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[EMBAIXADA DA ÁUSTRIA EM PORTUGAL]

PORTUGAL

ALEMANHA

“Nós, austríacos, sentimo-nos em casa aqui”
ENTREVISTA A ROBERT ZISCHG,
EMBAIXADOR DA ÁUSTRIA EM
PORTUGAL.

Três séculos ligam Portugal e Áustria. Hoje, esta
ligação é ainda mais evidente. De que forma tem
trabalhado a Embaixada da Áustria em Portugal no
sentido de incrementar ainda mais os laços entre
ambos os países?
Desde o 25 de Abril 1974, data que assinalou
também uma intensificação das relações bilaterais
entre Portugal e a Áustria, que os nossos dois países cultivam uma amizade que se baseia, por um
lado, na nossa participação comum no projecto
europeu e, por outro lado, num intercâmbio político, económico e cultural cada vez mais intenso.
Ultrapassados muitos dos efeitos negativos da
crise económica de 2008, o comércio bilateral está
novamente a crescer de maneira exemplar, tendo
as exportações da Áustria para Portugal aumentado em 24,2 % em 2017 (importações desde PT:
+5,6%). Ao mesmo tempo, a nossa Embaixada tem
vindo a organizar e apoiar cada vez mais projectos
culturais, entre os quais se destacam os concertos
de música clássica e contemporânea, mas também a nossa participação em mostras de cinema,
festivais de teatro e exposições de arte visual e
plástica.
O investimento direto por parte da Áustria em
Portugal tem vindo a aumentar. É Portugal um país
atrativo, quer ao nível dos investimentos, quer ao
nível da qualidade de vida?
Definitivamente. Tenho tido, ao longo dos últimos
meses, a oportunidade de conhecer a realidade das
empresas austríacas activas em Portugal, e fiquei
como uma impressão muito positiva. Falando da
sua experiência aqui, os responsáveis mencionaram apenas aspectos positivos, nomeadamente
no que toca à excelente qualificação dos seus
colaboradores locais. Com respeito à qualidade de
vida, eu notei que Portugal (e especialmente Lisboa) estão a atrair cada vez mais jovens austríacos,
muitos deles activos nas áreas da comunicação
e do turismo. Eles valorizam o facto de Portugal
ser um mercado dinâmico e crescente, com boas
oportunidades para lançar uma carreira nas áreas
mencionadas. Para além disso, gostam muito da
grande hospitalidade dos portugueses e, naturalmente, do bom tempo e das praias.

Como já percebemos, Portugal é já um país de eleição ao nível do investimento. Ao nível do turismo,
também começa a ser procurado pelos Austríacos?
Sem dúvida. Com a crise de destinos anteriormente muito procurados (Turquia, Egipto, Tunísia), os
austríacos voltaram a frequentar destinos mais
“clássicos”, como por exemplo o Algarve e a ilha
da Madeira com a sua excelente oferta de hotéis
e actividades de lazer. Ao mesmo tempo, estamos
a observar também um enorme interesse nas
grandes cidades, Lisboa e o Porto. Um estimulante
decisivo foi o facto de a TAP ter retomado a rota
directa Lisboa – Viena em 2011, e hoje em dia já
temos 4 companhias que ligam a nossa capital a
várias cidades portuguesas.

[ Robert Zischg, Embaixador da Áustria em Portugal

O futuro dos investimentos e do mercado laboral em geral dependerá, na minha opinião, da
capacidade de Portugal criar e manter condições
favoráveis para estes jovens e os seus coetâneos
portugueses, que, neste momento, estão a lutar
contra salários baixos e rendas cada vez mais altas.
Como analisa, hoje, as relações bilaterais Portugal-Áustria?
São excelentes, e cada vez mais intensas. Em Julho,
o Presidente da República Marcelo Rebelo de
Sousa visitou o Festival de Salzburgo como convidado de honra do nosso Presidente Alexander Van
der Bellen, e esperamos uma visita de retribuição
em Junho de 2019. Ao mesmo tempo, os nossos
dois países têm colaborado muito nas Nações Unidas, por exemplo nas áreas dos direitos humanos
e do ambiente, bem como no apoio mútuo das
nossas respectivas candidaturas.
A Áustria é também um país bastante atrativo para
os portugueses, nomeadamente licenciados em
busca de melhores oportunidades de vida. Este
intercâmbio de pessoas é também bem visto e
incentivado?
Não tendo sido tão afectado pela crise económica
como outros países, a Áustria é um destino interessante para jovens à procura de trabalho, seja
dos países do leste da União Europeia, seja de
países mais distantes, como por exemplo Portugal.
Normalmente trata-se de pessoas bastante qualificadas que são muito bem-vindas, uma vez que há
falta de mão-de-obra, por exemplo nos sectores da
saúde, do turismo e da construção. Enquanto cidadãos da UE, os portugueses, com respeito a assuntos laborais e administrativos, podem usufruir dos
mesmos direitos na Áustria como aqui.

Em termos futuros, quais os grandes projetos da
Embaixada da Áustria em Portugal?
Até Dezembro estaremos muito ocupados com a
Presidência Austríaca do Conselho da UE que tem
uma agenda muito ambiciosa, nomeadamente com
respeito ao Brexit e ao orçamento da União Europeia. A minha tarefa é coordenar as várias actividades locais a este respeito. Iremos, neste âmbito,
também organizar uma viagem dos embaixadores
dos países da UE ao Porto, como impulso adicional
para conhecermos melhor a realidade política,
económica, cultural e social do país.
Em 2018 e 2019 serão também finalizados vários
projectos apoiados pela Embaixada da Áustria que
tratam dos anos do Pós-Guerra, quando milhares
de crianças austríacas foram acolhidas por famílias
portuguesas. Estes projectos fazem parte do nosso
ambicioso programa cultural, que iremos continuar
ao longo dos próximos anos e com o qual queremos
chegar não apenas às elites culturais, mas também
a um público mais geral e, especialmente, os jovens.
Neste sentido, eu quero ainda “abrir” a nossa Embaixada, bem como a minha residência para alunos do
programa “Erasmus” e outros interessados.

Enquanto embaixador em Portugal, qual a sua
opinião sobre o país?
Portugal, neste momento, é um país muito dinâmico e bem-sucedido, tanto a nível político, como
a nível económico e, também, cultural – basta
pensar na eleição de António Guterres para secretário-Geral da ONU, mas também no triunfo de
Salvador Sobral na Eurovisão do ano passado,
eventos que aumentaram de maneira significativa
a projecção internacional da realidade portuguesa
contemporânea. Apesar do facto de o governo
português ainda enfrentar muitos desafios no que
toca à minimização dos efeitos dos anos da austeridade na vida das pessoas, vimos nos últimos
anos que a reputação do país aumentou consideravelmente, um facto que se nota também no
crescente número de visitas de estado de grande
prestígio. Para resumir, eu acho muito interessante
poder ser embaixador num país que está a ter
um desenvolvimento positivo que merece toda a
atenção também da parte da Áustria.
Diria que é um país que recomenda a todos os
Austríacos?
Sem dúvida. Portugal é um país muito acolhedor,
com uma alta qualidade de vida, que permite aos
estrangeiros uma fácil integração, graças também
ao excelente domínio do inglês demonstrado
pelos portugueses. Há também muitas semelhanças com respeito às mentalidades dos portugueses
e austríacos. Somos cidadãos de países com o
mesmo tamanho, adoramos receber pessoas, gostamos muito de culinária, e temos muito orgulho
na nossa cultura, sobretudo quando nos comparam com os nossos grandes vizinhos, Espanha e
Alemanha, respectivamente. Acho que é, em parte,
graças a estas semelhanças que nós, austríacos,
nos sentimos em casa aqui, e esperamos que os
portugueses também gostem de partilhar a sua
vida connosco!

Quais são, verdadeiramente, as funções do Embaixador da Áustria em Portugal? De que forma tem
conseguido dinamizar as relações diplomáticas entre ambos os países?
Para além do meu trabalho diplomático de representar o meu país e facilitar o intercâmbio a nível
oficial, nomeadamente as visitas do Presidente e de alguns ministros, uma das minhas mais importantes tarefas é observar o desenvolvimento político e económico de Portugal, também para apoiar,
juntamente com o nosso Departamento Comercial, empresas austríacas activas em Portugal. À parte
da cultura, da qual já lhe falei, uma outra vertente é ainda o apoio aos austríacos em Portugal, seja
em situações de emergência, seja com respeito às necessidades dos meus conterrâneos residentes no
país, não apenas em Lisboa, mas em todo o território nacional.
Falando da minha visão pessoal para os próximos anos, eu pretendo usar os privilégios da minha
profissão – as deslocações frequentes, o acesso a círculos ditos exclusivos, o prestígio que vem com o
cargo – para conectar pessoas e criar novas sinergias. Estou a pensar, por exemplo, nos dois núcleos
de austríacos residentes em Lisboa e no Porto. Como Embaixador eu posso fazer a ponte entre estas
pessoas e interesses e dinamizar um pouco a vida dos meus conterrâneos. O mesmo aplica-se às
relações diplomáticas entre os nossos países: boa vontade e interesse mútuo não faltam, mas às
vezes é importante que haja alguém quem conheça bem os dois lados e que possa intervir de forma
construtiva e incentivar o intercâmbio de ideias e pessoas.
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[ADVANTAGE AUSTRIA]

“O “braço estendido” das empresas austríacas em Portugal”
ENTREVISTA A BARBARA LEHNINGER,
ADIDA COMERCIAL DO ADVANTAGE
AUSTRIA.

Como nos apresentaria o Advantage Austria?
Como Departamento do Comércio Externo da Câmara Federal da Economia da Austria, o ADVANTAGE
AUSTRIA atua como promotor oficial do comércio
externo da Áustria. Com os seus mais de 110 escritórios em mais de 70 países, oferece uma ampla
gama de serviços, desde a prospeção e recolha de
informação relativa aos mercados nacionais, bem
como no acompanhamento e suporte às empresas
austríacas e seus respetivos parceiros de negócios
internacionais.
Quais os principais serviços que colocam à disposição do mercado? De que forma se assumem como
parceiros privilegiados das empresas austríacas?
No nosso trabalho diário a minha equipa e eu
respondemos às perguntas das empresas austríacas relativamente ao mercado português. Há um
aumento notável no interesse no mercado português e atuamos muitas vezes como um “One-Stop-Shop” ou primeiro ponto de contato. No entanto,
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não só ajudamos as empresas austríacas a entrar
no mercado português através das pesquisas de
mercado ou na procura ativa de distribuidores ou
clientes, como também acompanhamos as empresas
austríacas já ativas no mercado português. Surgem
sempre perguntas, sejam elas de natureza jurídica
ou económica, onde podemos ajudar. Nós somos
como o “braço estendido” das empresas austríacas
em Portugal, o que se revela mais benéfico sobretudo para as PMEs que não possuem de representações no país. Além disso organizamos eventos como
participações em feiras, viagens de estudo de mercado ou eventos de Networking onde importadores
de produtos austríacos ou gerentes de filiais de
empresas austríacas têm oportunidade de conhecer
novos parceiros de negócios.
São cada vez mais recorrentes os investimentos
austríacos em Portugal. Quais são, efetivamente, as
grandes vantagens de Portugal em termos de atração de investimento?

Ultimamente de fato, algumas filiais austríacas
expandiram suas instalações aumentando as capacidades de produção e armazenamento. Portugal
dispõe de trabalhadores qualificados, principalmente na área técnica, com um nível salarial comparativamente baixo. Entretanto, graças à recuperação
económica, existem empresas de certos setores, que
enfrentam uma grande falta de trabalhadores qualificados. A afinidade dos portugueses por línguas
estrangeiras é mais uma vantagem: Comparado
com outros países, a comunicação em inglês não
representa qualquer problema. Outro fator positivo,
para qual nós como ADVANTAGE AUSTRIA estamos
sempre a alertar as nossas empresas é o fato de que
Portugal pode atuar como ponte para o mercado
africano ou outros mercados de língua portuguesa.
A Áustria está na vanguarda da tecnologia ambiental. É nesta área que se pretende também afirmar
como investidor de relevo em Portugal?
É verdade que a Áustria é pioneira na tecnologia
ambiental. A Áustria é um país inovador e um grande
exportador de tecnologia de ponta, sobretudo na
engenharia industrial e metalomecânica, que muitas
vezes é usada no campo da tecnologia ambiental.
A eficiência energética desempenha um papel fundamental aqui. Já existem alguns projetos nesta
área em Portugal que foram implementados por
empresas austríacas. Portugal, igualmente como a
Austria, tem uma elevada percentagem de eletrici-

dade gerada por energias renováveis, como a energia hidroelétrica. A empresa Andritz Hydro fornece
por exemplo turbinas para as hidrelétricas de Alto
Tâmega, Daivões e Gouvães. A construção sustentável é outro tópico importante que é frequentemente
subestimado. Para dar alguns exemplos concretos:
Janelas bem isoladas ou aquecimentos eficientes
podem reduzir drasticamente o consumo de energia. A tecnologia por trás de um aquecedor ou da
tecnologia de refrigeração é geralmente a mesma,
dependendo da necessidade. Nesta área existem
algumas empresas que querem expandir a sua
oferta em Portugal. Também no campo do biogás as
empresas austríacas estão na vanguarda. Em Sines
foi construída uma grande fábrica de biodiesel.
Quais são, em termos futuros, os grandes projetos do
ADVANTAGE AUSTRIA?
Queremos continuar a apoiar as empresas austríacas
da melhor forma possível na entrada no mercado
português e torná-las conscientes para as oportunidades de negócio. Vemos boas oportunidades, especialmente nas áreas da Indústria 4.0, TI e eficiência
energética. É uma empresa portuguesa interessada
em produtos ou tecnologias da Áustria? Também
neste caso ajudamos a sua empresa a fazer o primeiro contacto com futuros parceiros de negócio.
Queremos diminuir o desconhecimento mútuo visto
que Portugal e Áustria têm muito mais em comum
do que se suspeita.

[EQUIPACK]

PORTUGAL ÁUSTRIA
3 SÉCULOS DE
RELAÇÕES COMERCIAIS

Equipack: 30 anos de sucesso
FUNDADA EM 1988, A EQUIPACK
COMPLETOU ESTE ANO, 30 ANOS DE
EXISTÊNCIA. COM 13 FUNCIONÁRIOS,
APOSTA NA FORMAÇÃO E NA
QUALIDADE COMO PILARES BASILARES
DO TRABALHO DESENVOLVIDO.
CONHEÇA A EMPRESA QUE, AO LONGO
DE 30 ANOS, SE SOUBE POSICIONAR
NOS LUGARES CIMEIROS DO SETOR
DA INJEÇÃO DE PLÁSTICOS, NUMA
ENTREVISTA A HUGO BRITO, DIRETOR
COMERCIAL DA EMPRESA.

guiríamos prestar um serviço de qualidade se não
estivéssemos habilitados para tal. É necessário
formar os nossos técnicos e dar-lhes todas as ferramentas necessárias para que estes prestem um
serviço de excelência”.

ALEMANHA: RELAÇÕES COM FUTURO

[ Hugo Brito, Diretor Comercial

Apesar de representarem em exclusivo a austríaca
Engel, a Equipack é também representante de três
marcas alemãs que, além de possuírem qualidade
e fiabilidade acima da média, acabam por complementar os equipamentos já disponibilizados pela
Engel. São elas a Koch Technik, a MTF Technik e
a Wanner Technik. Neste caso, Hugo Brito refere
que a Equipack, fruto da exigência do mercado,
teve a possibilidade de representar marcas que,
de certa forma, completassem as necessidades
dos clientes: “Acabámos por ser uma empresa que
fornece todo o setor, complementa as ofertas com
o que de melhor existe no mercado e isso, aliado
ao excelente serviço pós-venda que procuramos
ter, permite-nos conquistar mercado”.

O SETOR DOS PLÁSTICOS
A Equipack surgiu em 1988 com o intuito de
comercializar máquinas para a injeção de plásticos. O caminho foi sendo trilhado e, desde logo,
a empresa se focou no mercado de injeção de
plásticos em Portugal. Arrancou a atividade com
uma marca que, no mercado nacional, pouca
expressão possuía e mesmo assim, “conseguimos
algum sucesso. No entanto, em 1994 fizemos uma
parceria que, de certa forma, mudou o rumo da
Equipack”. Foi nesta altura que se estabeleceu
uma parceria com a marca austríaca Engel, uma
marca dedicada a produção de equipamentos para
a indústria de injeção de plásticos. Mas afinal, qual
foi a razão desta parceria? “A Engel tinha já uma
parceria para a comercialização de equipamentos
em Portugal, mas não estava satisfeita com o
trabalho desenvolvido. Foi assim que se iniciou
esta parceria e, desde então, temos conseguido

corresponder a todas as expectativas da Engel.
Detemos, segundo a EUROMAP, cerca de 40 por
cento do mercado “.
A justificar estes resultados, Hugo Brito admite
que o facto de possuir sete técnicos exclusivos
de apoio pós-venda seja a chave da diferença.
“Representamos a Engel, uma marca de topo ao
nível dos equipamentos de injeção de plástico e
isso faz com que, todos os dias, tenhamos que ser
melhores e corresponder à expectativa do cliente.
Quando alguém faz um investimento avultado em
equipamentos espera que o serviço pós-venda
seja também de qualidade e é, precisamente aqui,
que nos esforçamos para ser diferentes”. E essa
diferença consegue-se com muito trabalho, com o
empenho de todos os envolvidos nesta empresa e
com muitas horas de formação. Aliás, “penso que a
formação é a base da nossa atividade. Não conse-

Portugal é um país forte no setor dos plásticos.
Apesar de pequeno, o país possui das melhores
empresas de plásticos do mundo e, isso, faz com
que seja um mercado competitivo para as marcas. Além disso, é um setor que trabalha maioritariamente para a indústria automóvel e isso
faz com que qualidade seja uma constante. Além
disso, a inovação e a tecnologia são também
parte integrante de todo o processo. Do lado da
Equipack “temos que conseguir estar a par de
toda a inovação das marcas no sentido de dar
o melhor serviço possível. Ou seja, sempre que
sai um novo equipamento, uma nova forma de
fabrico, um novo produto, temos a necessidade
de fazer formação para que consigamos responder a todas as solicitações. Além de ser uma
mais-valia para os clientes, isto permite-nos
evoluir como empresa e responder às próprias

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
A Equipack presta serviços de venda e assistência técnica de equipamentos para a indústria de termoplásticos com base nos mais
elevados parâmetros de qualidade, através
de formação contínua nas representadas com
o programa das mesmas, garantindo assim a
plena satisfação dos clientes.

SUSTENTABILIDADE
Hoje, o mundo está muito mais atento a
tudo o que são agressões ao meio ambiente.
Assim, a eficiência energética é também
muito importante, quer para as empresas
vendedoras, como as compradoras. Neste
sentido, Hugo Brito refere que a indústria,
hoje, procura eliminar o desperdício ao
máximo e, portanto, dá valor a equipamentos que reduzam esse desperdício e gastem
menos energia. Para que tudo isto tenha
impacto real, A Equipack procura transmitir
toda a informação no sentido ajudar os
clientes a trabalhar, de forma eficaz e eficiente, com os equipamentos que adquirem.

oscilações do mercado com maior estabilidade”,
avança o interlocutor.
De acordo com Hugo Brito, os últimos anos, para
o setor, foram efetivamente muito positivos:
“Houve um crescimento considerável no setor
dos plásticos.”. Por isso o futuro da Equipack será
continuar o investimento nas pessoas que será
a base de todo o sucesso: “O nosso sucesso é o
sucesso dos nossos colaboradores. Se conseguirmos ter colaboradores formados e de qualidade,
o nosso futuro está assegurado”, finaliza o nosso
interlocutor, Hugo Brito.
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[EMBAIXADA DA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA EM PORTUGAL]

“O percurso traçado por Portugal, nos últimos
anos, merece todo o reconhecimento”
ENTREVISTA A CHRISTOF WEIL,
EMBAIXADOR DA ALEMANHA
EM PORTUGAL SOBRE AS RELAÇÕES
BILATERAIS ENTRE PORTUGAL E A
ALEMANHA.

