génese, há 18 anos, que a
S21sec se dedica a ajudar as organizações a gerir
ciber-riscos. Fá-lo hoje, como sempre, em dedicação total, não se dedicando a qualquer outra
atividade mesmo que conexa como o networking
ou integração de sistemas. Temos hoje alcance
mundial usando para o efeito os mais de 250
especialistas distribuídos pelos vários escritórios
de Portugal, Espanha e México, além de que
contamos com uma rede de parceiros espalhados
pelo Globo que potenciam a nossa pronta resposta em qualquer ponto do mundo. Foi o primeiro
dos investimentos realizados pelo Grupo Sonae
– através da Sonae IM - no domínio da cibersegurança, sendo a base da estratégia de crescimento
em execução para este eixo de investimento
do Grupo. Em termos relativos, somos um dos
maiores “pure players” europeus de serviços em
cibersegurança e acreditamos que tal status será
continuamente reforçado, quer pela via orgânica
como pela inorgânica.
O que é cibersegurança e cibercrime?
Não sendo um jurista, penso que posso com relativa tranquilidade afirmar que cibersegurança é
um termo simplificado para “gestão do ciber-risco”
(i.e. dos riscos associados ao contexto cyber que
inclui a Internet e todas as interligações por ela
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potenciadas e ainda as redes sociais e outros
contextos online) enquanto cibercrime representa de forma lata apenas os ilícitos e crimes que
sejam cometidos com recurso a meios cibernéticos. Dado que um crime perpretado contra uma
organização é um risco, a cibersegurança inclui
no seu âmbito de trabalho a prevenção, deteção e
resposta de cibercrimes dirigidos à primeira, além
de todos os demais tipos de ciber-riscos.
De que forma conseguem assegurar as condições
de segurança dos vossos clientes? Quais os serviços e produtos que colocam à sua disposição?
Esta “gestão do ciber-risco” é um desafio enorme que se coloca às empresas pois estão
crescentemente dependentes da tecnologia,
têm o seu negócio cada vez mais suportado
por parceiros que processam a sua informação
e gerem alguns dos seus processos e, inevitavelmente, totalmente expostas à Internet. É da
exposição à Internet e da interligação com um
número crescente de fornecedores de serviços
que o crescimento dos riscos se alimenta. O
potenciador de tal é o crescimento do cibercrime que, sendo cada vez mais conduzido por
organizações criminosas altamente especializadas e muito bem geridas, têm acompanhado
e, por vezes antecipado, a foríssima tendência
de digitalização dos negócios e da utilização
da Internet como o meio principal de conduzir
o negócio. De forma a ajudar os nossos clientes a endereçar este problema de crescente
gravidade, podemos descrever a nossa oferta
como tendo com conjunto conexo de objetivos.
Primeiramente, apoiamos os nossos clientes a
anteciparem os riscos e contra eles se prevenirem. Fazemo-lo fornecendo serviços geridos
de Threat Intelligence (uma tradução para
português seria “informações sobre ameaças”)
onde entregamos de forma contínua aos nossos
clientes informação processada sobre ameaças
atuais e/ou futuras, indicando-lhes que tipos de
vulnerabilidades poderão ser exploradas, quem
provavelmente o tentará fazer (atores), com que
objetivos e com que potenciais impactos, além
de que indicamos que contra-medidas deverão
ser preventivamente aplicadas. Note-se que
fazemos isto não apenas considerando o contexto interno das organizações mas também
o contexto externo que inclui os ataques e
demais ameaças dirigidas aos clientes e parceiros dos nossos clientes.
Para conseguir atingir este objetivo temos muitos
especialistas totalmente dedicados a estudar
tendências, a analisar malware e meios de distribuição deste como mensagens de SPAM, a
monitorizar meios de partilha de informação de
ciber-criminosos e a sistematicamente analisar
os meios instalados dos nossos clientes (redes,
sistemas e até a sensibilidade dos colaboradores
para estes temas), entre outras atividades.
Em segundo lugar, dado que é impossível garantir
a previsão e proteção contra todas as ameaças,
apoiamos os nossos clientes a monitorizar de