Data de 1844 a ratificação do tratado de comércio
e navegação com Portugal pelo Rei da Prússia.
Hoje, esta ligação entre Portugal e Alemanha
é mais evidente e destacada. A Embaixada da
República Federal da Alemanha em Portugal é
também um elemento fundamental naquilo que é
o estreitar de laços entre ambos os países?
Em certo sentido, a Embaixada pode ser considerada, com a devida modéstia, o “primus inter
pares” dos atores alemães e luso-alemães locais.
Refiro-me, naturalmente, sobretudo ao estatuto
no âmbito do direito internacional (e às relações
estreitas que mantemos com o governo e o
parlamento). Em termos de competências especializadas e recursos, pensar-se-ia primeiro no
GoetheInstitut, no âmbito cultural, e na câmara
de comércio externo, no âmbito económico. O
essencial é que nós trabalhamos todos no mesmo
sentido, concertamos continuamente as nossas
posições e nos apoiamos mutuamente. O que
também se aplica às escolas alemãs e aos docentes do ensino superior, bem como, naturalmente,
aos nossos cônsules honorários. Neste âmbito,
a Embaixada assume um papel particularmente
importante de coordenação.
A Alemanha representa cerca de 12% das exportações em Portugal. De que forma poderão ser
melhorados estes valores? Há ainda margem para
evoluir em termos comerciais?
Em praticamente todas as áreas da economia
existe um intercâmbio intenso entre os nossos
países. Obviamente continua a haver potencial de
crescimento, com destaque, atualmente, para as
tecnologias e os serviços inovadores. Por exemplo, em Portugal tem sido notável o desenvolvimento de soluções de software para todo o tipo
de aplicações - uma evolução que é atentamente
seguida na Alemanha. Existe também um grande
potencial para produtos alimentares portugueses
- legumes, azeite, vinho e muitos mais - que estão
a conquistar um lugar sólido no mercado alemão.
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[ Christof Weil, Embaixador

Como analisa, hoje, as relações bilaterais Portugal-Alemanha?
As relações luso-alemãs, que já de si são muito
boas, foram ainda reforçadas graças à visita do
Presidente Federal Steinmeier e da Chanceler
Federal Merkel nesta primavera. No Porto e em
Lisboa, ambos tiveram a oportunidade de aferir
sobretudo o estado e o potencial do intercâmbio
científico-tecnológico. A Alemanha também tem
um grande interesse em concertar-se estreitamente com Portugal, sendo tradicionalmente um
parceiro de forte convicção europeísta.
Há uma grande comunidade portuguesa na Alemanha. Este facto faz aumentar as relações entre
ambos os países?
Definitivamente, essas comunidades no estrangeiro
podem contribuir muito para dinamizar as relações;
em especial quando os imigrantes estão bem integrados e participam ativamente na vida económica
e social, como é em geral o caso dos portugueses na
Alemanha. Em sentido inverso, o mesmo pode ser
dito em relação aos numerosos reformados, turistas
e estudantes alemães em Portugal.
Ao nível do investimento, o que tem Portugal
para oferecer às empresas alemãs? Existem aqui

oportunidades de excelência?
Há mais de 300 empresas alemãs em Portugal, o que é muito para um país desta dimensão. As firmas encontram aqui boas condições
de investimento, como a estabilidade política,
terrenos a baixo custo no interior do país,
infraestruturas viárias muito boas, diplomados com uma excelente formação, custos não
salariais do trabalho relativamente baixos,
bem como um nível de segurança muito
elevado e uma excelente qualidade de vida.
A confiança mútua que resulta das nossas
tradicionalmente excelentes relações económicas também é um importante fator para o
investimento alemão.
E ao contrário, existem oportunidades reais de
investimento português na Alemanha?
Nos últimos anos, Portugal melhorou significativamente a sua presença no mercado alemão.
Por exemplo, o Grupo Sonae e também várias
cadeias de hotéis estão representados no nosso
país com importantes investimentos. O mercado alemão poderá ser exigente mas também
é um mercado recompensador. Acredito que o
nosso intercâmbio económico vai continuar a
crescer.

Ao nível do turismo, Portugal é também um destino de excelência para os alemães. Esta tendência
é para manter? Temos boas condições para receber o turista Alemão?
Já há muito tempo que Portugal tem uma excelente
reputação como destino de viagens – com todo
o mérito. De acordo com os dados do Turismo de
Portugal, em 2016, houve 1,2 milhões de alemães
que pernoitaram em hotéis. Dos visitantes alemães,
40% regressam a Portugal. Recentemente, além do
turismo clássico de praia ou de cidade, como no
Porto e em Lisboa, surgiram novas modalidades:
os visitantes alemães procuram cada vez mais o
turismo cultural no interior, a possibilidade de fazer
caminhadas, bem como viagens de bem-estar e
desporto (em particular, o surf). Portugal parece ter
encontrado a forma de aproveitar cada vez melhor
o seu grande potencial.
Gostaria de deixar alguma mensagem aos nossos
leitores?
Desde a minha chegada, o seu belo país, com os
seus amáveis e hospitaleiros habitantes, revelou
ser um excelente país de acolhimento. O percurso
traçado por Portugal nos últimos anos merece
todo o reconhecimento. Alegro-me por as reformas económicas estarem a dar bons resultados.
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[CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-ALEMÃ]

ALEMANHA

“Portugal é um país extremamente atraente
para potenciais investidores”
MIGUEL LEICHSENRING-FRANCO,
PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR
DA CÂMARA DE COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LUSO-ALEMÃ, EM
ENTREVISTA AO PAÍS POSITIVO.

zados. Neste contexto, constatamos a necessidade de um maior investimento na aprendizagem
de línguas estrangeiras, reforçando o seu ensino
no percurso escolar obrigatório e, através de
ações de qualificação contínua, junto da população ativa.

[ Miguel Leichsenring-Franco

Como apresentaria a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã?
A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã é
uma instituição sem fins lucrativos, cuja missão é
a promoção e o desenvolvimento das relações económicas entre Portugal e a Alemanha. A Câmara
defende os interesses dos seus associados – mais
de mil empresas em Portugal, na Alemanha e em
Países Terceiros, de todos os setores de atividade e
de diferentes dimensões – perante as instituições
dos dois países.
Qual é, concretamente, o papel da Câmara de
Comércio e Indústria Luso-Alemã?
A Câmara Luso-Alemã desenvolve a sua atividade
a vários níveis, com destaque para o apoio à internacionalização das empresas:
- Serviços dirigidos às empresas: A Câmara disponibiliza às empresas um conjunto alargado de
serviços, que abrangem as áreas jurídica e fiscal e
a consultoria de mercado. Cada um destes serviços
está desenhado para apoiar as empresas nas várias
fases do processo de internacionalização e de conquista do mercado.
Para as empresas que iniciam um processo de
internacionalização, a Câmara disponibiliza um
serviço específico que lhes dá acesso a informação
fidedigna sobre a realidade do mercado e uma
definição de um plano de ação adequado para
tomar decisões e tirar o máximo partido das oportunidades existentes.
- Formação profissional: Há 35 anos que a Câmara
Luso-Alemã iniciou o ensino profissional dual
em Portugal. Este modelo de ensino privilegia o
conhecimento prático, adquirido na empresa, no
desempenho diário das tarefas, complementado
com o ensino teórico em sala de aula e adaptado
aos conhecimentos práticos transmitidos. A Dual,
o serviço de qualificação profissional da Câmara,

nasceu nos anos 80 para satisfazer as necessidades de numerosas empresas alemãs em Portugal
que não encontravam colaboradores com qualificações médias adequadas. Desde então, também
as empresas portuguesas reconheceram as vantagens da formação dual e atualmente os clientes
da DUAL são, na sua maioria, nacionais, a par das
empresas alemãs e outras internacionais. Ao longo
do ano, a Dual forma várias centenas de jovens em
cursos de qualificação profissional inicial, além de
apoiar a formação de numerosos profissionais no
âmbito da qualificação contínua nas mais diversas
áreas, dando assim um impulso importante para o
aumento da competitividade do país nos mercados
internacionais.
- Networking: A Câmara Luso-Alemã promove
ao longo de todo o ano diversas iniciativas cujo
principal objetivo é colocar em contacto potenciais
parceiros de negócio, seja em eventos de caráter
mais social, seja em missões empresariais que,
além do estabelecimento de contactos, permitem
um conhecimento mais aprofundado do mercado.
Portugal é um país atrativo em termos de investimento? Quais as áreas de maior interesse de
investimento?
Portugal possui sem dúvida numerosas qualidades que tornam o país extremamente atraente
para potenciais investidores: a situação política
estável; a rede de infraestruturas viárias e digitais muito desenvolvida; a excelência dos recursos humanos, sobretudo na área das engenharias. Como parte integrante da União Europeia,
Portugal está sujeito às mesmas regras, cumpre
os mesmos regulamentos que a Alemanha, além
de estar geograficamente mais perto da Europa
Central que outros países não-europeus. Acresce
ainda como vantagem a ligação que Portugal
mantém com África e com a América do Sul, em

particular o Brasil. Uma das áreas com maior
impacto na atratividade do país são, de facto, os
recursos humanos, sendo a formação profissional um fator-chave. Nos últimos anos, Portugal
tem recebido vários investimentos em setores
como as Tecnologias de Informação e a indústria, para os quais a disponibilidade de recursos
humanos com uma qualificação de excelência
é fundamental. Neste contexto, entenda-se que
qualificação de excelência não se limita ao
ensino superior. Antes de mais, importa adequar
a disponibilidade de recursos humanos qualificados às necessidades reais das empresas, tanto
no ensino superior como nos níveis intermédios.
Além desta adequação, é fundamental adaptar
o conteúdo da formação em todos os níveis ao
mundo empresarial, facilitando por um lado a
integração do jovem na empresa e, por outro,
indo ao encontro das exigências das empresas.
Dois exemplos concretos demonstram a estreita
ligação entre as instituições de formação e as
empresas: a Universidade do Minho e a Bosch e
a DUAL, o serviço de qualificação profissional da
Câmara, e as empresas formadoras que recebem
os formandos da formação inicial. Em ambos os
casos, as instituições e as empresas colaboram
na elaboração dos planos de formação, para
que os módulos de ensino sejam adequados aos
requisitos e às necessidades para o desempenho
das funções na empresa. A colaboração entre
as instituições traduz-se, por sua vez, em elevadas taxas de empregabilidade, que, no caso da
DUAL, se situam há já muitos anos acima dos
90 porcento. Os conhecimentos linguísticos são
outro aspeto muito valorizado pelos empresários que procuram Portugal. Em alguns setores
específicos como os shared service centres, os
conhecimentos de alemão são fundamentais e
os profissionais que os apresentam muito valori-

As relações bilaterais entre Portugal e a Alemanha
são profícuas? É possível incrementá-las? De que
forma?
A Alemanha foi, durante largos anos, o principal
parceiro comercial de Portugal, a par da Espanha. Nos últimos anos, a relação que Portugal
mantém com os seus vizinhos mais próximos, a
Espanha e a França, e que a Alemanha estabeleceu com outros mercados mundiais, como por
exemplo a China, alteraram esta situação. O setor
industrial é, há muito, um dos alvos privilegiados
para o investimento alemão, mas, com exceção
de alguns exemplos pontuais como a Eberspächer, em Tondela, são as empresas alemãs
já estabelecidas que continuam a investir no
reforço da sua produção em Portugal. Por outro
lado, áreas como as tecnologias de informação e
engenharia e também os shared service centres
têm vindo a suscitar um interesse crescente por
parte dos investidores alemães. De acordo com
o feedback que as empresas alemãs em Portugal
transmitem à Câmara, o país oferece condições
muito favoráveis às empresas investidoras no
que respeita a fatores como infraestruturas,
mercado imobiliário, recursos humanos, mas
carece ainda de algumas melhorias em aspetos
como os processos excessivamente burocráticos
em áreas-chave como a justiça ou a obtenção de
apoios empresariais. Em relação a este último
aspeto, a demora e a incerteza da resposta são
condicionantes que dificultam a atividade normal da empresa, sobretudo no caso de empresas
recém-criadas e que procuram afirmar-se no
mercado com uma resposta satisfatória aos seus
clientes.
Em termos futuros, quais os grandes projetos da
CCILA? De que forma serão trabalhadas as relações
comerciais entre Portugal e a Alemanha?
Há muito que a Câmara Luso-Alemã, sozinha ou
em parceria com outras instituições dos dois países, promove iniciativas de divulgação das empresas portuguesas, posicionando-as como potenciais fornecedores da indústria alemã. Da mesma
maneira, realiza com frequência missões empresariais em setores chave para trazer a Portugal
empresas alemãs. No próximo ano, no âmbito das
comemorações dos seus 65 anos, a Câmara Luso-Alemã irá destacar vários temas-chave que vão
ao encontro das preocupações das empresas dos
dois países: o processo de internacionalização e
a estruturação das suas várias fases para alcançar
o sucesso; a formação para a competitividade das
empresas; os shared service centres e os motivos
para a atratividade de Portugal neste campo.
Setembro 2018
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Alta tecnologia ao dispor do mercado
JUAN MANUEL SÁNCHEZ MAHÓN,
DIRETOR GERAL DA TRUMPF
PORTUGAL, EM ENTREVISTA AO PAÍS
POSITIVO, FALA SOBRE A TRUMPF,
UMA EMPRESA ALEMÃ EM 1923.

[ Juan Manuel Sánchez Mahón, Diretor Geral

Como apresentaria a TRUMPF, em Portugal e no
mundo?
A TRUMPF é uma empresa de origem Alemã, fundada em 1923, pioneira no uso do laser para aplicações
industriais. O uso do laser existe há cerca de 60 anos,
começamos a utilizar há quase 50 anos e hoje é
líder nos principais sectores em que atua: máquinas-ferramenta e laser. Para além disso, apostamos
fortemente em áreas de elevado potencial como
a impressão 3D em metal e transformação digital.
Apesar da sua atividade multinacional, através das
73 subsidiárias e dos 13.500 colaboradores, continua
a ser uma empresa familiar.

Quais as áreas de negócio da empresa e quais os
produtos/serviços que disponibilizam ao mercado?
Atuamos em três áreas de negócios: Máquinas-Ferramenta, Tecnologia Laser Impressão 3D e eletrónica. A tecnologia TRUMPF pode ser encontrada
no processo de produção de quase todos os setores
industriais. Podemos ver o uso do laser nas viaturas,
cuja estrutura é cortada por laser 3D, nas refeições,
através das marcações por laser nos talheres, no
telemóvel com o vidro cortado por laser, ou até
mesmo na soldadura dos mais diversos equipamentos. Os exemplos são ilimitados! Temos um
amplo e completo portfólio, com máquinas de corte
a laser (chapa e tubos), puncionadoras, quinadoras,
ou impressão 3D, sendo capaz de atender desde
a pequena empresa que se está a iniciar no ramo
do processamento de metal, até quem precisa de
soluções altamente complexas e totalmente automatizadas para operar 24 horas por dia.
O ano de 2017 fechou, para a TRUMPF, com um
aumento das vendas, a nível mundial. Estamos perto
do final de 2018, qual o balanço comercial que faz
deste ano?
No exercício fiscal de 2017/2018, encerrado em
junho, o grupo TRUMPF faturou 3.6 mil milhões €, o
que representou um crescimento de vendas de 15%.
Em Portugal a faturação superou os 15 milhões€,
representando um crescimento de 14%. Temos boas
perspetivas para o novo ano fiscal 2018/2019.
Ser uma subsidiária de uma empresa alemã é sinónimo de sucesso? Quais as vantagens de ter ADN
alemão no seio de uma empresa?
A investigação e desenvolvimento de novas tecnologias e equipamentos é feita na Alemanha, e em
Portugal beneficiamos disso, da mesma forma que
as restantes 73 subsidiárias espalhadas pelo mundo.
Para além disso, é um grupo muito organizado e
exigente, o que nos obriga a manter em Portugal
a mesma filosofia. De qualquer forma, para termos

MOBILIDADE ELÉTRICA
A TRUMPF tem registado um aumento de encomendas no domínio da mobilidade elétrica. A produção
de baterias já representa 10% da faturação da TRUMPF no setor automóvel, um número que continua
a subir. A empresa já vendeu mais de 500 lasers em todo o mundo para utilização no fabrico de baterias. Encontrar uma forma acessível de produzir milhões de veículos elétricos requer métodos robustos
de fabrico que possam ser ampliados rapidamente, o que permitirá passar dos volumes relativamente
baixos de hoje para a produção em massa em larga escala.

sucesso dependemos essencialmente do trabalho
que desenvolvemos e da forma como lidamos com
as necessidades dos nossos clientes e as especificidades do mercado Português
.
Qual a importância do I&D na empresa?
Fazemos um investimento anual de cerca de 10%
da faturação mundial para investigação e desenvolvimento de novos produtos. Esta é uma componente
fundamental da estratégia da TRUMPF e que nos
permite manter na liderança tecnológica do sector,
ano após ano.
Existem já alguns avanços tecnológicos no sentido
de apresentar produtos e soluções inovadoras ao
mercado?
Aproximam-se duas feiras importantes para o sector, onde iremos apresentar várias novidades: A
EUROBLECH 2018 na Alemanha, e a EMAF em Portugal. Iremos apresentar várias novidades, como por
exemplo, uma máquina totalmente automatizada
que dispõe de análise inteligente de dados para
melhoria no processo de fabrico (Trulaser Center
7030), ou uma outra máquina laser com tecnologia
de puncionagem para o segmento de entrada, e que
pode ser gradualmente expandida, ajustando-se às
necessidades de produção e crescimento do negócio
dos nossos clientes (TruMatic 1000 Fiber). Todas as
soluções que apresentamos, contribuem para um
aumento da produtividade e competitividade.

INDÚSTRIA 4.0
A Indústria 4.0 é um mito ou uma tendência crescente?
Para nós é uma realidade. Inaugurámos o ano passado, em Chicago, a primeira fábrica inteligente que
foi projetada para processos de produção interligados por meios digitais. São mais de 15 mil metros
quadrados e 26 milhões € de investimento. Trata-se de um centro tecnológico que mostra a interação
entre pessoas, máquinas, tecnologia de armazenamento, automação, software e soluções da Indústria
4.0. Atualmente a TRUMPF tem mais de 500 funcionários a trabalhar em mais de 30 projetos de
transformação digital.
De que forma pode a TRUMPF apoiar as empresas no sentido da sua modernização e adaptação às
novas realidades?
Os nossos equipamentos e serviços melhoram a produtividade dos processos de produção dos nossos
clientes, assegurando os máximos padrões de qualidade. Tornamos possível a produção de lotes mais
pequenos, mantendo a competitividade, ou a produção de grandes lotes em serie, assegurando a maior
rapidez. Para além disso, toda a oferta que já temos direcionada para a Indústria 4.0 permite otimizar a
produção e tirar o máximo partido da tecnologia que incorporamos nos nossos equipamentos.
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[ Smart Factory, Chicago, Estados Unidos

LÍDER DE MERCADO
A TRUMPF é líder de mercado mundial. Quais
são, efetivamente, as razões que levam a marca
a ser conhecida e reconhecida mundialmente e
a dominar mais de 50% do mercado?
São vários fatores: a qualidade dos produtos
e serviços, ambição digital, proximidade com
cliente, a garantia de inovação, investimento contínuo em I&D, para além de ser uma
sólida empresa familiar com independência
financeira.

Qualidade.
Inovação. Conetividade.

A TRUMPF tem as melhores soluções para o processamento flexível de chapas
metálicas. Com a nossa tecnologia, conseguimos transformar o que é bom
em algo ainda melhor. Inovamos e desenvolvemos produtos, mas também
a nossa cultura empresarial e o nosso compromisso social.
www.trumpf.com
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[VAILLANT GROUP INTERNATIONAL]

ENTREVISTA COM CARLOS RIBEIRO DO
VAILLANT GROUP INTERNATIONAL
GMBH.