forma contínua (24x7) todas as fontes de informação possíveis (registos de sistemas e aplicações, alarmes de segurança, reporte de situações
anómalas por colaboradores, etc.) de forma a
detectar, despistar e mitigar incidentes de segurança o mais rapidamente possível. Fazemo-lo
através dos nossos SOC (Centro de Operações
de Segurança) onde processamos diariamente
milhões de eventos de múltiplos clientes. Este
esforço, nomeadamente a mitigação dos incidentes e a erradicação das causas-raíz que os possibilitaram, assenta em fortíssimas capacidades de
forense digital e resposta a incidentes.
Dado que a proteção contra ciber-riscos depende
de uma preparação adequada, temos também
vários especialistas certificados que apoiam os
nossos clientes a dotarem-se técnica e processualmente. Sendo parceiro certificados de
vários fabricantes líderes mundiais, somos um
forte parceiro dos nossos clientes na instalação,
configuração e posterior gestão e operação de
soluções de segurança. Num registo menos focado em tecnologias específicas, temos igualmente
consultores e auditores focados em apoiar os
nossos clientes na revisão dos seus modelos de
gestão de segurança e processos afins, nomeadamente através da implementação de sistemas de
gestão de segurança, programas de sensibilização
à segurança corporativos, programas de cumprimento normativo, entre outros. Finalmente, temos
um longo e bem sucedido registo de auditorias
técnicas de segurança e testes de intrusão, tendo
realizado projectos para clientes em mais de 60
países.
Novas formas de negócio, investimento e poupança surgem, atualmente, no domínio do online.
Como se deve atuar nestes domínios?
Efetivamente, entre a “cloudificação” dos negócios
e a transformação digital, as fintechs,o blockchain e as várias centenas de cripto-moedas
existentes, vivemos dias interessantes.
A atuação nestes domínios, por negócios e pessoas, deve reger-se por uma prática de gestão de
risco que inclua o ciber-risco. Com excepção da
falência de novos parceiros de negócio (caso de
algumas fintechs que certamente não aguentarão
a competição desmedida que começa a se impôr
neste domínio) ou da desvalorização total de
algumas cripto-moedas, situações em que a ciber-segurança nada aporta, tudo pode ser feito com
tanta ou mais segurança que quando considerando modelos anteriores.
Depende apenas da vontade dos decisores em
considerarem avaliações de risco de segurança
no seio das demais avaliações que certamente
realizaram (financeiras, reputacionais, operacionais, etc.) e aprovarem os investimentos identificados como necessários para mitigar tais riscos. A
mudança de infra-estruturas para contextos cloud
(Azure, AWS, Google, etc.) pode ser feito em total
segurança, desde que tenhamos envolvidos, no
projecto, as pessoas adequadas para o efeito. Tal é
igualmente verdade quando consideramos a pos-

sibilidade de terceiros acederem a nossos dados
através de API disponibilizadas pela Internet.
O mundo dos negócios sempre acomodou mudanças, por vezes disruptivas. Este momento não será
excepção. A única dificuldade, hoje em dia, poderá
ser conseguir o apoio especializado mais adequado dada a pressão que a procura instalada um
pouco por todo o mundo está a colocar sobre os
recursos que são efetivamente escassos.
Quais os investimentos a serem feitos num futuro
próximo para que a empresa continue a ser líder
do setor da cibersegurança?
Para se ser líder em qualquer setor, e a cibersegurança não será certamente excepção, é necessário
investir em pessoas e inovação. A S21sec é um
exemplo de tal. Desde a sua génese que aplicamos uma enorme parte do nosso orçamento a
esforços de R&D com vista ao desenvolvimento
de tecnologias inovadoras e de novas metodologias e processos. Tal tem um efeito colateral
muito positivo que é o da criação de um ambiente
propício à retenção e desenvolvimento de talento.
A combinação destes dois fatores é o motor do
crescimento orgânico da empresa, dado que um
número crescente de clientes confia em nós e
entrega-nos a gestão da sua segurança.
Adicionalmente, dado que temos uma forte ambição internacional, é possível que a Sonae IM
continue a realizar investimentos no domínio
da ciber-segurança, potenciando o crescimento
inorgânico da empresa.
Quais os grandes objetivos da empresa para o
futuro?
Os nossos objetivos continuam a ser os mesmos
que foram definidos inicialmente - ser uma referência internacional no domínio da cibersegurança e uma empresa que todas as demais respeitam
pela excelência dos seus profissionais e serviços.
Para tal, e porque acreditamos que size also
matters, temos a ambição de expandir as nossas
actividades para outros países com vista a conseguir dar uma resposta ainda melhor aos nossos
clientes com pegada multi-nacional que são hoje
em dia muitos.
A crescente conversão de tudo o que fazemos em
serviços geridos é parte fundamental da nossa
estratégia há vários anos e continuará a sê-lo nos
próximos.

Para mais informações consulte:
https://www.s21sec.com/pt/

[ESCOLA DE MEDICINA TRADICIONAL CHINESA]

Pela saúde, equilibrada e personalizada!
“A CRIAÇÃO DE UMA LICENCIATURA
DE MEDICINA CHINESA EM PORTUGAL
NÃO IMPLICA QUALQUER RISCO
PARA A SAÚDE PÚBLICA, BEM PELO
CONTRÁRIO”, REFEREM DEOLINDA
FERNANDES E JOSÉ FARO, DA ESCOLA
DE MEDICINA TRADICIONAL
CHINESA.

as duas áreas, sempre que o paciente o necessitar
ou desejar. Um exemplo marcante desta atitude é
dado pela R.P. da China, onde todos os hospitais
de Medicina Tradicional Chinesa têm um pequeno
serviço de Medicina Convencional, possuindo os
hospitais convencionais, simetricamente, serviços
de Medicina Tradicional Chinesa, para os casos
que recomendem acompanhamento pelas duas
formas de cuidados de saúde.

[ José Faro e Deolinda Fernandes, directores da ESMTC, na celebração dos 25 anos de actividade da instituição

O que é a Medicina Tradicional Chinesa (MTC) e
quais as suas grandes mais-valias?
A realidade que a MTC estuda, com a sua própria
abordagem científica, é a realidade humana e
natural, tal como se apresenta à consciência
espontânea do ser humano e não a realidade
dos laboratórios e dos dados técnicos desligados
da experiência. Embora também use conceitos
abstratos relativamente distantes da experiência
quotidiana, as suas questões estruturantes, as
suas respostas e os termos de que faz uso estão
muito mais próximos da realidade quotidiana da
maioria das pessoas do que a ciência moderna e
a medicina moderna. Os praticantes de MTC têm,
por isso, condições excepcionais para explicar aos
seus pacientes as causas e os mecanismos das
doenças que os afectam, bem como o caminho
para, no futuro, evitarem e eliminarem essas causas e os seus mecanismos, através de mudanças
concretas no seu estilo de vida, facilmente com-

preensíveis. Esta possibilidade, associada ao seu
grau de eficiência clínica, é uma importante mais-valia da Medicina Tradicional Chinesa. De facto,
a patogénese e a prevenção na MTC giram em
torno de questões que todos conhecem e vivem,
como o descanso, o stress, o sono, a exposição a
factores climáticos, o exercício e o movimento, a
qualidade alimentar, as condições de trabalho, as
relações sociais e a vida emocional. O contributo
específico da MTC consiste em saber exactamente,
de forma sistemática e detalhada, o que fazer com
cada um destes factores em cada caso individual.
Para além da vertente clínica direta, a MTC visa
principalmente encontrar a equação mais equilibrada entre todos estes factores, em si mesmos
bem conhecidos de todos, para cada caso individual. Para cada um, a MTC tem soluções, simples
e acessíveis para todos, que permitem eliminar ou
controlar as raízes etiopatogenéticas dos problemas de saúde do individuo e, ao mesmo tempo,

fortalecer e melhorar a sua condição geral. Consequentemente, para um tratamento de sucesso,
confiável e duradouro, o especialista de MTC
tem a possibilidade e o dever de transformar o
paciente num “pequeno médico”, conhecendo em
termos gerais, mas de forma prática e próxima, as
origens do seu próprio problema e as formas de
diminuir ou o evitar.
Há cada vez mais profissionais de Terapêuticas não
Convencionais a trabalhar em colaboração com
médicos convencionais. Ao invés de serem concorrentes, estas podem ser complementares? Quais
os grandes exemplos de sucesso entre as parcerias
estabelecidas entre ambas as medicinas?
Um dos grandes objetivos de todo o processo de
regulamentação das Terapêuticas não Convencionais é criar condições institucionais para que o
conhecimento e a confiança recíprocos permitam
articulação de esforços e diálogo profícuo entre