Como apresentaria a Vaillant?
O Grupo Vaillant é uma multinacional Alemã com
presença directa em mais de 25 paises europeus
e em 4 continentes. Adicionalmente, temos 10
pontos de produção e I+D em seis países europeus e na China. Em 2017 o volume de negócios
atingiu os 2,4 mil milhões de euros mas, e desde a
sua fundação, continua a ser uma empresa 100%
familiar. Além da Vaillant, o grupo possui ainda
outras 7 marcas que foram sendo adicionadas ao
portfolio desde o início do século. No entanto a
filosofia dos nossos produtos é transversal, eficiência, sustentabilidade e amigos do ambiente, tanto
na sua produção como na utilização. É nesse sentido que cada vez mais desenvolvemos produtos
que utilizam energias renováveis e melhoramos
diariamente os nossos processos de produção com
intuito de reduzir emissões poluentes e maximizar
o uso da energia. Estes principios estão ainda
reflectidos na nossa visão corporativa “Taking
care of a better climate. Inside each home and the
world around it.”
Fundada há 144 anos, como se posiciona hoje a
Vaillant no mercado nacional e internacional?
Ao longo dos 144 anos de vida a Vaillant foi-se
transformando sem nunca perder o foco na essência que a define e é nesse sentido que os aparelhos
a gás continuam a ser um dos mais importantes
para a empresa e também porque somos o primeiro fabricante mundial de caldeiras a gás. No entanto a aposta nas energias renováveis e em sistemas
(combinação de diferentes produtos para criar uma
solução de climatização) representam hoje um dos
mais importantes segmentos de negócio que está
a impulsionar também o desenvolvimento tecnológico das soluções de climatização e produção de
AQS. Com base nessa realidade o Grupo Vaillant é
cada vez mais um fornecedor transversal de soluções de climatização, aquecimento, arrefecimento,
água quente sanitária e renovação do ar ambiente,
apresentado soluções tecnologicamente avançadas que combinam a facilidade de utilização com
a fiabilidade e segurança que o cliente espera. Em
Portugal o nosso posicionamento não é diferente,
apesar das evidentes diferenças que existem para
os mercados do norte e centro da Europa, onde
a climatização sempre foi primordial. O nosso
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144 anos a liderar a inovação
compromisso é garantir que o cliente tenha um
produto que lhe proporciona conforto, tanto no seu
uso como na forma como beneficia dele.
A Vaillant é líder de mercado a nível internacional
em tecnologias de aquecimento, águas quentes
sanitárias e ar condicionado. Quais são, efetivamente, os produtos e serviços que disponibilizam
ao cliente?
Os aparelhos a gás sempre foram o core business
da empresa e os esquentadores para a produção
de água quente sanitária foram o nosso primeiro produto. Assim, é normal que as caldeiras,
em particular com tecnologia de condensação,
sejam ainda a referência dos nossos produtos. No
entanto, e como referido anteriormente, evoluímos
para soluções renováveis, em que se destacam as
bombas de calor e a energia solar. Mas como o
nosso compromisso é acima de tudo o conforto,
evoluímos para outras soluções que garantam uma
experiência mais abrangente como por exemplo as
soluções de renovação de ar ambiente com recuperação de calor. Desta forma, não só garantimos
que a temperatura dentro de qualquer habitação
é a ideal, seja no inverno ou no verão, como também garantimos a qualidade do ar que respira. E
como hoje qualquer habitação acaba por combinar
diversos sistemas, frio, calor, água quente sanitária,
renovação de ar ambiente, etc., usando diferentes
aparelhos tais como caldeiras, bombas de calor,
energia solar e sistemas de ventilação, o grande
passo foi combinar a gestão de todos estes equipamentos num só controlo que depois pode ser
gerido e monitorizado através de um smartphone.
Além de todas estas soluções mais inovadoras,
mantemos em comercialização toda uma gama
de aparelhos para a produção individual de água
quente sanitária, como os esquentadores e termoacumuladores a gás, bombas de calor sanitária
e termoacumuladores eléctricos.
A inovação e a tecnologia desempenham um fulcral no seio da empresa? Quais os investimentos
feitos neste âmbito e de que forma tem evoluído a
marca ao nível da tecnologia?
A investigação e o desenvolvimento são a base
do nosso sucesso pois a grande maioria dos
produtos que comercializamos são inteiramente
desenvolvidos e fabricados pelo Grupo Vaillant.
Contamos com uma equipa internacional com
mais de 600 colaboradores que todos os dias
pesquisam, desenvolvem e inovam os produtos
de hoje e aqueles que vão ser lançados amanhã.
Todos os produtos sofreram transformações tecnológicas, não só pela via das directivas europeias
que assim os obrigam, mas muito pela adaptação
a um mundo cada vez mais digital. Como referido
anteriormente, é hoje possível gerir os nossos
sistemas de climatização remotamente, à distância
de um smartphone e com gestão personalizada do
conforto em cada zona. Por outro lado os sistemas
estão cada vez mais inteligentes, pois além de
sondas que analisam a temperatura ambiente, de
forma a adequarem o funcionamento do gerador

em função do conforto desejado e com o menor
consumo energético possível, são capazes de reconhecerem os hábitos de utilização e adequarem o
sistema às nossas rotinas diárias.
Sendo uma empresa que atua no setor da tecnologia de aquecimento, a responsabilidade e
ética ambiental devem desempenhar um papel
preponderante. Neste sentido, quais as ações
desenvolvidas no âmbito da responsabilidade e
sustentabilidade?
Além da responsabilidade e ética ambiental que
está incorporada na nossa visão corporativa, temos
no Grupo Vaillant uma responsabilidade especial - em relação ao meio ambiente, aos nossos
colaboradores e à sociedade. A nossa estratégia de
sustentabilidade é assim uma parte importante do
alinhamento estratégico geral do Grupo Vaillant
desde há vários anos e denominada por S.E.E.D.S.
(Sustainability in Environment, Employees, Development & Products and Society). Este programa
descreve os quatro pilares nos quais baseamos
a nossa estratégia de sustentabilidade. Assim, a
gestão da sustentabilidade define os objectivos do
Grupo Vaillant em alcançar um aumento sustentável dos proveitos juntamente com um crescimento
equilibrado.
Vaillant é sinónimo de qualidade e fiabilidade.
Como são garantidos estes padrões?
Quando se detêm tal rótulo é ainda mais desafiante mantê-lo. Diria que na empresa todos somos
responsáveis por que isso aconteça também. Mas
em particular o que fazemos é assegurar que todos
os produtos antes mesmo de serem lançados vão
cumprir as expectativas mais exigentes. E por isso
que quando desenvolvemos um produto, os nossos
requisitos são sempre superiores aos que o mercado procura. E quando superamos a expectative
queremos fazê-lo não só pelas características do
mesmo mas acima de tudo pela qualidade que ele
incorpora e a fiabilidade latente. E quem conhece
uma das nossas fábricas, vai reconhecer todas
as demais já que os processos empregados são
transversais aos locais de produção. Por outro lado
qualidade também se traduz em serviço. É por isso
que na Vaillant em vez de 10 anos, que por lei
teriamos de fornecer peças de substituição, temos
uma média de 22 anos.
O mercado português é um mercado apetecível e
aberto para a inovação no setor das tecnologias
de aquecimento?
Sem dúvida. O consumidor português gosta de

inovação e o instalador não ficou atrás. Creio que
a era da digitalização que atravessamos ajuda
na divulgação. É por isso que num mercado tão
pequeno como o nosso estejam presentes praticamente todas as soluções para a climatização. E
felizmente, depois de alguns anos negros derivado
do programa de ajuda económica e financeira que
o país atravessou e que levou o consumidor a
procurar soluções de qualidade duvidosa e básicas, estejamos já numa fase em que o consumidor
prefere investir na solução que lhe tráz os menores
custos de manutenção do sistema.
Quais os investimentos e projetos previstos para o
mercado nacional?
O nosso projecto é de consolidação e de reconhecimento de marca em Portugal, em particular das
soluções inovadoras, eficientes e tecnológicas que
desenvolvemos. O objectivo é ser a referência no
mercado da climatização, como o somos na grande
maioria dos mercados europeus.
Relações Bilaterais
No que diz respeito às relações bilaterais, como
analisa o caso de Portugal-Alemanha?
Penso existir uma boa comunicação entre ambas
as partes e diria que é uma relação honesta e
equilibrada. A Alemanha é um parceiro prudente
e sério e creio que podemos aprender muito com
essa atitude. Mas ainda poderiamos aprender mais
no que concerne à responsabilidade social e das
relações no trabalho. Espero ainda uma evolução
no intercâmbio dos dois países, pois estou seguro
que Portugal poderá beneficiar ainda mais com o
know-how que esta relação poderá trazer.
Portugal continua a ser um país atrativo do ponto
de vista da captação de investimento internacional?
Sim. Apesar da reduzida dimensão do nosso mercado, Portugal tem determinadas características
que tornam o investimento ainda atrativo. E há
determinados segmentos como as exportações e
o turismo, que está praticamente a começar, que
permitem esperar que o país se torne ainda mais
atraente para o investimento externo. Existem
ainda os recursos humanos que por um lado, e
infelizmente, são bastante baratos com a contrapartida de possuirem uma boa formação.
Na sua opinião, quais as principais entraves ao
investimento alemão no nosso país?
Creio que acima de tudo estará a instabilidade
económica que ciclicamente existe em Portugal, a
reduzida dimensão do mercado nacional e ainda
alguma falta de credibilidade. Ainda que Portugal
nos ultimos anos tenha conseguido evoluir, apesar
de uma crise devastadora do ponto de vista económica mas também social, falta criar a estabilidade
e sustentabilidade que alavanquem o país para
uma nova era. Falta investimento público na educação e na cultura e por outro, uma justiça forte,
transparente e rápida que, além de ajudar a economia, trará outra credibilidade ao país e instituições.

PORTUGAL

ALEMANHA

[VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES]

Volkswagen Financial Services:
O seu parceiro privilegiado
RELAÇÕES BILATERAIS PORTUGAL-ALEMANHA
Quais as razões que levaram à aposta em Portugal?
O Grupo Volkswagen tem uma forte presença em Portugal, seja na comercialização de veículos, seja
mesmo na produção automóvel. A relação histórica com Portugal levou o grupo, desde sempre, a procurar oferecer no mercado as melhores soluções aos seus clientes e parceiros. Nesse sentido, a criação
do Volkswagen Financial Services Portugal veio permitir aos clientes e parceiros das marcas do grupo
contar com melhores condições de financiamento e com serviços de valor acrescentado, inclusive com
o lançamento da atividade de gestão de frotas, que está a facilitar a vida a empresas e empresários em
todo o país. De realçar o facto de termos chegado a Portugal numa altura de crise, em que os bancos
nacionais estavam a cortar linhas de crédito, quando muitas multinacionais estavam a fazer o percurso
inverso, isso mostra a importância que a atividade em Portugal tem para o Grupo VW

[ João Rias, Country Manager
ENTREVISTA A JOÃO RIAS, COUNTRY
MANAGER DO VOLKSWAGEN
FINANCIAL SERVICES.
Quando surge o Volkswagen Financial Services e
quais os motivos que estiveram na base desta
aposta?
O Volkswagen Financial Services deu os seus primeiros passos em Portugal em 2011, tendo iniciado a
sua atividade comercial em 2012. O seu surgimento
nasceu da vontade de apoiar a rede de concessionários das marcas do Grupo, onde se inserem a
Volkswagen, a Audi, a SEAT, a SKODA, a Volkswagen
Veículos Comerciais e a MAN. Nascemos no meio da
crise e desde a primeira hora procurámos facilitar a
vida aos nossos clientes: a rede de concessionários
através do financiamento do seu stock, e clientes
particulares e empresas oferecendo soluções de
financiamento automóvel únicas e em condições
sempre vantajosas. Este posicionamento tem vindo
a ser reconhecido pelos nossos clientes e pelo mercado, fazendo do Volkswagen Financial Services o
parceiro privilegiado para quem adquire um veículo
das marcas do grupo. Hoje já contamos com mais
de 35 mil viaturas sob gestão, 1000 camiões financiados e temos uma posição destacada no mercado
português.
Qual é, concretamente, a área de negócio do Volkswagen Financial Services e quais os serviços/produtos que colocam à disposição do mercado?
O Volkswagen Financial Services fornece serviços
financeiros automóveis para particulares e clientes
de frotas corporativas a nível global. Temos uma
ampla gama de soluções de serviços financeiros,
como renting, financiamento, seguros e serviços de
manutenção, combinando-os em pacotes de serviços
completos para os clientes.
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Desde 2011, qual o balanço que faz da atividade do
Volkswagen Financial Services em Portugal?
O balanço é francamente positivo. Nos primeiros
5 anos conseguimos desenvolver e lançar toda a
nossa gama de produtos: financiamento de stock da
rede de concessionários, produtos de financiamento
tradicional (ALD, Leasing e Crédito), renting, auto crédito, seguros e serviços como manutenção. Hoje, 40%
dos veículos comercializados pelas marcas do grupo
Volkswagen tem uma solução Volkswagen Financial
Services. E a generalidade dos concessionários das
marcas do grupo já nos têm como o seu principal
parceiro nas soluções de financiamento e mobilidade oferecidas aos seus clientes.
Volkswagen Financial Services é a chave para a
mobilidade. Quais as razões que vos permitem fazer
esta afirmação?
A comunicação digital e o trabalho em rede penetraram em quase todas as áreas da vida e fizeram
mudanças significativas. A maneira como fazemos
compras, por exemplo. Os bens de consumo de alta
qualidade estão cada vez mais a ser oferecidos e
vendidos através de canais de distribuição online.
Os clientes continuarão a encomendar o seu carro
a um concessionário daqui a dez anos, mas nem
todos. Portanto, o Volkswagen Financial Services,
programou o seu caminho com a ROUTE2025. Esta
é a estratégia com a qual o Volkswagen Financial
Services responderá às mudanças no domínio dos
serviços financeiros automóveis e também moldará
a transformação. Sendo assim a chave da mobilidade
também no futuro. Iniciámos uma ofensiva de digitalização abrangente para que possamos fornecer
online todos os serviços essenciais relacionados
com a mobilidade, num futuro próximo. Seja financiamento ou renting, seguros ou serviços do veículo.
Tal como os nossos clientes esperam. Nesta era da

transformação da mobilidade, também estamos a
entrar em novos campos. Cada vez mais veículos em
rede e avanços na infraestrutura estão a criar novos
serviços que tornam a condução mais fácil e confortável. Pagar por estacionamento com um aplicativo
já é possível hoje em muitas cidades com o Volkswagen Financial Services. Juntamente com o Grupo
Volkswagen, faremos a nossa parte na definição do
futuro como fornecedor de serviços de mobilidade
para os nossos clientes com ofertas inovadoras e
úteis. Em 2025, o Volkswagen Financial Services
também continuará a ser um dos principais fornecedores de serviços financeiros para automóveis.
Em termos futuros, quais os grandes projetos?
Estamos empenhados em continuar a desenvolver
a nossa atividade em Portugal, reforçando a nossa
posição no mercado, nomeadamente no mercado de
clientes corporativos onde temos uma equipe 100%
dedicada a estes clientes. Temos como objetivo
continuar a trabalhar em conjunto com as marcas
do Grupo VW, com as quais estamos a desenvolver
a possibilidade de simularem online o seu financiamento, dentro do configurador automóvel da marca.
Na área da gestão de frotas, temos hoje uma oferta
única no mercado, seja pelas condições financeiras e
de assistência proporcionadas, seja pelos níveis de
serviço e capacidade para responder às necessidades específicas das empresas. Estamos a trabalhar
em temas como a mobilidade, nomeadamente na
mobilidade elétrica, onde acreditamos que podemos

fazer a diferença no mercado.
Portugal é um país atrativo para investir?
Portugal é um país com uma cultura ocidental, com
recursos humanos de elevada qualidade e com
infraestruturas de primeira linha. Pertence à União
Europeia e é um país seguro e com boa qualidade de
vida. O regime de captação de investimento também
apresenta algumas vantagens e existe uma forte
aposta na tecnologia, o que em conjunto se traduz
em importantes vantagens competitivas.
Qual a importância do mercado nacional para o
Volkswagen Financial Services?
O mercado português é importante para o grupo,
independentemente da sua dimensão. Por isso,
procuramos oferecer as melhores soluções em
Portugal, estando na primeira linha da inovação
no âmbito do Volkswagen Financial Services. No
nosso caso temos sempre tentado fazer ações que
mostrem ao grupo que em Portugal se podem
testar novos conceitos, como por exemplo o VWFS
Startup Battlefield, concurso para startups que
visa promover o surgimento de ideias e negócios
inovadores na área da mobilidade sustentável,
bem como nos serviços financeiros automóveis.
Como também o facto de o grupo Volkswagen
Financial Services ter adquirido uma participação
numa empresa de software portuguesa, a VTXRM,
empresa de software, com a qual a relação se iniciou em Portugal, com a VWFS em 2012.

[UHU IBÉRICA ADESIVOS LD]

UHU cola tudo sobre tudo!

PORTUGAL

ALEMANHA

países. Efetivamente, e uma vez totalmente
desenvolvida a área da Papelaria, partimos
para a Bricolage há cerca de 12 anos, estando
neste momento a chegar ao Profissional. Este
será parte do nosso enfoque a partir do ano
que vem. Mas como em Portugal somos diferentes, empreendedores e não nos acomodamos
tivemos a iniciativa de dar um primeiro passo
importante, há seis anos, partindo para uma
abordagem aos Países de língua Portuguesa em
África. O segundo e mais importante passo está
a ser concretizado agora. Depois de um ano de
estudos e avaliações do mercado este ano estamos a iniciar a implementação da UHU no Brasil.
Tudo isto a partir de Portugal (com o nosso
Know How, competência e gama de produtos) e
não do Departamento Internacional de Exportação como normalmente acontece com todas as
Multinacionais. Não alimentamos o fatalismo de
“pensar pequeno”!

[ José Luis Raposo, Director Geral
UMA ENTREVISTA A JOSÉ LUIS RAPOSO,
DIRECTOR GERAL DA UHU IBÉRICA
ADESIVOS LD.
Em 1905, o farmacêutico August Fisher comprou
a pequena fábrica de produtos químicos, Ludwig
Hoerth (fundada em 1884), em Bühl, na Floresta
Negra. Inicialmente, prossegue com a produção de
tintas, almofadas para carimbos, pigmentos e colas.
Uma nova cola impõe-se ao mercado. Em 1932,
tem lugar uma inovação crucial, quando August
Fischer consegue desenvolver a primeira cola do
mundo à base de resina sintética, transparente e
pronta a usar. Colava de forma segura todos os
materiais até então conhecidos, mesmo os plásticos, como por exemplo, a Bakelit®. August Fischer
decide baptizar o seu novo produto com o nome
UHU que se assemelha ao piar de uma espécie de
mocho habitante da Floresta Negra – Macho Real.
A cola da bisnaga amarela e preta tornou-se, entretanto num dos artigos de marca atualmente mais
conhecidos. A UHU oferece hoje uma completa
gama de colas adequadas a todos os materiais. O
desenvolvimento contínuo de produtos inovadores
e técnicas de colagem avançadas contribuíram
para um programa completo de colas incomparáveis em termos de qualidade e desempenho.

Foi em 1932 que surgiu uma inovação que viria a
revolucionar o mercado. Surge, então a UHU. Desde
então, como tem sido a evolução do mercado e do
produto?
Na realidade a origem da UHU efectivamente
remonta até a 1889 aquando da constituição de
uma pequena fábrica de produtos químicos. Em
1932, aquando da invenção mundial da primeira
cola baseada numa resina sintética transparente,
foram lançadas as bases da grande notoriedade
da UHU como marca de colas. O próprio nome
UHU deriva do fato da fábrica se situar na Floresta
Negra e representar o barulho da coruja (o pássaro
mais comum da região). E na altura era frequente
dar nomes de animais a marcas da área de papelaria. Esta cola pioneira ficou baptizada de COLA
UNIVERSAL/COLA TUDO. Daí para cá a gama de
produtos foi crescendo e acompanhando o desenvolvimento do mercado das colas a nível mundial.
A necessidade de colar diferentes materiais entre
si, áreas de diferentes dimensões, superfícies com
diferentes rugosidades e para resistir a diferentes
agressões do meio ambiente (humidade, UVs e
diferentes gradientes de temperaturas) foi conduzindo à evolução química dos produtos ao longo
destes mais de 80 anos, satisfazendo assim as
necessidades crescentes dos Consumidores.

UHU: UM PRODUTO PARA TODAS AS IDADES

A UHU sempre investiu muito nas escolas. É aqui que começa a vida. Muitas acções de formação com
professores e muita interacção com as escolas. Nunca as abandonamos, mesmo nas alturas de crise
em que as compras das escolas se pautavam pelos produtos de baixíssimo preço e reduzida qualidade.
Nunca saímos do nosso caminho. A visão permanece.

A Inovação e Tecnologia estão, desde sempre, no
ADN da UHU. Quais são, atualmente, os produtos
disponibilizados pela marca?
Actualmente a marca disponibiliza uma vasta
gama de produtos nomeadamente Colas para
Papel, Corretores, Colas Universais, Colas de
Madeira, Colas de Contacto, Super Colas, Colas
de 2 Componentes, Colas de Montagem e
ultimamente até Fitas Adesivas, Vedantes,
Desumidificadores e produtos de Limpeza
Profissionais.
Apesar de, tradicionalmente, ser uma marca
associada ao setor da papelaria e bricolage, a
UHU evoluiu também para outros mercados. Esta
tem tido sido uma aposta de sucesso?
O modelo e estratégia desenvolvidos em Portugal resultou num conjunto de “best pratices” que
ultimamente se tem tentado replicar noutros

UHU, MARCA
BOLTON GROUP
A UHU pertence à Divisão de Adesivos do
Bolton Group, tendo sido adquirida em 1994.
Outras divisões (mas não existentes em Portugal) serão a Alimentar, Higiene Pessoal, Higiene Caseira e Cosmética. Em Portugal, como
empresa, a UHU celebrou no ano passado os
seus 20 anos, efeméride que fizemos questão
de comemorar com os nossos clientes, empregados e parte da estrutura internacional num
evento realizado no Porto.

A aposta na qualidade é também notória. Esta é
uma preocupação constante da empresa? Como
se garantem os elevados padrões de qualidade
da UHU?
Sim, a qualidade faz parte das nossas exigências quando nos lançamos num novo projecto.
Qualidade dos produtos que introduzimos e do
serviço que prestamos aos nossos clientes e
consumidores. Não basta produzir e disponibilizar no mercado. O valor da Marca tem de ser
construído e alimentado. E tal consegue-se através da introdução de conceitos inovadores que
passam igualmente pelos serviços de Logística,
Marketing e Vendas
Numa altura em que o ambiente se apresenta
como forte preocupação, de que forma garante a
UHU a sustentabilidade?
Gostamos deste ponto. Procuramos lançar produtos cada vez mais ecológicos e menos nocivos
para o ambiente. Apostamos em produções
menos poluentes. Um bom exemplo será o STIC
RENATURE cuja embalagem de plástico é feita a
partir da cana do açúcar e cuja cola provém do
amido duma batata especial. 90% de tudo que
vendemos é produzido na Europa. Patrocinamos
e apoiamos o projecto Eco Escolas. E também
implementamos uma política de respeito e credibilidade no mercado. E já agora cuidamos dos
nossos empregados.
Em termos futuros, quais os principais objetivos e
projetos da Bolton Adhesives?
A Divisão Bolton Adhesives do Bolton Group está
apostada em desenvolver e crescer a nível mundial. Há vários projectos e investimentos em curso
nomeadamente nas áreas logística/Armazéns, produção e comercialização. Neste último ponto, a
organização em Portugal goza de bastante prestígio dentro do grupo e têm sido feitos bastantes
investimentos. Aquisições pontuais/locais fazem
parte dos objectivos do grupo.
Setembro 2018
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[RATISBONA]

Promoção, Investimento e
desenvolvimento no setor imobiliário
“NO NOSSO ADN TEMOS O
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
NA ÁREA DO RETAIL E MANTEMOS O
FOCO NESTE SETOR, NO ENTANTO,
A DIVERSIFICAÇÃO É PALAVRA DE
ORDEM”. QUEM O DIZ É ANTÓNIO
CORREIA, IBERIAN MANAGER DA
RATISBONA.