Recentemente, o bastonário da Ordem dos Médicos afirmou que a criação de uma licenciatura de
medicina tradicional chinesa poderá constituir
um perigo para a saúde. Como se reage a estas
declarações?
Existem licenciaturas de Medicina Chinesa na
Europa, nomeadamente no Reino-Unido, quer
na Universidade de Westminster, quer na Universidade South Bank. Em diversos países da
Europa, como é o caso da Suíça e da Holanda,
existem cursos de Medicina Chinesa equiparáveis
a licenciaturas e acreditados por instituições que
regulam o exercício da Acupunctura e da Medicina Tradicional Chinesa. Na Austrália existem três
Universidades que oferecem esta licenciatura: a
Universidade Western Sidney, a UTS (University of
Technology Sydney) e o ARMIT (Royal Melbourne
Institute of Technology University). Já a China,
segundo dados chineses, tem 45 Universidades
de Medicina Chinesa, espalhadas por todo o seu
território, e 215 Universidades incluindo formação
em Medicina Chinesa nos vários gaus académicos.
Este país englobou a Medicina Chinesa no seu
Sistema de Saúde, tal como acontece em Macau,
Hong Kong, Taiwan, Vietnam, Singapura, Malásia,
entre outros… Nos Estados Unidos existem numerosas escolas com cursos de Acupunctura/Medicina Chinesa pós-secundários, com qualidade e
duração de licenciaturas acreditadas no Estado
onde se situam. Para exercerem, os ex-alunos das
escolas acreditadas têm de ser aprovados num
Exame Federal, extensivo a 47 Estados americanos, para lhes ser atribuída cédula profissional
e adquirirem o direito de exercer Acupunctura/
Medicina Tradicional Chinesa. Em Portugal, para
além de várias escolas que ministram ciclos de
estudos compatíveis com licenciaturas (a ESMTC
há 25 anos), é de referir a existência, desde 2012,
de um mestrado em Medicina Tradicional Chinesa
na Universidade do Porto, Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar. A criação de uma licen-
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ciatura de Medicina Chinesa em Portugal não
implica qualquer risco para a saúde pública, bem
pelo contrário. A Portaria do Ciclo de Estudos de
MTC dedica, aliás, 1/3 dos créditos dessa licenciatura de quatro anos a ciências ligadas à Medicina
Convencional, permitindo assim um significativo
reforço da capacidade de avaliar a gravidade das
situações já assegurada pelo diagnóstico próprio
da MTC. É paradoxal levantar a questão da segurança, sem qualquer antecedente conhecido que
o justifique e, simultaneamente, preconizar uma
diminuição do nível e da qualidade da formação.
Relativamente à Escola de Medicina Tradicional
Chinesa, como tem sido pautado o seu percurso?
A ESMTC - Escola de Medicina Tradicional Chinesa, fundada em Dezembro de 1992, tem vindo
a desenvolver e a consolidar, ao longo destes
25 anos, um projecto de ensino pós-secundário
de medicina tradicional chinesa (MTC). O seu
ciclo de estudos, tem a duração de cinco anos
(cerca de cinco mil horas) com estágio clínico integrado, desenrolando-se do segundo ao
quinto ano em situação clínica real. Articula-se
em torno de três domínios primordiais da sua
missão e visão: a transmissão de uma tradição de saberes milenares da arte de curar e

preservar a saúde e a longevidade; um ensino-aprendizagem assente na experiência clínica
e em permanente retroacção com a mesma;
e a constante interrogação e investigação na
procura de novas respostas aos desafios colocados à saúde, à educação e à cultura científica
e humana. A experiência de ensino da MTC a
estudantes ocidentais, bem como do seu exercício clínico em Portugal, levaram à constituição
progressiva de um curriculum mais adaptado
às circunstâncias portuguesas e europeias. A
reflexão conjunta dos professores da ESMTC,
secundada por um estudo sociológico sobre a
profissão de acupunctor e de especialista de
MTC em Portugal, aplicado, em 2004, a profissionais nela formados, levou a uma proposta
de reestruturação curricular apresentada a uma
Comissão interdepartamental e ao Presidente
da Universidade de Medicina Chinesa de Nanjing, que a aprovaram com pequenas alterações
em 2006. Posteriormente assistiu-se na China e
na OMS, a um movimento de reflexão profunda
sobre o ensino da MTC e ao estabelecimento
de Padrões de Referência Internacionais para
o ensino pré-graduado/licenciatura de cinco
anos em MTC, aprovados em 2009, coincidentes, no essencial com as orientações seguidas

pela ESMTC. A transmissão da Tradição e da
Experiência na ESMTC é feita sobretudo através da aquisição de conhecimentos sólidos e
coerentes de MTC e da sua aplicação directa
à prática clínica integrada, numa interrogação
permanente do real tendo por base as teorias e princípios axiomáticos, científicos que
a norteiam. Estes conhecimentos constroem-se no estudante em estreita associação a um
conjunto de valores, atitudes e aptidões que
lhe permite tornar-se um profissional de saúde
capaz de gerir e transformar contextos complexos, imprevisíveis e que exigem abordagens
estratégicas novas, como são os da maioria dos
pacientes que procuram este tipo de cuidados
de saúde, e de agir tendo por base simultânea
as teorias e métodos clínicos da MTC e os princípios éticos da Medicina Humana em geral.
Quais os cursos que ministram e quantos alunos
tem a escola?
A ESMTC é uma instituição dedicada em exclusivo
à Acupunctura e à Medicina Tradicional Chinesa
em todas suas vertentes. Por isso a sua actividade é centrada no curso de Medicina Tradicional
Chinesa de 5 anos, com 4 anos de estágio clínico
integrado. Um curso de três anos, funcionando

aos fins-de-semana, visa preparar Instrutores de
Chi Kung Terapêutico, conjunto de sistemas de
movimento usados pela MTC como recursos de
promoção da saúde e reforço da convalescença.
Existe ainda um sector dirigido ao grande público, com duas vertentes: cursos de curta duração
sobre métodos de saúde da MTC para uso doméstico e pessoal; divulgação e formação em áreas
relevantes da cultura tradicional da China.
Em termos futuros, quais os principais projetos
e objetivos, quer da Escola, quer para a Medicina
Tradicional Chinesa?
Como escola, consolidar o reconhecimento institucional e reunir as melhores condições para
continuar a melhorar os serviços prestados a
alunos e pacientes pela ESMTC - uma comunidade de investigadores/professores/profissionais de
MTC que acaba de celebrar 25 anos de atividade.
Quanto à Medicina Tradicional Chinesa, acreditamos ser uma exigência histórica que os povos de
Portugal e da Europa possam contar com mais
um contributo para a sua saúde global, cada um
usando a liberdade de dispor de si mesmo e da
sua vida, a liberdade de consciência e de escolha
e o direito à dignidade tanto dos pacientes como
dos profissionais.

Medicina Tradicional Chinesa em Portugal
NORMAS DE SEGURANÇA,
CONTROLO DA QUALIDADE,
FOMENTO DA INVESTIGAÇÃO.

Profissionais de Medicina Tradicional Chinesa,
professores, alunos e seus familiares, bem
como o público informado que recorre a esta
Terapêutica não Convencional, têm sido sistematicamente surpreendidos por afirmações
públicas que parecem desconhecer o paradigma teórico e os princípios científicos próprios
em que aquela assenta, o momento de desenvolvimento histórico em que se encontra, o
progresso galopante da sua implantação a
nível mundial e a sua exemplar regulamentação no nosso país, que a seguir analisamos.
A regulamentação destas profissões e a sua
autonomia técnica e deontológica foi claramente
solicitada à Assembleia da República pela população Portuguesa num abaixo-assinado com 85
230 assinaturas, entregue em 20 de Março de
2003 ao Presidente da Assembleia da República.
Seguiu a Lei quadro 45/2003, de 22 de Agosto,
aprovada por unanimidade pelos partidos com
assento parlamentar. Outros abaixo-assinados
referentes à regulamentação de aspectos das
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TNC se seguiriam, chegando um deles a incluir
cerca de 140 000 assinaturas.
Em Portugal, como referem a Lei 45/2003
(Acupunctura, Fitoterapia, Homeopatia, Naturopatia, Osteopatia e Quiropraxia legalizadas),
e a Lei 71/2013 (incluiu a Medicina Tradicional
Chinesa) na sequência das recomendações da
OMS, consideram-se Terapêuticas não Convencionais (TNC) aquelas que, sendo reconhecidas
e regulamentadas pela lei, “partem de uma
base filosófica diferente da medicina convencional e aplicam processos específicos de
diagnóstico e terapêuticas próprias”.
Nesse sentido, nunca foi esperado que as
TNC tivessem as características exactas da
Medicina Convencional, nem que a evolução
desta estivesse sincronizada com o desenvolvimento histórico próprio de cada uma
das áreas de saúde não convencionais. No
entanto, impunha-se cortar com um passado
de exercício não regulado e tomar medidas
para assegurar e desenvolver drasticamente
a qualidade e segurança destes sistemas de
cuidados de saúde.
Juntando rigor e realismo, os Deputados da
Assembleia da República optaram por regular
as TNC com mão firme, reconhecendo que,
possivelmente, um quinto da população portuguesa usa há dezenas de anos estes cuidados
de saúde, e que iria continuar a fazê-lo, dada a
força e persistência social dessa forma de usar
direitos constitucionalmente consagrados.
Em consequência, a densa malha normativa
resultante das referidas leis e das muitas
portarias (disponíveis no site da ACSS – Admi-