[ António Correia, Iberian Manager

Como apresentaria a Ratisbona?
A Ratisbona é uma multinacional Alemã que opera,
como Promotor ou investidor, em toda e qualquer
área do setor imobiliário. Composta por uma equipa
jovem e dinâmica, a nossa empresa destaca-se pela
Proximidade, Credibilidade, Confiança e Foco no
Cliente. A Ratisbona foi fundada na Alemanha em
1987 para promover/desenvolver supermercados de
uma cadeia Discount, criada pelo próprio Fundador
e Chairman do Grupo. Trata-se de uma cadeia de
supermercados Discount que tem hoje mais de
4.000 unidades abertas ao público, na Alemanha.
Com o crescimento da cadeia de supermercados e
consequente crescimento da Ratisbona, alargou-se
naturalmente a sua área de actuação. Primeiro a
outras cadeias de Retalho, e posteriormente a outras
áreas do setor imobiliário – habitação, hotelaria,
entre outros. Hoje, podemos afirmar, que a Ratisbona
Promove/Investe/Desenvolve projetos em todas as
áreas do setor imobiliário.
Presente desde 2004 em Portugal, a Ratisbona tem
evoluído de forma crescente. Quais são as razões
para o sucesso da empresa?
Efetivamente, verifica-se um crescimento contínuo e
sustentado na operação da Ratisbona em Portugal,
nos ultimos anos. Exceptuando o ano de 2009, tem
sido sempre assim. Foi redefinida a estratégia Ibérica
em 2015, passando as equipas de Portugal e Espanha a trabalhar bastante mais próximas e ambas
com o intuito de reduzir a exposição ao Retalho. Foi
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claramente um ponto de viragem, uma vez que as
sinergias entre os 2 países se verificaram fundamentais para a entrada em novas áreas de negócio dentro do setor imobiliário. Temos já concluídos alguns
investimentos em novas áreas de negócio, como
hotéis, Residências Assistidas, Habitação, Centros de
formação no ramo automóvel, entre outros. O que
tem permitido o sucesso da Ratisbona, é claramente
a Equipa. As Pessoas. A confiança e a credibilidade
que o mercado reconhece à Ratisbona advêm de
um crescimento e aprendizagem contínua de toda a
Equipa. Temos a convicção que o sucesso da Ratisbona está sustentado essencialmente em 3 pilares:
1) A diversidade e qualidade da equipa: Clara aposta
na complementaridade dos colaboradores que compõem a equipa a nível Ibérico. Este “mix” permite
actuar de forma eficaz nas mais diversas áreas do
setor;
2) A forma clara como todos os colaboradores têm
presentes os objectivos, os procedimentos, bem
como a confiança que os Shareholders têm no seu
trabalho. Todos os colaboradores terem clara a forma
como cada um pode e deve contribuir para o sucesso
global da Ratisbona, é chave para garantir que tal
aconteça;
3) Diversificação, dentro do setor Imobiliário: Tem-se
demonstrado vital a visão tida em meados de 2015,
bem como a capacidade que a Ratisbona tem tido
para entrar em novas áreas do setor imobiliario. A
flexibilidade tem permitido aumentar o volume de
negócio da empresa no mercado Ibérico
Na Ratisbona Portugal aposta-se num trabalho de
continuidade. Somos uma equipa onde mais de
75% dos colaboradores são efectivos há mais de 10
anos. Isto demonstra claramente uma satisfação dos
colaboradores para com a Ratisbona e vice-versa.
Este contexto, aliado ao suporte de um Grupo multinacional experiente, permite-nos trabalhar com
a organização, processos e procedimentos de uma
empresa global (de grande dimensão), mas com a
proximidade e autonomia que uma empresa local
(de menor dimensão) permite.
Hoje, como caracterizaria o posicionamento da
empresa, a nível nacional e internacional?
Tanto a nivel nacional como internacional, a Ratisbona é hoje uma Empresa Promotora / Investidora que
actua em qualquer área do setor imobiliário. Desenvolve projetos em todas as áreas do setor imobiliário, nomeadamente nas áreas do Retalho, Hotelaria,
Habitação, Residências de 3ª idade, entre outras.
Sendo uma empresa especializada no desenvolvimento e na construção de supermercados e de parques comerciais, quais são os serviços que oferece
ao mercado?
Na verdade, já não somos uma empresa especializada apenas em projetos comerciais (ou de retalho).
Replicámos o modelo de negócio que dominamos,
para as outras áreas do setor. Neste sentido, em
todas as áreas do setor imobiliário, a Ratisbona oferece os seguintes serviços:

Project Development: Equipa de Procurement +
Engenharia
Projecto: Equipa de Projectistas
Construção: Equipa de Engenharia
Gestão de Património (Activos Imobiliários): Ratisbona Asset Management (empresa Alemã)
A excelência faz parte da atuação da Ratisbona.
Como se conseguem atingir os patamares de excelência que possuem? O investimento em inovação
está no ADN da empresa?
A excelência é por natureza uma preocupação das
empresas Alemãs, e a Ratisbona não é excepção.
Trabalhamos diariamente para elevar os padrões
de excelência que nos são reconhecidos. Como
o fazemos:
Detalhado estudo prévio do projecto – antecipando os possíveis problemas evitando-se assim que
os mesmos possam ocorrer no futuro
Acompanhamento próximo do projecto – para
poder reagir imediatamente em caso de necessidade
Conclusão do projecto – Tão importante como dar
o “tiro de partida” de um projecto é encerrá-lo com
sucesso e de forma definitiva, para evitar ter que
reabri-lo e ter que desperdiçar recursos que não
trarão rentabilidade e que acabam por desmotivar
a Equipa.
A inovação é também uma preocupação na Ratisbona. Ainda a legislação de Auto Consumo de
Energia através de energias renováveis estava
em discussão, já a Ratisbona estava a instalar
esses sistemas. Começa-se em Portugal agora a
falar de novas tecnologias na área do projecto
e já estamos a ter formação com a Alemanha no
sentido de as aplicar em Portugal. Tudo isto acaba
por se traduzir em motivação e eficiência dos
colaboradores
Ser parte de um grupo Alemão é, por si só, garantia de qualidade e segurança?
Não. Como em todo o lado, e a Alemanha não será
excepção, há grupos Alemães que dão garantias
de uma enorme qualidade e segurança, mas há
outros que não o dão. É verdade que nas empresas, ou grupos Alemães, há efectivamente uma
grande preocupação com a qualidade e com a
segurança, mas, repito, cada caso será um caso, e no

VALORES RATISBONA

PARCERIAS

(importância das parcerias e com quem as
podem efetuar)
Com Municípios: Promovemos projetos e
garantimos o desenvolvimento urbanístico.
Com Proprietários: Transformamos o seu terreno num imóvel com rentabilidade.
Com Investidores: Oferecemos imóveis como
investimentos financeiros com alta rendibilidade garantida, a longo prazo.
Com Operadores: Criamos ótimas infraestruturas para as principais operadores do mercado
nacional e internacional.

PRINCIPAIS PROJETOS
RATISBONA EM
PORTUGAL
Hotel Casino da Ponte
Setubal - Retail Park

caso de todas as empresas que compõem o grupo
onde estamos inseridos, estão claramente definidos
os objectivos, processos/procedimentos e os timings,
o que facilita imenso o trabalho dos colaboradores. Em todas as empresas do grupo a garantia
de qualidade e de segurança é uma premissa que
está sempre presente e que é levada com grande
seriedade. No fim do dia, tudo isto se traduz numa
maior eficiencia e rigor. Consequentemente, garantimos uma maior qualidade e segurança a todos os
stakeholders.
No que concerne ao futuro, quais os próximos
investimentos previstos e os grandes projetos em
carteira?
No nosso ADN temos o desenvolvimento de projetos
na área do Retail e mantemos o foco neste setor, no
entanto, a diversificação é palavra de ordem e temos
já em curso investimentos no ramo da Hotelaria, das
residencias de 3ª idade, do tipico project Residencial,
entre outros. Destacaria o Hotel Casino da Ponte,
localizado na entrada da Ponte D .Luis I (V.N.Gaia
/ Porto) que adquirimos recentemente e no qual
iremos começar a construção ainda este ano. Será
um hotel único, inserido na escarpa da Serra do Pilar
e todo virado para o Rio Douro. Terá 92 quartos e
trata-se da reconversão de um antigo Casino e de
algumas antigas caves de vinho do Porto num Hotel
de charme

Credibilidade: Desde a sua génese que a RATISBONA assegura o cumprimento da sua missão, através
do cumprimento de prazos e uma correta, transparente, e honesta relação com todos os stakeholders.
Foco no Cliente: Ser verdadeiro parceiro dos seus clientes, procurando oferecer a expansão pretendida
pelos operadores e a rendibilidade procurada pelos investidores, tendo como promessa acrescentar
valor a ambos.
Proximidade: Acompanhar constantemente tanto os operadores como os investidores, de forma a
assegurar o objetivo de ambos.
Confiança: Transparência, acompanhamento e rigor em todo o processo, desde a busca de terrenos,
passando pelo licenciamento e construção, até à formalização de contratos e abertura das unidades
comerciais

[AIS Portugal]
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AIS Lda.: Inovação e Desenvolvimento
ARMANDO DAVID, DIRETOR GERAL
DA AIS PORTUGAL, FALA EM
ENTREVISTA AO PAÍS POSITIVO SOBRE
A EMPRESA QUE LIDERA E SOBRE AS
CARACTERÍSTICAS QUE A DISTINGUEM
NO MERCADO.

MISSÃO E VALORES AIS
A missão da AIS Lda. passa por desenvolver,
produzir e comercializar peças plásticas de
interior que satisfaçam os requisitos dos nossos clientes, garantindo a criação de valor
e a sustentabilidade do nosso negócio. Esta
missão só é possível com a valorização dos
nossos recursos humanos gerindo a empresa
através do trabalho em equipa de uma forma
consistente e focada na satisfação dos clientes.

Com toda a instabilidade económica que se tem
vivido na Europa, na verdade a AIS Lda. nunca
sentiu a “crise económica” porque existiu sempre
financiamento para todo e qualquer investimento
necessário.

[ Armando David, Diretor Geral

Quando surge a AIS em Portugal?
A AIS Lda. surge em Portugal em 2008 depois da
aquisição na AIS GmbH de algumas ordens de
produção para os projectos VW EOS e VW Scirocco
que estavam a ser produzidos na altura na fábrica
da Autoeuropa em Palmela. Devido a estas ordens
e a uma forte possibilidade na obtenção de novas
ordens para os projectos VW Polo (a ser produzido
na VW Navarra em Pamplona com inicio em 2009)
VW Sharan (a ser produzido na VW Autoeuropa
e em Palmela com inicio em 2010), foi decidido
na direcção da AIS na Alemanha a instalação de
uma fábrica produtora em local estratégico entre
estes dois principais clientes. Depois de alguma
pesquisa de mercado, foi decidida a instalação em
Montemor-o-Novo e, passados alguns meses, foi
também possível confirmar a obtenção das ordens
de produção para estes dois projectos.

Quais os serviços e produtos que disponibilizam
ao mercado?
A AIS é especialista no fabrico de peças plásticas
para interior no ramo automóvel. Os produtos principais são os Porta-Luvas e as Consolas Centrais
mas produzimos praticamente todos os produtos
plásticos de interior nos veículos automóveis. O
nosso processo produtivo engloba a injeção de
peças em moldes através de máquinas injetoras
de tonelagem variada (entre 50 tons e 1500
tons), pintura de peças através de uma estação de
pintura automática, flocagem de peças plásticas,
soldadura de peças plásticas por espelhos quentes
e por ultrassons e diversas estações de montagem.
Trabalham com o setor automóvel onde a qualidade e a fiabilidade são pontos-chave. De que forma
conseguem garantir a máxima qualidade dos produtos que fabricam e, ao mesmo tempo, responder
às necessidades específicas de cada cliente?
A AIS Lda. é uma empresa certificada pela norma
IATF e é também uma empresa certificada pelo
nosso cliente principal VW. Além disso, a AIS Lda.
possui gamas de controlo para todos os proces-

sos produtivos e são auditados com a frequência
necessária todos os produtos fabricados através
dos meios necessários para o efeito (calibres de
medição, máquina 3D, scanners, etc) por forma a
cumprir com todos os requisitos e especificações
de cada cliente.
Qual é a importância do I&D no seio da empresa?
Há uma aposta cada vez maior na utilização de
novos materiais e novas formas de fabrico?
O grupo AIS dá a maior importância à investigação
e desenvolvimento através de um departamento
especifico situado na direcção na Alemanha. É
daqui que saem as diretrizes principais principalmente para a utilização de novas tecnologias
como por exemplo a aquisição de máquinas
injetoras com a função ECO que permitem maior
rendimento com menor consumo.

Em termos futuros, quais os objetivos e projetos da
empresa, a nível nacional?
Apesar de não estar ainda completamente definida uma estratégia de futuro a nível nacional, na
verdade existem já alguns indícios de a direcção
na Alemanha querer ter uma maior abrangência a
nível de mercado nacional e estender a produção
da AIS Lda. a outros clientes nacionais no ramo
automóvel, não só também a outros produtos
plásticos fora deste ramo.

Ser parte de um grupo Alemão é sinónimo de qualidade e fiabilidade? Quais as grandes diferenças
sentidas no dia-a-dia?
Claro que é importante pertencer a um grupo
Alemão que nos dá garantias de sustentabilidade.

SUSTENTABILIDADE

Numa altura em que as preocupações ambientais são cada vez maiores, de que forma garante a AIS a
sustentabilidade da sua produção?
Apesar da AIS ter uma produção “limpa”, existem sempre alguns resíduos provenientes da nossa
produção que são tratados de forma adequada através de parceiros que recolhem e tratam desses
resíduos. Existe também a preocupação de adquirir equipamentos que visam maior rendimento com
menos consumo.
Há, efetivamente, uma política de eficiência e sustentabilidade no seio da empresa?
A politica de sustentabilidade da AIS assenta na excelente relação a longo termo com os nossos principais clientes com o foco na satisfação dos mesmos através de produtos com soluções inovadoras.
Está também em curso por parte da direcção na Alemanha uma revisão das politicas de gestão que
englobam, entre outras medidas, a introdução de um plano de certificação das empresas do grupo pela
norma ISO14001 assim como a introdução a médio prazo do uso de energias renováveis.
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[INTERGEST PORTUGAL]

22 anos a apoiar o investimento
PRESENTE EM 50 PAÍSES, A INTERGEST
PRESTA APOIO ADMINISTRATIVO
E FINANCEIRO ÀS EMPRESAS QUE
NECESSITAM DE SE FOCAR NUM
OBJETIVO CONCRETO: AS VENDAS.
EM ENTREVISTA AO PAÍS POSITIVO,
NELSON QUEIRÓS, MANAGING
DIRECTOR OF INTERGEST PORTUGAL,
FALA SOBRE A EMPRESA QUE
REPRESENTA E SOBRE OS OBJETIVOS
FUTUROS.

necessidade dos clientes. Em 2017, a InterGest está
presente em cerca de 50 países distribuídos pelos 5
continentes.
Em Portugal, como e quando surge a InterGest e
quais os serviços que coloca à disposição do mercado?
A InterGest surge, em 1996, em Portugal com um
anterior Partner. Em Julho de 2002, torno-me Partner
da InterGest Portugal. A estratégia foi, desde o início,
adaptar os serviços prestados noutros países à realidade de Portugal tendo sempre em mente suportar
as subsidiárias de multinacionais no nosso país. Os
serviços essenciais de contabilidade, impostos e de
recursos humanos são acompanhados por serviços
de apoio administrativo com o apoio ao cliente,
faturação, cobranças, e demais, sempre adaptados
a cada cliente. Este sistema permite à pequena e
média subsidiária em Portugal concentrar-se nas
vendas e atividades comerciais, usufruindo do Back
Office em regime de Outsourcing. A casa Mãe recebe
no início de cada mês um relatório do desempenho
da subsidiária nos moldes que o grupo imponha.

Nelson Queirós é contabilista certificado. Iniciou o seu percurso profissional na área da
contabilidade, tendo sido diretor financeiro
de uma importante empresa multinacional
alemã. Decidiu em 2002 expandir a relação
que entretanto já tinha com a Alemanha através da InterGest. Desde então, tem acumulado
experiência não só na área financeira, mas
sobretudo no desenvolvimento e apoio ao
negócio do investidor estrangeiro.

Os serviços disponibilizados pela InterGest são de
suma importância para o mercado. Atualmente, os
empresários são mais recetivos à consultoria prestada por empresas externas?
Apesar do modelo oferecido pela InterGest Portugal
ser perfeitamente adaptável às empresas portuguesas, neste momento a totalidade dos nossos clientes
é estrangeira. Na verdade, a orientação é para fora,
sendo esse o sentido natural da InterGest em cada
país. A InterGest Portugal pode, contudo, aconselhar
a multinacional portuguesa na sua internacionalização, efetuando um primeiro aconselhamento e
a “ponte” com o Partner do país desejado, temos à
disposição do empresário português suporte disponível em 50 países. A preocupação inicial com um
bom aconselhamento para a constituição de uma
subsidiária, eventual sede, contratação de pessoal
administrativo e demais particularidades de um
determinado país, deixa de existir, o foco do empresário passa a ser apenas aquilo que melhor sabe
fazer: posicionar o produto no mercado.

Como apresentaria a InterGest?
A InterGest foi criada em França no ano de 1972
pelo Prof. Dr. Heinz Anterist. A sua visão era assessorar as empresas Alemãs na sua internacionalização
em França. Os serviços disponibilizados eram todos
os administrativos e financeiros de apoio à empresa.
A empresa Alemã, que normalmente se dedicava
a vender os seus produtos no mercado francês,
deixava ao cuidado da InterGest a contabilidade,
impostos, salários, faturação cobranças e demais
serviços administrativos, evitando assim contratar
pessoal administrativo e financeiro, concentrando-se
no que verdadeiramente interessa: vender. Os clientes gostaram da experiência, mas queriam desenvolver mais mercados. Assim, A InterGest acaba por
crescer devido à demanda dos seus clientes, ainda
hoje a abertura de novos países é fruto da própria

Do ponto de vista do mercado, Portugal é um país
atrativo para o investimento estrangeiro?
Poderia ser mas existem na minha opinião fatores
que retraem o investimento estrangeiro. Falo da
inflexibilidade laboral e fiscal mas também da
burocracia. Dou-lhe um curto exemplo: há três anos
atrás tive um potencial cliente que queria instalar
uma empresa de produção na áreas das recicláveis
em Portugal aproveitando os salários mais baixos ou
na Alemanha de leste, usufruindo da posição central
na Europa que beneficiava a logística. Em ambos os
casos, estava em causa apoio estatal com benefícios
a nível fiscal. Enquanto em Portugal os melhores
consultores nem sequer tinham o processo no
departamento certo para que fosse analisado, a Alemanha já tinha uma decisão (cerca de 4 semanas).
Foi para o investidor fácil de decidir o país onde
instalar a sua nova empresa de produção. As áreas

[ Nelson Queirós

QUEM É NELSON
QUEIRÓS?
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fiscal e laboral, penso que não vale a pena explicar
aqui aquilo que todos sabemos: instabilidade na
primeira e uma inflexibilidade difícil de encontrar
em outro país Europeu na segunda.
Quais são, atualmente, os setores mais interessantes
para investir?
Tenho uma perspetiva muito própria em relação a
esta questão: o que motiva o investimento, na minha
opinião, é a oportunidade ou o desejo de internacionalização de alguma empresa. Assim, por um
lado empresas atentas a oportunidades investem
na devida altura por exemplo no ramo imobiliário,
outras, depois de consolidar o mercado num determinado número de países, avançam para o seguinte.
É esta a leitura que faço de 18 anos a lidar com
investidores estrangeiros.
Para a InterGest o lema “Pensar Global, agir local” é
tido em conta? Qual a importância de uma empresa
de ter uma empresa local em mais de 50 países?
Está na origem da criação da InterGest, proporcionar

ao investidor internacional o know-how local. A
empresa tem a estratégia, cabe à InterGest juntar o
conhecimento local, seja dos impostos, níveis salariais, apoios ao investimento, etc. Cada país encerra
em si uma realidade diferente do vizinho, assim, um
Partner local proporciona ao investidor o que lhe
falta para um investimento de sucesso. A presença
Global combina o conhecimento local com a necessária harmonização de procedimentos internacional.
Quais são os grandes projetos e objetivos da InterGest Portugal para o futuro próximo?
A InterGest está já há 22 anos em Portugal.
Sendo uma empresa de serviços, o seu objetivo
é obviamente crescer de uma forma sustentada.
Apesar da origem alemã, que significa uma grande
percentagem de clientes alemães, em Portugal à
semelhança de outros países, cedo se alargou o
conceito a outros mercados, pelo que a InterGest
Portugal trabalha com empresas de vários países
tais como Áustria, Bélgica, Espanha, França, entre
outros.

[4TUNE ENGINEERING]

A verdadeira indústria do futuro
“POSSUÍMOS UMA OFERTA ALINHADA
COM O FUTURO DA INDÚSTRIA,
DENOMINADA «INDÚSTRIA 4.0»”,
JOSÉ CARDOSO DE MENEZES,
CEO DA 4TUNE ENGINEERING,
EM ENTREVISTA, SOBRE O
POSICIONAMENTO DA EMPRESA.

Quais os serviços e produtos que colocam à
disposição do mercado? E quais as áreas de
competência?
Possuímos uma oferta alinhada com o futuro da
indústria, denominada “Indústria 4.0”. Percebemos
que os nossos clientes iriam alinhar-se com as
potencialidades que as plataformas IT trazem
ao seu negócio em termos de qualidade, time-to-market e eficiência e, por isso, iniciamos o
desenvolvimento de produtos IT que incorporam toda a nossa experiência a trabalhar nestas
indústrias. Estas soluções estão relacionadas com
as áreas de Análise de Risco - iRISK(TM) -, Big Data
e Gestão de Conhecimento - iSEE(TM) - que, aliada
aos nossos serviços, perfazem um pacote completo
e à medida da indústria).

Portugal é um país atrativo para empresas
inovadoras? Como tem sido o processo de
internacionalização da inovação que produzem?
A internacionalização da empresa foi algo
cimentado desde o início e hoje temos mais
de 98% da nossa faturação com origem no
estrangeiro (em países como a Suíça, Alemanha, Estados Unidos e Brasil). No ano passado, 45% dessa faturação foi realizada com
a industria farmacêutica na Alemanha. Em
Portugal existe uma “pool” de recursos humanos motivados e com boa preparação técnica
que é imediatamente reconhecida pelos nossos
clientes internacionais que, para uma empresa
de capital intelectual como a 4Tune Engineering, é muito positivo ter acesso a esses
recursos e, dada a exposição internacional
aos “best-players” que providenciamos, temos
um ambiente desafiador para quem pretende
aprender com as maiores empresas deste sector. Por outro lado, vimos serem aprovadas (em
2017 e 2018) duas candidaturas, na região de
Lisboa, de fundos Europeus do P2020: uma para
a consolidação da Internacionalização e outra
de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico. Ambas as candidaturas superam o valor de
1,2 Mio Euros.

A empresa é “líder” no conceito Quality By Design.
O que significa isto?
Quality by Design é uma metodologia que incorpora a qualidade do produto no desenho do
próprio processo desde os primeiros estágios de
desenvolvimento. Quando se inicia a produção, o
conhecimento do processo, a noção clara do que
é crítico nele e como o controlar permite “acertar”
sempre na qualidade do produto que se pretende
e manter o processo desse modo durante todo
o ciclo de vida do produto. Isto é especialmente
relevante na indústria farmacêutica uma vez

A 4Tune Engineering tem permitido à indústria
farmacêutica reduzir tempos e custos na produção
de novos medicamentos. Como é que isto é feito?
O que têm as empresas a ganhar com a plataforma a 4Tune?
Somos focados em Excelência Operacional e
trabalhamos para melhorar o ciclo-de-vida
dos produtos e processos dos nossos clientes
através de soluções desenhadas à medida. A
nossa oferta permite encontrar formas mais
eficientes de desenvolver ou produzir produtos através da alavancagem dos dados dos

[ José Cardoso de Menezes, CEO & Founder

A 4Tune Engineering é uma empresa que, rapidamente, se tornou num player de destaque no mercado internacional. Qual a razão para o sucesso
evidente da 4Tune Engineering?
O sucesso deveu-se à motivação e capacidade
da equipa formada e do sistema de parceria que
formamos com os nossos clientes. De facto, a
nossa taxa de retenção é elevadíssima porque
os clientes sentem total confiança, não só pela
experiência e conhecimento que necessitam para
resolver os seus problemas mais complexos, mas
também sentem que ficamos junto deles até a
solução estar implementada e o cliente sentir-se seguro para seguir a sua jornada sozinho.
Aqui diferenciamo-nos e criamos uma relação
de confiança que hoje nos permite, por exemplo,
ter em mãos o pipeline de novos medicamentos
de uma das maiores empresas farmacêuticas do

ALEMANHA

Missão e Valores 4Tune Engineering
Visão: Tornarmo-nos uma empresa de classe mundial em soluções integradas e serviços inovadores
de engenharia na áreas das Ciências e Tecnologias da Manufatura. Esta oferta fornece aos nossos
clientes melhorias significativas de performance enquanto nós criamos uma organização que atrai
e retém as pessoas mais talentosas.
Missão: Fornecer soluções de engenharia e inovação que melhora a performance de negócio dos
nossos clientes e suporta a sua excelência de negócio em todo o ciclo de vida dos seus produtos e
processos. Fornecer soluções na Gestão de Risco ao longo do ciclo de vida e soluções.

que os ciclos de desenvolvimento são muito
extensos, a produção é complexa e dispendiosa
e existe pouca “memória do conhecimento” na
organização para resolver os problemas que
aparecem durante as décadas em que o produto
é comercializado. Eis a razão pela qual as maiores
empresas a nível mundial da Industria farmacêutica procuram trabalhar connosco.

Como surge a 4Tune Engineering e quais os
motivos que estiveram na base da criação da
empresa?
A 4Tune Engineering surge durante uma viagem
de carro em 2004 quando eu tinha acabado de
fazer 40 anos e senti que queria fazer mais pela
indústria, alavancado pela minha experiência
com grandes empresas Biotech, Farmacêuticas
e Químicas internacionais. Tão claramente,
também tive noção que só conseguiria fazer isso
com uma equipa de topo, motivada a entregar
a empresas globais a excelência de serviço que
visionei e sempre ansiei. Nesse momento, parei
numa estação de serviço, peguei num pedaço
de papel e rapidamente o nome da empresa
apareceu escrito. Depois foi desenvolver todos os
estudos de mercado necessários e um Plano de
Negócios para que, económica e financeiramente,
a 4Tune Engineering fosse viável.

PORTUGAL

mundo para terapias como o cancro. Isto é um
motivo de muito orgulho para uma empresa
em Portugal. Por isso é que podemos dizer que
somos diferentes. Por outro lado, investimos em
2017 cerca de 30% da faturação em Investigação
e Desenvolvimento - tornando as nossas equipas
muito mais competentes. Este investimento tem
vindo a crescer porque consideramos estratégico.

nossos clientes fundidos com informação e
conhecimento que adquirimos com a nossa
experiência. Este tipo de “insights” suportados com entregas tecnicamente avançadas
conferem-nos a capacidade de entregar algo
diferente e único que os nossos clientes incorporam nos seus processos e passam também
eles a usufruir desse valor. Não foi por um
mero acaso que a 4Tune Engineering, com uma
das nossas soluções - iRISK (TM) - ganhou um
prémio internacional em 2017: ‘Most Promising
Risk Management Solution Provider’.
No que diz respeito ao futuro, quais os grandes
projetos e objetivos da empresa?
Queremos crescer através da nossa oferta. Queremos que as Plataformas IT que desenvolvemos
sejam um standard da indústria farmacêutica
internacional na sua transformação 4.0. Recentemente a Merck anunciou, através dum press
release, O ter adquirido a nossa solução
iRISK(TM) sendo esse um dos passos que
estamos a dar nesse sentido. Queremos que a
indústria mundial saiba que existe uma “one-stop-shop” para os seus desafios mais pertinentes com soluções à medida do seu sector e
contexto regulatório. Em breve estaremos em
condições de fazer anúncios semelhantes com
outras empresas de grande porte que adquiriram a nossa solução. Por outro lado, estamos
a construir e consolidar o nosso crescimento
internacional no mercado Asiático. 2019 será
um ano chave nesse sentido. Por exemplo,
a nossa solução de IT chamada iRISK (TM)
está programada e traduzida, estrategicamente,
também em Mandarim. Estamos também com
processos de recrutamento para, gradualmente, crescermos de forma sustentada a organização. Sem dúvida, 2019 será um ano em
que existirá um crescimento notável na 4Tune
Engineering.
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[MANN, S.A.]

50 anos na senda da tecnologia
CONHEÇA A MANN, UMA EMPRESA
QUE, HÁ 50 ANOS, REPRESENTA, NO
MERCADO PORTUGUÊS, AS MELHORES
EMPRESAS MULTINACIONAIS DE
EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO PARA
A INDÚSTRIA.

[ Schunk Sonosystems – Máquinas de soldadura por ultrassons

[ Gerhard Mann, administrador
Foi Gerhard H. Mann, de nacionalidade alemã,
que, em 1967, avançou para a criação de uma
empresa em nome individual. Em 1991, a
“Gerhard Mann, Importação-Exportação-Representações” tornou-se numa sociedade anónima,
onde Gerhard H. Mann detém quase a totalidade
das ações. O País Positivo foi tentar conhecer
melhor esta empresa que, ao longo de 50 anos
de existência, sempre tentou manter-se a par da
evolução do mercado.
Qual é a atividade da empresa e quais os produtos e serviços disponibilizados ao mercado?
A Mann, S.A., vende componentes, materiais
e equipamentos para a indústria elétrica e
eletrónica, especialmente para a produção e
montagem de circuitos impressos, para a indústria
das cablagens, bem como para a indústria da bobinagem. A Mann, S.A., atua como agente exclusivo
ou distribuidor e tem técnicos treinados pelas suas
representadas, para garantir a assistência técnica.
Gostaríamos de salientar que há representadas
com as quais já trabalhamos há décadas como é o
caso da nossa representada Schunk Sonosystems,
fabricante de máquinas de soldadura por ultrassons, com quem trabalhámos há mais de 27 anos
e que é líder de mercado no fornecimento deste
tipo de máquinas. Também gostaríamos de referir
que trabalhamos em parceria com a empresa BTSR
que é fabricante de inovadores alimentadores
de fios para as máquinas de bobinar e que tem
tido muito sucesso globalmente e em Portugal.
Queremos igualmente destacar outras representadas que há mais de 10 anos tem depositado
confiança na nossa empresa nomeadamente:
ULT Ag, EBSO Gmbh, Adels Contact, Jovil, Yamauchi, Emil Otto, e KM Corporate. A colaboração
mais recentemente estabelecida e não menos
importante, foi com a empresa Sipro que produz
máquinas de bobinar que se conjugam na perfeição com os alimentadores da BTSR.
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O serviço pós-venda é uma das grandes mais-valias da empresa. É esta a forma encontrada
para garantir os mais elevados padrões de
qualidade?
Sim, é sem dúvida uma mais-valia. É uma grande
vantagem para o cliente a nossa empresa ter
técnicos treinados pelas nossas representadas,
pois assim o cliente tem um suporte técnico
mais rápido, tão eficiente, como se fosse o
fabricante a fazê-lo e mais económico em comparação com o fabricante, pois evita-se viagens
internacionais.
Portugal é, na sua opinião, um país atrativo para
os investidores? Como analisa as relações bilaterais entre ambos os países?
Com a recuperação da economia e do sistema
bancário, aliado a uma maior transparência
governamental e eficiência institucional, pensamos que Portugal esta tornar-se num país
cada vez mais atrativo para os investidores.
Quanto às relações bilaterais entre estes dois
países, pensamos que as mesmas estejam bem
desenvolvidas. Sendo a nossa empresa uma

firma comercial que tem parceria com muitas
empresas estrangeiras, maioritariamente alemãs, a nossa experiência tem sido bastante
positiva.
Como sócia da Câmara de Comércio Luso-Alemã,
considera que o papel desempenhado por esta
instituição é também preponderante para o
estreitar de laços e para a criação de mais e
melhor negócio entre as empresas de ambos
os países?
Sim, a Câmara de Comércio Luso-Alemã tem
efetivamente um papel importante. São muitas
as empresas que são sócias da Câmara e provenientes de várias áreas e que têm como objetivo
a internacionalização e a exportação. Neste
sentido, a Câmara de Comércio presta apoio às
empresas ao fomentar estas relações.
Em termos futuros, quais as grandes aspirações
e objetivos da MANN?
A principal aspiração da Mann tanto agora
como em termos futuros é garantir um cliente
satisfeito com a sua compra quer estejamos no

[ BTSR – Alimentadores de fios com perfeita monitorização de tensão

papel de intermediários ou como fornecedores,
tendo como base bons equipamentos e um
serviço de pós-venda excelente. Quanto aos
objetivos, pretendemos alcançar ano após ano
mais clientes e mais encomendas. Em 2017,
celebrámos 50 anos de existência, participando na Feira Elétrica que decorreu em novembro no Porto, e aspiramos continuar a ajudar a
indústria em Portugal por muitos e mais anos.

[ Feira Elétrica 2017 na Exponor
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Fazer a diferença na vida dos doentes
A ALEMANHA É UM DOS PAÍSES
COM MAIS IMPACTO PARA
PORTUGAL EM TERMOS COMERCIAIS,
EMPRESARIAIS, ECONÓMICOS E NA
VIDA SOCIAL PORTUGUESA. NESTE
CONTEXTO, FOMOS CONHECER
UMA DAS EMPRESAS COM MAIOR
EXPRESSÃO EM PORTUGAL, NO SETOR
FARMACÊUTICO, A BOEHRINGERINGELHEIM (BI), NUMA ENTREVISTA
A VANESSA JACINTO, HEAD OF MARKET
ACCESS AND PUBLIC AFFAIRS DA
EMPRESA.

[ Vanessa Jacinto

Presente em Portugal há várias décadas, a Boehringer Ingelheim (BI) tem muitos motivos de orgulho.
Nos últimos 20 anos, no mercado de ambulatório, a
empresa passou do 25º lugar para o 9º e, nos anos
mais recentes tem registado um crescimento bastante sustentando. De acordo com a nossa entrevistada, Vanessa Jacinto, cada novo ano tem sido
melhor que o anterior e isso tem uma explicação
fácil: “uma grande aposta em ensaios clínicos, no
lançamento de moléculas inovadoras, na formação
dos nossos colaboradores e, também, na procura
de soluções ligadas a tecnologias da saúde que
têm permitido abordar as doenças crónicas de uma
forma mais integrada”. É esta constante aposta
em Investigação e Desenvolvimento (I&D) que
tem permitido à BI ser reconhecida por todos os
parceiros e, portanto, é uma aposta “a manter, no
futuro sustentável da empresa”. A nível global, a BI
investe 17% das suas vendas líquidas mundiais em
I&D e “esta é a nossa grande mais-valia, a par de
continuarmos a ser uma empresa familiar – com
50 mil funcionários em 144 países, mas que mantem a sua base familiar de capitais privados. Aliás,
o facto de sermos uma empresa familiar é que nos
permite dar um grande enfoque à inovação, quer
na saúde humana, quer na saúde animal”.
Ao longo dos anos, a BI tem conseguido avanços
bastante interessantes na área cardiovascular, respiratória e, mais recentemente, na área metabólica
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- para a qual os medicamentos mais recentes
foram desenvolvidos. No entanto, nos últimos anos
têm sido dados grandes passos nas áreas oncológica, imunológica e do sistema nervoso central. No
âmbito da saúde animal, a BI é líder na prevenção
e tratamento. Sem esquecer, claro, “que somos líderes mundiais na produção de medicamentos biossimilares onde possuímos inúmeros contratos com
grandes farmacêuticas mundiais para a produção
dos seus medicamentos biossimilares”.
Questionada sobre a importância do investimento
Alemão em Portugal, Vanessa Jacinto relembra
que são muitas as empresas alemãs a operar
em Portugal e muitas delas com investimentos
bastante consideráveis, comparando com outros
países onde essas mesmas empresas operam. De
facto, “as relações bilaterais entre Portugal e a
Alemanha têm um impacto muito significativo na
economia nacional, sem dúvida. No caso específico
da BI, as oportunidades que a nossa Casa Mãe nos
tem dado são também um sinal de que a aposta é
profunda, desde logo permitindo-nos continuar a
desenvolver Ensaios Clínicos em Portugal, sendo
que esta é uma área complexa e onde existe
muita competitividade entre os países. A BI é das
empresas, a nível nacional e no setor farmacêutico,
que mais tem investido em Portugal em Ensaios
Clínicos. Em média, temos cerca de 30 Ensaios Clínicos a decorrer anualmente, com muitos centros

e muitos doentes envolvidos e isso tem representado, nos últimos dez anos, um investimento
superior a 16 milhões de euros. Penso que isso
demonstra bem a importância que Portugal tem
para a Alemanha”.
Por outro lado, a empresa tem apostado em
soluções integradas que, a diferentes níveis, vão
permitir melhorar a gestão da doença crónica,
em diversas áreas terapêuticas. E a verdade é que
Portugal tem sido identificado como um país onde
essas soluções podem ser desenvolvidas, “lançando inclusive, em Portugal, alguns programas
piloto inovadores. E, sem dúvida, dependendo do
projecto, tem havido abertura por parte dos nossos
governantes para o diálogo e o apoio para que
esse investimento venha para Portugal.
Esta aposta da Casa-Mãe da BI verifica-se também
através do intercâmbio profissional, recebendo a
BI Portugal muitos colegas alemães para colaborar localmente. Aliás, “a BI, como um todo, é uma
empresa global e há uma verdadeira aposta em
misturar culturas e sociedades e uma grande
preocupação em permitir a mobilidade dos colaboradores, seja para trabalhar noutro país ou em
coordenação de equipas de outros países. Fala-se
muito em equipas multidisciplinares porque o
trabalho é abordado de uma forma global, mas
ao termos também muitas equipas multiculturais
o valor para a empresa aumenta. E o nosso mote

“As relações
bilaterais entre
Portugal e a
Alemanha têm um
impacto muito
significativo na
economia nacional”

[BOEHRINGER-INGELHEIM]
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RESPONSABILIDADE SOCIAL

“Valor através da Inovação”, traduz-se não só em
todos os investimentos que fazemos em I&D, mas
também na forma como trabalhamos todos os
dias, de forma inovadora, criativa e diversificada,
o que se consegue mais facilmente com toda
esta diversidade de culturas”, admite a nossa
entrevistada.
Sustentabilidade, Ética e Transparência são três
pilares basilares da BI. Desde logo, há sempre
a necessidade de gerar negócio suficiente para
que depois seja possível continuar a apostar em
I&D e, portanto, “esse crescimento sustentado
da empresa é o que nos permite continuar a
investir em I&D e, posteriormente a disponibilizar mais-valias aos doentes, com medicamentos
verdadeiramente inovadores. Por outro lado, a
Ética e a Transparência são valores que devem
nortear qualquer empresa e que, no sector farmacêutico, ganham ainda mais importância porque se tivermos estes dois valores bem definidos
conseguimos ser parceiros de todas as entidades
da área da saúde e, acima de tudo, conseguimos
manter as relações de confiança com os profissionais de saúde e com os doentes”. Mas não é
só ao nível dos valores éticos que a empresa
atua, estando também muito preocupada com a
sustentabilidade ambiental e, por isso, todos os
dias são adotadas medidas que visem reduzir a
pegada ambiental, seja através da redução do
desperdício, da eficiência energética e da adoção
de mecanismos de produção menos agressivos,
quer também através de medidas simples como
eliminar o plástico no dia-a-dia dos colaboradores: “contribuir para a conservação e preservação
ambiental é muito importante para nós”.
Quando se fala de sustentabilidade fala-se também dos desafios que os actuais sistemas de saúde
enfrentam. Hoje, a esperança de vida é muito supe12156 Boehringer Rodape 260x50mm.pdf

1

rior ao que era há três ou quatro décadas atrás. E a
verdade é que o envelhecimento da população se
apresenta como o grande desafio dos sistemas de
saúde: “As pessoas vivem mais tempo e melhor,
mas consomem muito mais cuidados de saúde e os
custos têm disparado. O tema da sustentabilidade
está na ordem do dia e, neste momento, essa sustentabilidade está posta em causa”. As recentes
tentativas de controlo têm passado apenas pela
redução de custos, mas isso traduz-se numa
limitação das opções médicas disponíveis. Para
Vanessa Jacinto, “o grande problema é que as
alterações estruturais que são necessárias não
têm sido implementadas e os cortes orçamentais acabam por impactar as soluções
que estão disponíveis para tratamento dos
doentes. A sociedade tem de entender que o
custo não está ligado ao medicamento, mas
sim à prevalência das doenças crónicas e ao
envelhecimento da população. Para a Indústria
Farmacêutica, esta visão de redução de custos
cria-nos muitos desafios. No entanto, o nosso
objetivo continua a ser que os doentes tenham
acesso, o mais rapidamente possível, à inovação, aos novos medicamentos que podem vir a
melhorar ou mesmo salvar a sua vida, sem que
isso tenha um impacto demasiado significativo,
em termos de custos, para a sociedade e para o
Estado”. Este é o verdadeiro desafio: “Continuar a
trabalhar num mercado sustentável e contribuir
para essa sustentabilidade. Ao longo dos anos,
a BI tem conseguido adaptar-se à realidade e às
necessidades do mercado, mas também queremos
que os medicamentos cheguem aos doentes e que
possamos fazer a diferença. Para isso, temo-nos
posicionado como parceiros das autoridades e
temos apostado fortemente nos nossos colaboradores porque esse é um fator crítico de sucesso”.