nistração Central do Sistema de Saúde) que
as vieram regulamentar tornou obrigatórios
para o exercício das TNC inúmeros requisitos
de segurança e qualidade, ao mesmo tempo
que designou os órgãos do Governo e da
Administração Pública responsáveis pela sua
implementação, fiscalização e aplicação das
sanções previstas em caso de incumprimento.
Entre muitas outras determinações legalmente
obrigatórias, ficaram estabelecidos por lei os
conteúdos funcionais e área de intervenção de
cada uma destas profissões, os ciclos de estudos obrigatórios, que incluem uma componente
específica da profissão e uma componente de
ciências gerais e ciências médicas convencionais, o dever de sigilo profissional, a obrigatoriedade de consentimento informado e prognóstico
dos efeitos e duração dos tratamentos, seguro
de responsabilidade civil profissional e valores
cobertos, limitações à publicidade e responsabilidade criminal iguais à das outras áreas de
saúde, dever de elaboração e guarda de registos
clínicos detalhados, preparação e registo das
instalações ao nível das profissões congéneres,
emissão de cédulas profissionais controlada
pela Administração Central do Sistema de Saúde,
condições de formação para acesso à profissão,
atribuição e reserva do título profissional de
cada uma desta áreas de actividade para quem
preencher cumulativamente todas estas condições, entre outras.
Em Portugal, tem sido requisito para a autonomia das Profissões de Saúde uma licenciatura,
modelo de formação que melhor garante a
aquisição das competências e saberes profissio-

nais necessários à segurança e eficiência nesse
tipo de desempenho. As profissões de saúde não
convencionais inserem-se nessa tipologia por
força de lei. Este é o caso da MTC, em Portugal
e em muitas dezenas de Estados, em todos os
continentes. Nalguns casos, como o dos EUA,
existem escolas reconhecidas, com cursos em
tudo semelhantes a licenciaturas, cujos diplomados poderão candidatar-se à profissão através da
realização de exames de âmbito federal.
No que respeita à investigação científica,
a Lei 45/2003, Lei do Enquadramento Base
das Terapêuticas não Convencionais, é bem
clara. Subordinando as suas determinações ao
princípio constitucionalmente protegido do
“direito individual de opção pelo método terapêutico” (art.º 4º), e em harmonia com a “autonomia técnica e deontológica no exercício
profissional da prática das terapêuticas não
convencionais” (art.º 5º) declara como um dos
princípios orientadores das TNC “A promoção
da investigação científica nas diferentes áreas
das terapêuticas não convencionais, visando
alcançar elevados padrões de qualidade, eficácia e efectividade.” (art.º 4º, alínea 5).
A existência da licenciatura em MTC implica
uma ainda maior garantia da contínua qualificação da profissão, de acordo com os padrões
mais importantes do desenvolvimento científico e humano, criando as condições ideais
para o incremento progressivo, através dos
seus ciclos de estudos, duma investigação
própria, adaptada às características do seu
paradigma e às suas necessidades reais de
desenvolvimento.