24/09/2018

A Responsabilidade Social é uma das áreas com maior importância para a Boehringer-Ingelheim,
a nível global e local. A empresa procura, sempre, estar muito perto da comunidade que a rodeia
e desempenhar um papel mais ativo a nível socioeconómico. Apesar de o seu propósito ser trazer
soluções inovadoras para o mercado, em termos de prevenção e tratamento de diversas doenças, a BI
sente que tem um papel importante naquilo que é a melhoria da comunidade onde estão inseridos.
Neste sentido, aposta nas mais diversas áreas a nível mundial, desde a distribuição gratuita de medicamento, à concessão de bolsas de estudo a jovens empreendedores e investigadores ou à iniciativa
Making More Health onde projetos na área da saúde são avaliados e custeados na sua totalidade caso
se assumam como verdadeiramente inovadores e estruturantes.
Em Portugal, Vanessa Jacinto prefere focar-se na iniciativa Inovar é Divertido já que “temos tido, desde
2016, uma aposta constante e com diferentes atividades, inovando até no projeto de ano para ano.
Começámos por trabalhar nas escolas do 1ª ciclo para sensibilizar as crianças na sua capacidade de
inovar e estamos agora noutra fase do projeto, trabalhando com jovens na orientação do seu percurso
profissional. Por outro lado, temos tido sempre parcerias com associações de doentes em ações que
promovem a inclusão e a diversidade e visam chamar a atenção para os direitos que essas crianças
doentes ou com deficiência têm a um futuro com as mesmas oportunidades. Recentemente, começámos também a trabalhar com uma camada da população que também é muito importante para nós
mas que muitas vezes fica um pouco descurada, os idosos. Portanto, tendo sempre como mote a inovação, temos levado a inovação a centros de dia através da terapia com animais. O objetivo é durante
três meses trabalhar com os idosos e os animais, proporcionando momentos de bem-estar físico e
emocional, ao mesmo tempo que vamos estimulando as suas competências cognitivas, motoras e
sociais. As reações são extremamente positivas e acreditamos que estamos a fazer a diferença. É claro
que todas estas atividades contam com os voluntários da BI que cedem o seu tempo para colaborar
com estas iniciativas e sem eles nada disto seria possível. Penso que no final do dia e no final do ano
os resultados são extremamente compensadores, sem sombra de dúvidas, porque acreditamos que
podemos fazer a diferença”.
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“Impulsionar o progresso humano
é a nossa missão”
AS PALAVRAS SÃO DE PEDRO MOURA,
MANAGING DIRECTOR DA MERCK
PORTUGAL, NUMA ENTREVISTA SOBRE
A EMPRESA E AS RELAÇÕES BILATERAIS
ENTRE PORTUGAL E A ALEMANHA.

[ Pedro Moura, Managing Director

Como entra a Merck em Portugal e como tem
sido pautado o seu percurso? Atualmente, qual a
posição da Merck em termos nacionais?
A Merck estabeleceu-se em Portugal há mais
de oito décadas. O crescimento da empresa
tem sido resultado de várias aquisições, que
se acentuaram a partir de 2000. Uma das principais operações foi em 2006, quando a Merck
adquiriu a empresa de biotecnologia Serono,
que resultou na alteração do nome da empresa
em Portugal para Merck Serono. Isto permitiu-nos trazer um portefólio significativo para
todo o mundo, mas em particular para Portugal.
Em 2010, a Merck adquiriu a Millipore, abrindo
as portas para a diversificação do negócio, com
a área de Life Science. E em 2015, comprou
a Sigma-Aldrich. Hoje somos Merck. A nível
nacional a Merck tem uma visível presença
nos setores de Life Science e Healthcare, em
particular na área de Biopharma com quatro
áreas de negócio principais: Oncologia, Cardiometabólica & Endocrinologia, Fertilidade
e Neurologia. Temos vindo a crescer de forma
sustentada todos os anos. Uma parte importante do nosso negócio em Portugal está nas
áreas de hipertensão, insuficiência cardíaca,
doenças endócrinas, diabetes e também no tratamento de distúrbios da tiroide. Temos depois
as áreas da Esclerose Múltipla, Oncologia e
Imuno-Oncologia e somos líderes nacionais no
tratamento da Infertilidade.
Qual a missão e a visão da Merck?
Hoje mais que uma farmacêutica, a Merck é uma
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biofarmacêutica vibrante de ciência e tecnologia
que tem como missão criar vidas, prolongar e
aumentar a qualidade de vida dos doentes. A
nossa visão é direcionada para o futuro, resultado
da nossa curiosidade. Em 2018, comemoramos o
nosso 350º aniversário e a curiosidade científica
e um forte sentido de responsabilidade têm sido
a nossa força motriz. O nosso compromisso é
impulsionar o progresso humano e por isso a
visão de médio e longo prazo continua a integrar
o ADN da Merck.
Como analisa as relações bilaterais Portugal-Alemanha? A Merck promove o intercâmbio
entre os dois países?
As relações bilaterais entre Portugal e a
Alemanha são sinérgicas, isto é, apesar de
estarmos presentes em 66 países a Merck
funciona como um todo. Os pilares em que
assenta a estratégia da Merck no mercado
nacional, ainda que adaptados em algumas
questões, acabam por ir ao encontro das
linhas orientadores definidas a nível Global. A
Merck Portugal trabalha obviamente de muito
perto com a Alemanha, onde está situada a
nossa casa-mãe. Aliás um exemplo dessa proximidade foi a visita do CEO da Merck, Stefan
Oschmann, a Portugal para a celebração do
nosso 350º aniversário. Realizámos um evento interno nos escritórios da Merck seguido
de um evento aberto ao público na AESE
Business School para assinalar os nossos três
séculos e meio de sucesso familiar e partilhar
a nossa visão de futuro.

Com 350 anos, a Merck é a farmacêutica mais
antiga do mundo. Qual o segredo para esse
sucesso?
Desde a sua fundação em 1668, o forte sentido de
responsabilidade e a curiosidade científica têm
sido as grandes forças motrizes que permitiram
à Merck continuar a crescer. Hoje, ainda é essa
mesma curiosidade que nos desafia diariamente
na Merck a olharmos para os próximos 350 anos.
Um dos pontos fundamentais para o sucesso tão
duradouro e que conduziu a Merck a ser a empresa farmacêutica e química mais antiga do mundo
é o facto de ter permanecido nas mãos da família
do fundador até à atualidade. Considero que

esta herança histórica a par com o permanente
compromisso de ajudar a criar vidas, aumentar a
qualidade das mesmas e prolongá-las, fazem da
Merck aquilo que é hoje: uma empresa líder em
ciência e tecnologia.
Em termos concretos, quais as áreas de trabalho
da Merck? Quais as principais Áreas Terapêuticas
em que atua?
A Merck está atualmente subdividida em três
principais áreas de negócio:
Healthcare: Esta área centra a sua atenção em
criar, prolongar e aumentar a qualidade de vida
dos doentes. É um ramo de negócio que tem uma

[MERCK PORTUGAL]
visão holística na criação e desenvolvimento de
tica. Também a área da Fertilidade tem tido um
medicamentos, bem como dispositivos inovadocontributo muito importante. A nível mundial
res, cujo enfoque são as pessoas;
2,5 milhões de habitantes são bebés Merck, que
Life Science: Esta área de negócio coopera com
nasceram com recurso às soluções de tratamento
as principais comunidades científicas, dandode infertilidade da empresa. Temos um propósito
-lhes ferramentas laboratoriais que permitem aos
que está nos nossos objetivos: queremos ajudar a
investigadores concretizar descobertas revoluciocriar vidas, através de tratamentos e tecnologias
nárias. É uma área de atividade que trabalha para
para combater a infertilidade.
resolver alguns dos maiores desafios da indústria
científica.
A Inovação e a Investigação & Desenvolvimento
Perfomance Materials: Esta nova área dedica-se à
assumem um papel preponderante na indústria
próxima geração de matérias de alta tecnologia
farmacêutica. Quais tem sido os principais invese químicos especializados para aplicações em
timentos da Merck?
materiais. As aplicações destes produtos são
Ao contrário da maioria das farmacêuticas multitransversais às áreas de Arquitetura, Automóvel,
nacionais, a estratégia da Merck tem passado nos
Cosmética, Optoeletrónica, semicondutores, entre
recentes anos por se expandir fora do setor de
muitas outras.
saúde, nomeadamente através do investimento
Em Portugal, a Merck tem uma forte presença
numa nova área de negócio, Performance Matenas áreas terapêuticas de Oncologia, Cardiometarials. Esta nova área dedica-se à próxima geração
bólica, Fertilidade, Endocrinologia e Neurologia.
de matérias de alta tecnologia e químicos espeA partir deste ano vamos ter um número muito
cializados para aplicações em materiais. Por isso
significativo de lançamentos a cada ano, com
podemos afirmar que apostamos continuamente
especial foco nas áreas de Oncologia, Imunologia
em nos mantermos na vanguarda da inovação.
e Imuno-Oncologia. Estamos a falar de fármacos
Desde a década de 2000 que a Merck tem feito
inovadores, tanto a nível de ação terapêutica
alterações significativas no seu portfólio, com
como, em alguns casos, de comodidade e facitransações de aproximadamente 40 mil milhões
lidade de administração. Em Portugal, nove em
de euros, incluindo as aquisições da Serono, Millicada dez doentes com Esclerose Múltipla podem
pore e Sigma Aldrich.
ser tratados com medicamentos da Merck, o que
permite antever o enorme potencial de cresciQuais os avanços da Merck para apresentar ao
1 soluções
26/09/2018
18:00
mento a AF_MRK_350anos_printStakeholdersVERDE_280x170mm_AFcv2.pdf
médio/longo prazo nesta área terapêumercado novas
terapêuticas?

Em 2017 a Merck investiu em investigação e
desenvolvimento (I&D) 2,1 mil milhões de euros.
As áreas de investigação onde temos apostado
mais são a oncologia, imuno-oncologia e imunologia, pois consideramos que serão áreas críticas
nesta indústria nos próximos anos. No âmbito
da Imunologia, a Merck dispõe de um expressivo pipeline nas áreas da artrite reumatoide
(AR) e do lúpus eritematoso disseminado (LED),
com substâncias que num horizonte a cinco/
dez anos poderão alcançar o mercado e alterar
o paradigma do tratamento destas patologias. O
mesmo sucede na área da Imuno-Oncologia: já
disponibilizamos aos doentes Portugueses um
medicamento indicado no carcinoma de células
de Merkel, uma doença rara, mas que tem um
plano de desenvolvimento que é pan-tumoral:
falamos num conjunto de indicações para uma
mesma molécula. Todos os tumores com resposta
imunológica são passíveis de responder positivamente a terapêuticas com agentes anti-PDL1
(anticorpos monoclonais), sendo os do pulmão,
gástrico, cabeça e pescoço e ovário as neoplasias
deste grupo em que se registam maiores avanços.
Quais os novos desafios que se impõem ao mercado e à própria empresa?
O sector da saúde, a par com a tecnologia, é uma
das áreas onde se tem verificado maior evolução
e inovação. Atuamos num mercado que está em
constante mudança e que tem evoluído a uma
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velocidade como nunca antes vista. Sabemos que
esta inovação não vai refrear e reflexo disso são
os cerca de 7000 medicamentos que estão em
desenvolvimento neste momento. Há consequentemente uma grande preocupação em garantir
a sustentabilidade dos sistemas de saúde, pois
todos sabemos que os recursos são finitos e têm
que ser canalizados de forma ponderada para
apostas com impacto positivo no prolongamento
e qualidade de vida dos doentes. Para corresponder às exigências do mercado e nos conseguirmos
adaptar à dinâmica do sector transformámo-nos
significativamente para garantir que desenvolvemos e disponibilizamos tratamentos inovadores com um impacto positivo para a vida dos
doentes. Assistimos hoje aos primeiros passos da
Medicina Personalizada ou Medicina de Precisão.
O conhecimento da expressão do genoma humano permite-nos individualizar e personalizar as
terapêuticas e chegará o dia em que teremos
fármacos que não se dirigem à patologia mas sim
ao doente/indivíduo, o que potencia a eficácia e
a segurança do tratamento ao mesmo tempo que
se minimizam efeitos adversos. O desafio está em
conseguir selecionar quais são os doentes que
poderão tirar maior partido de um determinado
tratamento. Foi um passo que a Merck deu em
2009 - por um lado ajudamos a não desperdiçar
recursos e, por outro, a não sujeitar doentes a
potenciais efeitos secundários que sabemos que
não vão beneficiar do tratamento.
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[SAÚDE – SISTEMAS MÉDICOS]

FUJIFILM: Investigação e Desenvolvimento
ARTIGO POR MARGARIDA SILVA,
BUSINESS COORDINATOR MANAGER MEDICAL SYSTEMS

[ Margarida Silva, Business Coordinator Manager Medical Systems

A FUJIFILM Corporation, sediada em Tóquio, Japão,
foi fundada em 1934 como produtor de filme
fotográfico, tendo lançado a primeira película de
raios-X apenas dois anos depois. Em 1966, foi criada
a FUJIFILM Europe GmbH com sede na Alemanha,
para a gestão integrada das operações na Europa e
em 1982 foi implementada a primeira unidade de
produção na Europa.
Desde a sua fundação, a FUJIFILM tem investido
de forma contínua e proactiva em investigação e
desenvolvimento, de modo a proporcionar inovação
e tecnologia de ponta, diversificando as suas áreas
de negócio e com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Em particular nos últimos anos, a FUJIFILM tem
vindo a expandir a sua presença noutros sectores,
aplicando e conciliando a experiência e know-how
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acumulado de tecnologias proprietárias de imagem,
eletrónica e química, e também com o estabelecimento de alianças estratégicas, fusões e aquisições.
Atualmente o grupo FUJIFILM Holdings Corporation
possui 271 empresas e mais de 78.000 funcionários
a nível mundial, 45 das quais na Europa e com mais
de 4.500 pessoas.
Em 2017 e pelo sexto ano consecutivo, a FUJIFILM foi
nomeada pela Clarivate Analytics (antiga Thomson
Reuters) como uma das 100 empresas mais inovadoras a nível mundial, em particular reconhecimento
do elevado sucesso de aprovação de patentes, refletindo o empenho da FUJIFILM no desenvolvimento e
melhoria contínua das suas soluções.
A inovação sempre foi parte integrante da FUJIFILM,
tendo lançado a nível mundial, o primeiro sistema
FCR (Fujifilm Computed Radiography) em 1983, e a
primeira câmara fotográfica digital em 1988.
Na Europa a FUJIFILM integra vários sectores como
os sistemas médicos, sistemas gráficos, fotografia,
imagem eletrónica, dispositivos óticos, suportes de
gravação de dados e produtos industriais. A FUJIFILM
Portugal é uma Sucursal da FUJIFILM Europe GmbH
e está sediada em Vila Nova de Gaia.

FILOSOFIA, VISÃO E SLOGAN
A Filosofia e os valores imutáveis do grupo FUJIFILM:
Através da utilização de tecnologias de vanguarda,
a FUJIFILM disponibiliza produtos e serviços de
elevada qualidade, que contribuem para a evolução
da cultura, ciência, tecnologia e indústria, bem como
para a proteção do ambiente e para a melhoria da
saúde. O principal objetivo da FUJIFILM é ajudar a
melhorar a qualidade de vida das pessoas no mundo
inteiro. A filosofia da empresa é baseada no reconhecimento de que é sua missão, através de atividades
corporativas sustentáveis, contribuir significativamente para a realização da sociedade para que as
pessoas no mundo inteiro possam viver uma vida
espiritual e materialmente rica, alcançando assim o
sentido de realização e satisfação.
A Visão e os ideais do grupo FUJIFILM:

“Ancorada numa cultura de empresa aberta, justa,
clara e com tecnologias pioneiras e proprietárias,
a FUJIFILM está determinada em permanecer uma
empresa líder, enfrentando audaciosamente o desafio de desenvolver novos produtos e criar novo valor.”
O slogan “Value from Innovation”:
O slogan corporativo da FUJIFILM evidencia a direção tomada, exprime os futuros objetivos e os
compromissos estabelecidos: “Na FUJIFILM, estamos
continuamente a inovar, criando novas tecnologias,
produtos e serviços que inspiram e entusiasmam
pessoas em toda a parte. O nosso objetivo é facilitar
o potencial e expandir os horizontes dos negócios e
dos estilos de vida de amanhã. “
Através de uma atitude aberta e flexível face à
inovação, a FUJIFILM combina tecnologias próprias,
recursos humanos e competências de todo o mundo,
para rapidamente desenvolver novas soluções direcionadas às reais necessidades dos clientes e superar as suas expectativas.
Adicionalmente, a FUJIFILM colabora ativamente
com parceiros estratégicos em projetos de partilha
de propriedade intelectual para, juntos, desenvolverem e alcançarem soluções inovadoras, que isoladamente não seriam possíveis.
Na presente era de constante mudança e exigência,
é essencial possuir capacidade e cultura de rápida
adaptação, transformação e crescimento, criando
valor através de novos produtos, serviços e tecnologias ao serviço da sociedade. De facto, mais de 70%
dos produtos comercializados hoje pela FUJIFILM,
foram desenvolvidos na última década.

OS SISTEMAS MÉDICOS
Desde o revolucionário lançamento mundial do
primeiro sistema de radiologia digital Fuji Computed
Radiography (FCR) há mais de 30 anos, a FUJIFILM
empenhou-se continuamente em desenvolver inovações tecnológicas com vista à otimização do
trabalho dos profissionais de saúde, quer em termos
de eficiência, como de eficácia.
Baseada na tradição da escuta ativa dos seus clientes, a FUJIFILM tem vindo a diversificar a gama de
produtos, soluções e funcionalidades oferecidas,
através de avançadas tecnologias de diagnóstico,
tendo também em conta a comodidade tanto para o
paciente, como para o profissional de saúde, tornando-se um dos mais reconhecidos fornecedores de
sistemas de diagnóstico por imagem e sistemas de
informação para instituições médicas.
A FUJIFILM ambiciona ser uma empresa abrangente na área do Healthcare e para além da área
de diagnóstico, está simultaneamente a ampliar a

sua presença nos sectores de prevenção e de tratamento, através da investigação e desenvolvimento
de suplementos, cosméticos funcionais, produtos
farmacêuticos e de medicina regenerativa.
Atualmente, o portfolio de soluções do Sistemas
Médicos engloba:
• Salas de Radiologia de Aquisição Direta
• Detetores de Aquisição Direta
• Mamografia Digital Direta
• Radiologia Digital
• Mamografia Digital
• Soluções Móveis de Aquisição Direta
• Estações de Trabalho
• Sistemas de Impressão Laser
• Películas Radiográficas
• Soluções IT Synapse (PACS, RIS, VNA, 3D, Mobility,
Cardiovascular)
• Sistema de Química Clínica
• Sistemas de Endoscopia e Broncoscopia
• Sistemas de Ecografia

FUJIFILM PORTUGAL COM SERVICE
CENTER IBÉRICO DE ENDOSCOPIA
A FUJIFILM Portugal apresentou, no passado dia 27
de Julho, o seu Service Center Ibérico de Endoscopia,
localizado em Vila Nova de Gaia e que garantirá o
acompanhamento desta área de negócio a partir da
região Norte de Portugal, numa primeira fase para
a Península Ibérica. Num investimento que ronda
o meio milhão de euros, a instalação deste Centro
de Serviços já motivou a contratação de 15 profissionais qualificados, número que poderá aumentar
num futuro próximo, passando a servir o mercado
europeu no seu conjunto. A área de cuidados de
saúde representou, em 2017, um volume de negócios
de 3,23 mil milhões de euros para o Grupo FUJIFILM,
que além de sistemas médicos, atua em áreas como
Soluções de Imagem, Soluções Documentais e Soluções de Informação, apresentando um volume de
negócios combinado de 19,5 mil milhões de euros.
O Grupo agrega 277 empresas e mais de 78.500
colaboradores em todo o mundo, dos quais cerca de
4.500 na Europa. Em Portugal, a área de sistemas
médicos conta com 33 colaboradores e garante
cerca de 45% do volume de negócios da empresa
no mercado nacional. A FUJIFILM tem vindo a desenvolver e a patentear diversas tecnologias de imagem
aplicadas à saúde que revolucionam os meios de
diagnóstico por imagem, com aplicações à endoscopia e à imagiologia. Paralelamente, a empresa integra nestes equipamentos sistemas de informação
que permitem a gestão de todo o processo desde o
exame até à visualização em mobilidade e em 3D.
Para Pedro Mesquita, Diretor Geral da FUJIFILM para
Portugal e Espanha, “este Centro de Serviços contribuirá para o reforço do posicionamento técnico e
científico na área dos cuidados médicos em Portugal, através da captação e retenção de talento e da
partilha de projetos e conhecimento com a sede, em
Tóquio”. Explicando a captação desta infraestrutura
para Portugal e para o Porto com as “vantagens
competitivas e ambiente de desenvolvimento técnico e científico que a região apresenta”.

[DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO]

FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE
CARDIOLOGIA

“O Meu Coração,
O Seu Coração”
POR INICIATIVA DA
“WORLD HEART FEDERATION”,
NO DIA 29 DE SETEMBRO, SÁBADO,
É ASSINALADO O DIA MUNDIAL DO
CORAÇÃO.

brada, prática de atividade física e controlo dos
fatores de risco cardiovasculares.
O Dia Mundial do Coração será assinalado um
pouco por todo o país, sendo este ano o palco
das comemorações o município de Gondomar.

CONTROLE A SUA TENSÃO ARTERIAL

A Fundação Portuguesa de Cardiologia, como
membro da Federação Mundial do Coração, tem
a incumbência de dinamizar as atividades do
Dia Mundial do Coração em Portugal. O principal
objetivo desta iniciativa é reforçar a importância
da prática de atividades físicas e desportivas e
de um estilo de vida ativo para um melhor coração e uma vida mais saudável.
Em 2018, a campanha, sob o lema “O Meu Coração, O Seu Coração”, volta a reforçar a importância das populações adotarem um estilo de vida
saudável, com base numa alimentação equili-

26 [

] Setembro 2018

A hipertensão arterial é um problema que tem
vindo a aumentar, sendo hoje responsável pelo
aumento da mortalidade e morbilidade no nosso
País, constituindo um dos fatores de risco da
doença cardiovascular. A única maneira de cada
um saber se está com a tensão arterial controlada é medindo-a com regularidade, tendo em
mente que a mesma não apresenta geralmente
sintomas.
A tensão arterial tem dois valores, um máximo
(sistólica) e um mínimo (diastólica). Expressa-se
em milímetros de mercúrio (mm Hg). O valor
máximo observa-se quando o coração se contrai
e bombeia o sangue para todo o corpo; o valor
mínimo quando o coração relaxa e se enche
novamente de sangue. A tensão arterial normal
deve estar abaixo dos 140/90 mm Hg, sendo que
o ideal é 120/80 mm Hg. Nos diabéticos a tensão
arterial não deve exceder os 130/80 mm Hg.
Mesmo que apenas um destes valores esteja
elevado – por exemplo, 150/80 mm Hg – já é
caracterizado como uma hipertensão a exigir
cuidados. Por vezes, basta alguns cuidados simples para que se restabeleça a normalidade.

Mas, se isso não acontecer, é bom consultar o
médico assistente, que pode fazer uma avaliação
cuidada e recomendar as melhores formas de
intervenção. A intervenção do médico de família
é importante desde que conte com a colaboração do paciente.
Ao longo de um dia a tensão arterial sofre
grandes oscilações, refletindo estados diversos:
nervosismo, esforço físico, cansaço, etc. Até a
ansiedade resultante de uma simples ida ao
médico (a chamada “síndrome da bata branca”)
provoca alterações. Uma vez ultrapassado esse
estado psíquico, a tensão volta ao normal.
Se tiver um aparelho de medição em casa, pode
fazer essa medição sempre que achar conveniente.

VIDA SAUDÁVEL
Se a tensão arterial persistir nos valores elevados, há duas soluções possíveis. Uma são
os medicamentos que, sozinhos, com alguma
dificuldade resolvem o problema. A outra são
as chamadas medidas não farmacológicas para
controlar a tensão arterial e que englobam o
controle do peso, uma maior atividade física
(caminhar, subir e descer escadas, mexer-se
o mais possível – tudo menos ficar parado),
não fumar e adotar hábitos alimentares mais
saudáveis (mais fruta e legumes, não abdicar
da sopa; preferir o peixe à carne, reduzir o
álcool e o sal).

A Fundação Portuguesa de Cardiologia é uma
Instituição Particular de Solidariedade Social,
de âmbito nacional, criada em 1979, tendo
como objetivo geral a promoção da saúde e a
prevenção, tratamento e reabilitação das doenças cardiovasculares, que constituem a principal causa de morte da população portuguesa.
De entre as causas específicas de morte, destacam-se os acidentes vasculares cerebrais, com
mais de 13.250 óbitos anuais e o enfarte do
miocárdio, com cerca de 6.970 óbitos anuais. A
estes números impressionantes soma-se similar número de indivíduos atingidos por estas
doenças, que sobrevivendo ficam muitos deles
gravemente diminuídos.
Nos seus 34 Anos de atividade a Fundação Portuguesa de Cardiologia tem contribuído para a
luta com sucesso contra as doenças cardiovasculares, sendo certamente um dos parceiros
responsáveis pela contenção do aumento da
mortalidade por acidentes cardiovasculares
cerebrais e enfartes do miocárdio observados
nos últimos anos.
À luz dos conhecimentos científicos atuais,
sabe-se que tantos os acidentes vasculares
cerebrais, como os enfartes do miocárdio são
em grande medida evitáveis. Para isso é necessária a adoção de estilos de vida adequados e o
controlo dos fatores de risco, que condicionam
o aparecimento das doenças cardiovasculares, sendo os mais importantes a hipertensão
arterial, a hipercolesterolémia, o tabagismo, a
diabetes e a inatividade física.
Colocar à disposição de todos os interessados
este site, com diversa documentação, constitui
para todos nós um instrumento fundamental
para o sucesso desta luta que travamos na
Fundação Portuguesa de Cardiologia pela promoção da saúde cardiovascular em Portugal.
De facto, a População pode agora, de uma
forma interativa, colocar perguntas e fazer
comentários sobre os seus casos particulares.
Quero terminar lembrando que é fundamental
praticar atividade física, ter uma alimentação
saudável e não fumar.
Prof. Doutor Manuel Oliveira Carrageta,
Presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia
Cardiologista

[DIA MUNDIAL DO CORAÇÃO]

Uma nova era na saúde
Descobrir o nosso caminho, o nosso verdadeiro
potencial, foi sempre um grande, ainda que desafiante, desejo da humanidade. Quando o primeiro
genoma foi sequenciado em 2003, após mais de uma
década de trabalho e vários milhares de milhões de
dólares gastos, foi anunciado que o mundo entrava
numa nova era: a informação genética, o mapa
da nossa estrutura biológica e a chave do nosso
potencial, seria acessível por todos. A revolução, no
entanto, foi mais lenta do que previsto. De uma realidade restrita aos cientistas, os testes genéticos foram
entrando devagar na prática clínica com informação
para o diagnóstico de certas doenças. No entanto, o
valor que reside nos dados genéticos é muito mais
vasto, uma vez ultrapassadas as barreiras de custo e
da complexidade de interpretação dos mesmos.
A HeartGenetics (www.heartgenetics.com) nasceu
do sonho de ser possível utilizar, em grande escala, a informação genética para melhorar a saúde
de todos. Detentora de uma rara combinação de

competências, com reconhecimento internacional,
em biologia molecular, genética, informática e inteligência artificial, a HeartGenetics consegue extrair
dados genéticos de uma simples amostra de saliva e
gerar, de forma totalmente automática, um relatório
de fácil interpretação. Na HeartGenetics adiciona-se
inteligência aos dados da genética por forma a que
estes possam ser utilizados na promoção da sua
saúde e bem-estar. Desta forma, os dados genéticos
deixam de ser vistos como destino, sendo sim uma
ferramenta de apoio ao desenho do nosso destino.
A inovação na HeartGenetics permitiu o desenvolvimento de software e a otimização de protocolos de
laboratório capazes de gerar informação acessível e
acionável, tudo a um custo reduzido face às alternativas. Foram ainda desenvolvidos aplicativos por forma
a que a informação do seu genoma possa andar na
sua mão e ajudar nas decisões do dia a dia. A revolução genética, enfim democratizada, chegou.
Após vários anos a desenvolver atividade na área da

genética cardiovascular, em parcerias com hospitais
e laboratórios, a empresa decidiu inovar na área da
genética denominada de bem estar. Nesta nova área
mais do que detetar potenciais complicações genéticas e predisposição para doenças, a HeartGenetics
aponta um rumo para que possamos aproveitar ao
máximo o nosso potencial para sermos saudáveis
e para nos sentirmos bem. Por exemplo, quando
praticamos algum desporto, podemos perguntar-nos:
onde está o limite? Como posso melhorar? Muitas
vezes, temos um dom oculto que pode permanecer
desconhecido durante toda a nossa vida, apenas
porque não compreendemos completamente nosso
corpo. Talvez tenhamos a resistência de um corredor
de maratona, ou a capacidade muscular de um halterofilista, ou mesmo o potencial de nos protegermos
naturalmente de lesões. No entanto, todo esse poder
permanece inexplorado e um sentimento de insucesso assombra-nos. De forma semelhante, somos
assaltados de todas as direções com conselhos sobre

HeartGenetics

o que devemos comer para nos mantermos saudáveis, como devemos repousar, que planos de nutrição
funcionam melhor. Perdemo-nos num labirinto de
aparentes soluções que, ao fim e ao cabo, não podem
ser as mesmas para todos. Como manter um peso
saudável? Será que tenho mesmo de cortar todos os
hidratos de carbono? Será verdade que só poderei
emagrecer se dormir mais horas? Como posso sentir-me bem?
Esses dias de dúvida estão a chegar ao fim. Agora é
possível aprofundar, saber quem realmente somos e
consultar, de forma simples, a informação genética
que em nós reside e que revela o nosso verdadeiro
potencial. Não há melhor treinador do que o nosso
corpo, que pode ser consultado com a solução MyFitnessGenes®; não há melhor plano alimentar do que
aquele aceite pelas nossas células, que revelam os
seus segredos através da solução MyNutriGenes®.
Estas novas soluções da HeartGenetics já ajudaram
milhares de pessoas a melhorar a sua vida e a
sentir-se melhor consigo mesmas: desde casos que
não conseguiam, após inúmeras tentativas e dietas,
perder peso e que conseguiram emagrecer de forma
sustentada, adotando hábitos de alimentação saudável à medida das necessidades dos seus corpos;
pessoas que apenas queriam ser esclarecidas sobre
os seus hábitos alimentares e que viram as suas
suspeitas confirmadas; até atletas que, quando confrontados com a realidade do seu ADN, perceberam
por fim a razão profunda das limitações que sentiram
e, com base nessa informação, adaptaram o seu
programa de treino para observarem, finalmente, um
progresso real.
Para realizar os testes genéticos de bem-estar da
HeartGenetics, basta uma amostra de saliva e uma
prescrição médica. Os relatórios, fáceis de compreender por si, são analisados com a ajuda de um profissional de saúde, e.g. médico, nutricionista, fisioterapeuta, de forma a potenciar ao máximo o impacto
destes novos dados na sua vida. Na HeartGenetics
desenvolvemos soluções para torná-lo cada vez mais
saudável. Vir falar connosco é o único passo que tem
de ser dado por si.

HeartGenetics, Genetics & Biotechnology

https://www.heartgenetics.com

www.heartgenetics.com

HeartGenetics, Genetics & Biotechnology
Biocant Park, Núcleo 04, Lote 4A
3060-197 Cantanhede
Portugal
Setembro 2018
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[ORTOPEDIA GERIÁTRICA]

Ortopedia geriátrica! O futuro do amanhã!
UM ARTIGO DE CARLOS EVANGELISTA,
MÉDICO ORTOPEDISTA.

[ Carlos Evangelista

A população acima dos 80 anos duplicou nos
últimos 20 anos.
Em Portugal de 2016 havia aproximadamente
5.000 pessoas acima dos 100 anos, em 2040 a
expectativa será 5 vezes mais, 22 mil.
Não será altura para pensarmos?
Kofi Annan disse, “A expansão do envelhecimento
não é um problema. É sim uma conquista da
humanidade”.
Mas afinal o que É ser Velho? Não passa de um
número no BI e não deixa de ser uma forma de
marcar o tempo. Mas atenção, não define o limite
da vida.
A medicina de hoje está a alterar este paradigma,
e nós vamos todos viver mais.
Vamos tratar a diabetes, a tensão arterial, o
cancro, o colesterol, mas vamos continuar a ter
artroses e a cair.
Ao defender a ORTOPEDIA GERIÁTRICA, defendemos valores com sentido, VIDA, SAÚDE, AUTONOMIA, QUALIDADE.
Mais do que nunca, é um valor com sentido e uma
necessidade de futuro.
Entender o indivíduo como um todo, e não como
uma parte, faz a essência dos nossos princípios.
Perceber que o envelhecimento nos torna diferentes entre os iguais é porque as patologias
apesar de semelhantes são diferentes, e se nós
somos diferentes, é porque a nossa idade assim o
pede. O direito a ser diferente, a necessidade de
um tratamento abrangente.
Ser Velho não é uma doença, é um estado de passagem na vida. Ao nascermos tornamo-nos bebés,
depois adolescentes, adultos e velhos.
Ser Velho é pois mais um estado da vida, que
engloba sabedoria, experiência, conhecimento, e
algum bom senso. Mas também pode oferecer fra-
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gilidade, deficit muscular, doenças relacionadas
com desgaste orgânico ou alterações do mesmo.
Como se diz na gíria, comorbilidades.
Daí a verdadeira multidisciplinaridade na abordagem do doente ortopédico, percebê-lo como
ser e não como uma parte isolada dentro de uma
especialidade.
O Centro de Ortogeriatria do Hospital de Santana
pretende ser a comunhão de formas de bem tratar por boas causas.
Cada unidade dentro da sua especificidade procura englobar -se numa forma de atuar global e
de cuidar o ser.
Uma globalização específica do tratamento, quer
dizer que quem trata o trauma (fraturas), não
pode esquecer a dor. A dor e a osteoporose não
podem ser esquecidas na recuperação, assim
como o apoio social e psicológico na reintegração. Estas e muitas outras situações fazem com
que a particularidade das unidades sirva para a
melhoria das boas práticas na aplicação da excelência no tratamento.
Perante este cenário temos que observar a Ortopedia Geriátrica sobre duas grandes vertentes;
como disse, o trauma (fraturas) e a Ortopedia propriamente dita (tratamento das artroses).
Se no trauma o grande objetivo hospitalar terá de
passar pela cirurgia precoce, utilizando cirurgiões
diferenciados, técnicas minimamente invasivas
e adequados a cada indivíduo, também teremos
de acompanhar estes internamentos com dietas
seniores, que aportem energia e polivitamínicos
que potenciem a recuperação.
Fornecer fisioterapia adequada e permanente,
coadjuvado por apoio psicológico, quando necessário, para implementar a rápida recuperação a
vencer o medo de novas quedas.
Os hospitais terão num futuro próximo que se
restruturar ao nível ortopédico com a criação de
Unidades de Ortopedia Geriátrica, pois só assim
será possível rentabilizar custos e economizar
valores humanos.
A criação destas Unidades permitirá à unidade hospitalar concentrar capital humano na recuperação
e na excelência do tratamento, não delapidando
energias nem foco no tratamento. Não pretendemos
“gettos”, queremos sim lugares positivos, bonitos,
energéticos, onde os pacientes se sintam perto de
casa e onde os profissionais gostem de trabalhar.
Prazer em dar, gosto em receber.
Preparar o futuro fazendo tratamento e prevenção da osteoporose e quedas, com consultas
específicas, sessões de esclarecimento à população e aos pacientes.
Todas as Unidades hospitalares terão de ter um
Grupo de prevenção de quedas.
A educação nas formas de bem viver fazem parte
do programa da unidade de prevenção de quedas,
particularidade de importância extrema no futuro
próximo.
Ao pensarmos na Ortopedia propriamente dita,
estamos a falar da reconstrução articular, (próteses) para tratamento das artroses e aqui também
será fundamental a experiência e a multidisci-

plinaridade.
A importância do conhecimento entre a anestesia
e os cirurgiões é de vital importância, criando
equipas coesas, rápidas na intervenção e eficazes
no resultado.
A preocupação da Medicina Geriátrica no equilíbrio do paciente e na reconstrução da sua medicamentação, quer pré quer pós-operatória.
O controle da dor pós-operatória será sempre
fundamental, pois obviamente permitirá uma
rápida recuperação. Aqui a importância da Unidade da dor, em todo este processo.
A já tão falada fisioterapia cumpre também ela
um papel determinante, assim como a assistente
social muitas vezes com o trabalho árduo de
colaborar na reintegração social.
Neste processo não podemos deixar de falar da
excelência da enfermagem, fundamental neste
grupo etário, na disponibilidade, na humanização,
na entrega.
Diria mesmo que a essência de Florence Nightingale (primeira enfermeira da história), volta a ser
renascida com a Ortopedia Geriátrica.
Investir em geriatria é preparar o futuro. Quanto
melhor tratarmos hoje, melhor será o dia de
amanhã.

A idade, por si só, não pode ser uma contraindicação para a qualidade de vida.
Assim, quando pensamos em tratar na Ortopedia
Geriátrica, necessitamos de pensar
mais longe e mais abrangente, pois cada um por
si e todos em conjunto, faremos melhor, reintegraremos e tornaremos mais felizes aqueles que
de nós necessitarem.
Carlos Evangelista – Médico ortopedista
Responsável Unidade Ortopedia Geriátrica Hospital
Sant’ Ana e Cuf Cascais
carlos@carlosevangelista.pt
Site: www.carlosevangelista.pt

vamos cuidar de si!

porque os mais velhos importam
Prevenir é melhor do que remediar, diz o velho ditado. isto é válido em qualquer asPeto das
nossas vidas e em relação à saúde é ainda mais imPortante. viver em equilíbrio e com qualidade
de vida até mais tarde é um desejo de todos nós. siga os conselhos de quem sabe e viverá melhor!

Brevemente nas Bancas

[SAÚDE – PODOLOGIA]

O pé diabético é possível prevenir
ARTIGO POR MANUEL AZEVEDO
PORTELA, PROFESSOR ADJUNTO
DA CESPU E PRESIDENTE DA
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE
PODOLOGIA.

[ Manuel Azevedo Portela

O MINISTÉRIO DA SAÚDE TEM QUE
APOSTAR NA CONSULTA DO PÉ
DIABÉTICO COM PODOLOGISTAS
Replicar os modelos de boas práticas que
têm comprovado a excelência na prevenção
de amputações do pé diabético deve ser uma
prioridade nas unidades de cuidados primários.
É necessário e emergente a inclusão dos podologistas nos cuidados de atenção primária ao
pé diabético.
O pé diabético é visto como a principal causa
de amputação da extremidade inferior, mais
do que uma complicação da diabetes, deve ser
considerado como uma condição clínica complexa, que pode acometer os pés e, ou tornozelos de indivíduos diabéticos. Assim, pode reunir
perda da sensibilidade dos pés, a presença
de feridas complexas, deformidades, limitação
de movimento articular, infeções, amputações,
entre outras. A abordagem deve ser especializada e deve contemplar um modelo de atenção integral (consciencialização e educação,
qualificação do risco, investigação adequada,
tratamento apropriado das feridas, cirurgia
especializada, aparelhamento customizado e
reabilitação integral), objetivando a prevenção
e a restauração funcional da extremidade.
Dados epidemiológicos demonstram que o pé
diabético é responsável pela principal causa
de internamento do portador de diabetes. A
previsão para o ano de 2025 é de mais de 450
milhões de portadores de diabetes, destes, pelo

menos 25% vão ter algum tipo de comprometimento significativo nos seus pés. Atualmente,
estima-se que, mundialmente, ocorram duas
amputações por minuto à custa do pé diabético sendo que 85% destas são precedidas por
úlceras.
Estima-se que 15% dos doentes diabéticos
desenvolvem uma úlcera nos membros inferiores durante os anos de doença e que 85%
das amputações têm um historial de úlceras
diabéticas. As complicações que ocorrem nos
pés destes doentes vão proporcionar uma diminuição da qualidade de vida destes indivíduos e
um grande custo aos serviços de saúde.
A taxa média de amputação do pé diabético
em Portugal é de 5,4 por 100 mil habitantes. A
zona Norte do país tem uma taxa de 3,4 /100
mil habitantes, de acordo com o Observatório
Nacional da Diabetes.
É emergente que o Ministério da Saúde aposte
na Consulta Multidisciplinar do Pé Diabético
com integração da podologia nos cuidados
primários de saúde de forma a reduzir as taxas
de amputação do pé diabético. A presença do
podologista na consulta do pé diabético especializada na avaliação, orientação e prevenção
de patologias do pé, assim como o seu tratamento, permite reduzir inequivocamente esta
catástrofe.
Uma amputação no pé implica custos que
podem atingir os 25 mil euros, estimando-se
que os custos com as amputações em Portugal
podem chegar aos 25 milhões de euros por ano.
Despesas diretas com a cirurgia, reabilitação
do pé e do doente, abstinência laboral e os
transportes são os fatores que mais pesam no
orçamento da Saúde e da Segurança Social com
as amputações dos doentes diabéticos.
Como é consabido, a Podologia afirma-se
enquanto a ciência que, na área da Saúde, estuda o membro inferior, a sua importância e funcionalidade, de forma a prevenir, diagnosticar
e tratar as diferentes patologias de que é alvo,
designadamente do pé diabético.
Desta forma a Associação Portuguesa de Podologia assume a visão da Podologia enquanto
uma ciência com técnicas altamente especializadas, fulcral na promoção de uma saúde
pública moderna, traduzindo a sua visão através da prestação de serviços clínicos de forma
autónoma e em contexto multidisciplinar.
Só a coragem e a determinação do Ministério
da Saúde pode inverter as taxas de amputação
do pé diabético, proporcionar melhor qualidade
de vida aos doentes diabéticos, diminuir as
taxas de morbilidade e mortalidade associadas
a esta problemática e diminuir os custos do
Serviço Nacional de Saúde, criando consultas
de pé diabético com podologistas.
A missão dos podologistas tem sido fundamental na melhoria da qualidade de vida da
população, na consciencialização da prevenção

CUIDADOS COM O PÉ DIABÉTICO

Higiene diária, lavar os pés todos os dias com sabonete de ph neutro,
Secar muito bem os pés, especialmente nos espaços interdigitais,
Observar os pés diariamente, diretamente ou através de um espelho,
Hidratar diariamente a pele dos pés com um creme específico,
Cortar ou limar a unhas de forma reta com instrumento desinfetado e de uso pessoal,
Usar meias de fibras naturais (lã, algodão, seda)
Usar calcado de material natural (Pele, Couro)
O calçado deve ser adquirido ao final do dia (quando o pé já apresenta algum edema)
Consultar um Podologista pelo menos 1x por ano ou sempre que exista algum sinal ou sintoma
Certificar-se sempre que o profissional é licenciado em podologia e que e é portador de cédula profissional.

e tratamento precoce e especializado e na
diminuição das taxas de amputação do pé diabético. A intervenção dos podologistas, pela sua
especialidade e interesse, na problemática do
pé diabético tem demostrado claramente a sua
importância na prevenção das complicações
desta catástrofe.
Por outro lado o doente diabético tem que ser
consciencializado da problemática do pé diabético, educado para os cuidados a ter com os

seus pés e quais as medidas a tomar em caso
de patologia. A atenção por parte do doente
diabético ao pé é determinante e importantíssima para prevenir o aparecimento de feridas,
úlceras, infeções e amputações.
A pele do pé diabético é seca, fina, brilhante,
frágil e suscetível a lesões, que se apresentam
de difícil recuperação e cicatrização e por isso
são imperativos os cuidados diários com os
seus pés.
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[DIA DO FARMACÊUTICO]

Dia do Farmacêutico 2018
O dia 26 de setembro tem um significado especial
para todos os farmacêuticos portugueses. Em
Portugal, desde 1989, a data foi adotada como o
Dia Nacional do Farmacêutico, que no calendário
litúrgico romano corresponde ao dia de São Cosme
e São Damião, os santos padroeiros da profissão
Farmacêutica.
Desde então, a Ordem dos Farmacêuticos assinala
a efeméride com a realização de várias atividades
e iniciativas marcadas pelo convívio e confraternização entre colegas e pela valorização do papel
destes profissionais de saúde na sociedade.
As comemorações do Dia do Farmacêutico são
organizadas todos os anos, de forma rotativa, pelas
três Secções Regionais da OF e envolvem várias
outras ações em diversos pontos do País, muitas
das quais de farmacêuticos a título individual ou

de outras organizações e associações setoriais.
Este ano, a sessão solene comemorativa do Dia
Nacional do Farmacêutico decorreu na cidade de
Coimbra, no Convento de São Francisco.
Cumprindo assim uma tradição de quase três
décadas, a OF distingue personalidades que ao
longo da sua vida profissional se notabilizaram
por terem contribuído para valorizar e prestigiar
os farmacêuticos e presta a sua homenagem aos
colegas que completam 50 anos de licenciatura e
de dedicação à profissão.
Também os mais jovens são distinguidos com o
Prémio Sociedade Farmacêutica Lusitana, atribuído aos alunos com classificações mais elevadas
em cada uma das nove instituições de ensino
que lecionam o Mestrado Integrado em Ciências
Farmacêuticos.

PROFISSÃO: FARMACÊUTICO(A)
O farmacêutico é um profissional especializado no medicamento e desempenha as mais variadas funções
dentro do circuito medicamentoso. Intervém enquanto especialista em análises clínicas, em áreas assistenciais e de prestação de cuidados de saúde diferenciados. A nível nacional, apresenta-se como uma profissão
preferencialmente feminina e maioritariamente jovem (41% dos farmacêuticos portugueses têm menos de
35 anos). Os farmacêuticos exercem a sua atividade em áreas clássicas como farmácia comunitária local
onde os portugueses se deslocam quando têm um problema de saúde, sendo habitualmente os farmacêuticos comunitários o primeiro ponto de contacto entre o cidadão e o sistema de saúde. Nestes locais prestam
serviços como a promoção da literacia em saúde, dispensa de medicamentos e transmissão de informações
de utilização, ensino e avaliação da técnica de utilização de dispositivos médicos; administração de medicamentos injetáveis e vacinas fora do plano nacional de vacinação, aconselhamento, acompanhamento e
encaminhamento da pessoa com doença para o médico de família ou especialidade, quando pertinente,
entre outras. Na farmácia hospitalar asseguram a seleção, preparação, controlo, aquisição e dispensa de
medicamentos, interpretação e validação da prescrição e o controlo de qualidade. O farmacêutico Analista
Clínico, ligado ao diagnóstico laboratorial, intervém em atividades de análises clínicas e investigação biológica ou farmacêutica. Em Portugal existem mais de novecentos farmacêuticos especialistas em Análises
Clínicas e vinte em Genética Humana. Desempenham as mais diversas funções associadas ao diagnóstico
laboratorial como ações de prevenção da doença e promoção da saúde; a gestão e controlo da qualidade
dos Laboratórios de Análises Clínicas, bem como informação clínica e comunicação com o prescritor e
cidadão. A indústria farmacêutica absorve alguns profissionais que assumem responsabilidades ao nível
dos processos de investigação e desenvolvimento de medicamentos até à sua produção e comercialização.
Abrange as áreas da saúde humana e saúde animal, a biotecnologia, os meios de diagnóstico in vitro, entre
outros. Na distribuição grossista, o farmacêutico garante a disponibilização dos medicamentos e produtos
de saúde nas Farmácias, Hospitais e Unidades de Saúde. Assegurando a Direção Técnica das empresas de
distribuição garante o armazenamento, conservação, controlo ambiental, transporte e distribuição por grosso de medicamentos, dispositivos médicos e produtos de saúde e a implementação de sistemas de combate
à contrafação e falsificação de medicamentos, através da implementação de processos de distribuição
eficazes e seguros. A evolução da profissão levou a que a intervenção farmacêutica tenha sido alargada a
diferentes áreas no Sistema de Saúde. Áreas como a Investigação Científica, dos Dispositivos Médicos, das
Análises Toxicológicas e Bromatológicas, da Administração Pública e do Ensino Farmacêutico fazem parte
da intervenção profissional do farmacêutico.

13º CONGRESSO DAS FARMÁCIAS –
FARMÁCIAS É PARA A VIDA!
A edição de 2018 da Expofarma conta, este ano, com a realização paralela do Congresso das Farmácias.
Este Congresso é organizado pela Associação Nacional das Farmácias, de dois em dois anos.
O Congresso é um momento único para o sector, reunindo mais de 3.000 participantes, farmacêuticos e
suas equipas, num fórum de debate com especialistas em domínios diversificados, com cada vez maior
relevância para o futuro das farmácias.
Na edição deste ano, o FINANCIAMENTO, a INOVAÇÃO e o VIVER COM SAÚDE vão estar em foco nas
sessões de trabalho.
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EXPOFARMA 2018 – VALORIZAR A SAÚDE
O maior evento profissional dedicado ao mercado farmacêutico em Portugal. Ao longo dos últimos
anos a Expofarma tem permitido materializar de uma forma concreta as tendências do setor, sendo
assim um dos principais promotores da sua inovação e revitalização. Dirigido aos profissionais de
saúde desta área, reúne durante 3 dias o mercado farmacêutico, focado no negócio da farmácia,
num ambiente de partilha de novidades, campanhas especiais e novos lançamentos. A componente
formativa e de atualização de conhecimentos tem também um espaço muito importante, através de
workshops e palestras sobre os temas mais relevantes do momento. É uma oportunidade para ouvir
vários oradores de renome, especialistas nas mais diversas áreas. As principais marcas estão presentes
com stands próprios para um contacto direto com os vários stakeholders, permitindo impactar vários
milhares de visitantes, num ambiente de networking profissional.
A Expofarma em números:
3 pavilhões; 6.800 m2 de área exposição; 75 empresas; 6.500 participantes esperados; 6 Sessões Paralelas;
13 workshops.

PROFESSOR FÉLIX CARVALHO É O NOVO
PRESIDENTE DA EUROTOX E O PRIMEIRO
PORTUGUÊS ELEITO PARA ESTE CARGO
Félix Carvalho, Professor Catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FFUP),
foi eleito Presidente da EUROTOX (http://www.
eurotox.com) no decurso da eleição dos novos
representantes da respetiva Comissão Executiva que teve lugar durante o 54º congresso da
EUROTOX, que decorreu em Bruxelas entre 2 e 5
de setembro.
Esta eleição ocorreu na sequência de dois mandatos, em que exerceu funções de Secretário Geral
desta sociedade, entre 2012 e 2018.
A EUROTOX corresponde à Federação dos Toxicologistas Europeus e das Sociedades Europeias de Toxicologia, contando com mais de 7000 membros. Tem como missão promover a ciência e a educação em
toxicologia, e influenciar as estruturas reguladoras e políticas, para promover a segurança dos seres
humanos, dos animais e do meio ambiente, protegendo a saúde global.
É a primeira vez que um Português é eleito para este importante cargo nos 54 anos de existência
desta Sociedade, constituindo assim um marco, não só pessoal, mas também para os organismos a que
se encontra ligado - Laboratório de Toxicologia da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto,
Sociedade Portuguesa de Farmacologia (sociedade membro da EUROTOX), Ordem dos Farmacêuticos,
INFARMED, Centro de Investigação UCIBIO/REQUIMTE, e para Portugal.

APMGF ASSOCIA-SE A CAMPANHA GLOBAL PARA
DAR A CONHECER DOENÇA SILENCIOSA
“Escute o seu corpo” é o mote de uma campanha global que dá a conhecer os sintomas de uma
doença que, apesar de subdiagnosticada, sabe-se que pode atingir 8% da população – A Neuropatia.
Promovida pela Merck S.A., com o apoio da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, a
campanha chama a atenção para as principais manifestações da neuropatia: a perda de sensibilidade,
o formigueiro e o ardor, sintomas que afetam sobretudo o sistema nervoso periférico, como os nervos
dos braços e das pernas.
A Neuropatia é uma doença cuja prevalência aponta para cerca de 8% da população em geral, mas a
frequência pode ultrapassar os 50% em idosos, pessoas com diabetes e alcoólicos. «Sabe-se que 50%
das pessoas podem estar em risco de desenvolver Neuropatia com o passar dos anos e 1 em cada
3 pessoas poderá evoluir para um quadro debilitante. É importante que as pessoas, em especial os
grupos de risco, reconheçam os sintomas e procurem identificá-los junto do seu médico, de modo a
travar ou controlar a doença», esclarece Jorge Brandão, médico de medicina geral e familiar e Vice-presidente da APMGF.
Mais informações em www.escuteoseucorpo.pt

[DIA DO FARMACÊUTICO]

“O papel ativo que as farmácias têm na prevenção da doença
permite ao SNS gerar poupanças significativas todos os anos”
EM ENTREVISTA, A PRESIDENTE DA
ASSOCIAÇÃO DE FARMÁCIAS DE
PORTUGAL (AFP), MANUELA PACHECO,
EXPLICA AS MAIS-VALIAS PARA A
PROMOÇÃO DA SAÚDE DAS PESSOAS.
Há quem veja as farmácias apenas como meras
fornecedoras de medicamentos. Concorda com
esta visão?
Essa é uma visão redutora que não faz justiça ao
papel crucial que as farmácias desempenham na
promoção na saúde dos portugueses. As farmácias
disponibilizam à sociedade civil um conjunto
alargado e vital de serviços, tanto na área da prevenção da doença, como na área terapêutica, mas
também na promoção da saúde. Além de serem
as naturais fornecedoras de medicamentos aos
cidadãos, as farmácias são muitas vezes o primeiro
e último contacto dos cidadãos com o sistema de
saúde. Esta proximidade junto dos cidadãos faz
com que as farmácias sejam um parceiro fundamental do Sistema Nacional de Saúde.
Pode dar exemplos concretos dessa proximidade
que as farmácias têm com a população?
Vacinação é um desses casos. Recorde-se que a
administração de vacinas não incluídas no Plano
Nacional de Vacinação é um dos serviços de promoção da saúde que podem ser prestados nas
farmácias. Este papel adquire uma importância
acrescida nas zonas fora dos grandes centros
urbanos, em locais onde não há centros de
saúde. Nestas situações, as farmácias dispõem
dos meios e das competências necessárias para
que os cidadãos não se vejam obrigados a percorrer muitos quilómetros ou a demorar horas
numa sala de espera para receber uma vacina.
No que diz respeito ao acompanhamento farmacoterapêutico, quais são as mais-valias que as
farmácias trazem para os cidadãos?
Sendo os farmacêuticos especialistas do medicamento, eles têm como principal eixo na sua
atividade a promoção da adesão à terapêutica
e evitar a duplicação ou ausência de tomas. Isto
é possível através da chamada reconciliação
terapêutica. Este serviço reveste-se de especial importância tendo em conta o facto de a
população portuguesa ser cada vez mais idosa e
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[ Manuela Pacheco, Presidente da Associação de Farmácias de Portugal (AFP)
maioritariamente polimedicada. Destaque ainda
para o papel das farmácias na preparação individualizada de medicamentos, que é também
muitas vezes um fator de sucesso na terapêutica
de doentes com algumas patologias crónicas,
como é o caso dos doentes diabéticos.

“TODOS OS DIAS AS FARMÁCIAS E

As farmácias, além de atuarem na área do tratamento, podem também ter um papel ativo na
prevenção das doenças?
Sem dúvida. Através da disponibilização de rastreios
e testes bioquímicos nas farmácias (Ex: glicémia,
colesterol, entre muitos outros), é possível não só
despistar algumas patologias como a diabetes, a
hipertensão ou a obesidade, como também ter um
papel ativo no acompanhamento e controlo dos
cidadãos que sofram destas mesmas patologias. Este
papel ativo que as farmácias têm na prevenção da
doença permite ao Serviço Nacional de Saúde gerar
poupanças significativas todos os anos. Além disso,
não poderia deixar de salientar a função dos farmacêuticos e das farmácias na promoção de hábitos de
vida saudáveis. Através de ações conjuntas com as
autarquias, escolas e entidades privadas, as farmácias
realizam campanhas e ações de sensibilização em
áreas como a alimentação saudável e os benefícios
da prática do exercício físico.

DESENVOLVIMENTO DE PATOLOGIAS

OS FARMACÊUTICOS ACOMPANHAM
OS UTENTES, EVITANDO MUITAS
DESLOCAÇÕES DESNECESSÁRIAS
AOS HOS PITAIS E PREVENINDO
O APARECIMENTO OU O
QUE COMPORTARIAM CUSTOS
ELEVADOS PARA ESTADO”

Que medidas gostaria de ver implementadas no
futuro que pudessem contribuir para a valorização das farmácias?
O papel fundamental que as farmácias desempenham na promoção da saúde dos portugueses
é, felizmente, reconhecido por diversos agentes
do setor. Desde logo começando pelos próprios
cidadãos até à classe médica. Falta, no entanto
e na opinião da Associação de Farmácias de
Portugal, o devido reconhecimento por parte do
Estado, por parte do Serviço Nacional de Saúde.
Todos os dias as farmácias e os farmacêuticos
acompanham os cidadãos, evitando muitas deslocações desnecessárias aos hospitais e prevenindo o aparecimento ou o desenvolvimento de
patologias que comportariam custos elevados
para Estado (em internamentos, tratamentos ou
em baixas médicas). Se as competências das farmácias permitem ao Serviço Nacional de Saúde
obter ganhos, porque não um maior reconhecimento dos farmacêuticos e uma colaboração
mais estreita com o SNS?
No seu entender, como pode existir maior colaboração?
A Associação de Farmácias de Portugal defende
uma solução que passa pela possibilidade dos
serviços prestados pelas farmácias poderem ser
prescritos pelos médicos do Serviço Nacional de
Saúde, prevendo a atribuição de uma pequena
remuneração. Este seria, na visão da Associação
de Farmácias de Portugal, um passo que permitiria não só o descongestionamento dos serviços
do Sistema Nacional de Saúde, como garantiria
um acompanhamento mais próximo da saúde da
população portuguesa.

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE
ARRANCA A 15 DE OUTUBRO
Todos os anos, milhares de pessoas são afetadas pelo vírus da Gripe que, em casos mais graves, pode
conduzir à hospitalização. A vacinação continua a ser a melhor medida de prevenção e de combate
ao vírus da Gripe. E, neste campo, as farmácias têm desempenhado um trabalho notável não só na
consciencialização junto dos cidadãos para a necessidade da administração da vacina contra a gripe
(principalmente junto dos grupos de risco, mais vulneráveis aos efeitos do vírus), mas também através
da administração da vacina a milhares de cidadãos. Se tem dúvidas sobre a vacina da Gripe fale com
o seu farmacêutico.

Novartis Portugal
Innovative Medicines

Alterar a prática
da medicina
Na Novartis aproveitamos o poder inovativo da ciência para resolver
alguns dos mais desafiadores problemas de saúde na nossa sociedade.
Os nossos investigadores trabalham para ultrapassar as fronteiras
da ciência, ampliar a nossa compreensão das doenças e desenvolver
novas terapêuticas em áreas cujas necessidades médicas ainda não
foram resolvidas. Temos paixão em descobrir continuamente novas
formas de prolongar e melhorar a vida dos doentes.
NOV185/11/2017

www.novartis.pt
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Insuficiência Venosa

A INSUFICIÊNCIA VENOSA É
CONSEQUÊNCIA DE UMA ALTERAÇÃO
ESTRUTURAL DO SISTEMA VENOSO
DOS MEMBROS INFERIORES, EM QUE
AS VEIAS PERDEM A FUNÇÃO DE
TRANSPORTAR O SANGUE VENOSO, JÁ
USADO, PARA O CORAÇÃO.

Esta situação resulta no aparecimento de
derrames, no aparecimento de varizes, e repercute-se na microcirculação, responsável pelas
formas mais avançadas da doença (eczemas
venosos, várias alterações da pele, flebites,
hiperpigmentação e úlcera de perna).
A doença pode ter origem genética ou dever-se
a um factor circunstancial.
Os factores genéticos são responsáveis pela
doença venosa primária, de início insidioso e
com evolução relativamente lenta. Os factores
circunstanciais podem ser a trombose venosa
profunda, traumatismos, terapêuticas hormonais femininas, a gravidez, e ainda um número
considerável de factores causais como a obesidade, o ortostatismo prolongado, a exposição
excessiva ao calor, a obesidade, a obstipação,
entre outros.
É desaconselhado o uso de calçado e vestuário
apertados e o uso de sapatos rasos ou de sal-
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tos superiores a cinco centímetros. Desportos
como ténis, voleibol, futebol, aeróbica e equitação também não são recomendáveis.
Em qualquer estadio da doença venosa é
fundamental o exercício físico adequado, a
contenção elástica eficaz, as medidas higieno-dietéticas e a medicação com venoativos.
A doença deve ser tratada desde o início,
tentando, sempre que possível, eliminar os
factores de risco.
O diagnóstico faz-se, normalmente, através do
exame clínico e da técnica ecográfica vascular.
Actualmente, os tratamentos curativos são
cada vez menos agressivos, os tratamentos
paliativos são mais eficazes e os tratamentos
preventivos mais frequentes.
Os medicamentos venoativos são de grande
importância, uma vez que permitem uma maior
elasticidade das veias, melhorando as condições circulatórias. Alguns actuam também na
circulação capilar e, com acção anti-inflamatória específica nas veias, aliviam a dor e evitam
o aparecimento de flebites.
Em relação à contenção elástica, esta deve ser
prescrita caso a caso (meia, meia até à raiz da
coxa ou collant) e com tensão suficiente para
reduzir os efeitos da pressão venosa nos membros inferiores.

A escleroterapia (secagem) e o laser transcutâneo estão indicados no tratamento das
telangiectasias e varizes reticulares (varizes
de pequeno calibre). Quando a indicação é
correcta e a execução efectuada com rigor tem
excelentes resultados, não só no que respeita
aos sintomas mas também no que se refere à
estética.
Nas varizes mais volumosas, ou nas dependentes dos sistemas das safenas interna ou
externa, a cirurgia é a única solução.
Nos estados iniciais, a cirurgia pode ser efectuada em regime ambulatório, sob anestesia
local ou loco regional, por procedimento endovascular com laser através de fibra óptica ou
por ressecção das varizes com mini incisões
cutâneas. Nas situações mais avançadas e mais
graves, a cirurgia é mais complicada, requerendo anestesia geral ou intradural.
Cerca de um terço dos portugueses sofre de
doença venosa crónica dos membros inferiores
e cerca de 2 milhões de mulheres portuguesas
em idade activa sofre de doença venosa.

DICAS
RECOMENDADAS
•P
 raticar exercício físico, como seja caminhar,
nadar, subir as escadas a pé
• Moderar o consumo de álcool, café e chá
• Não fumar
• Ter uma dieta equilibrada - parca em calorias
e rica em fibra
• Evitar usar sapatos de salto alto
• Evitar altas temperaturas
• Elevar ligeiramente os pés na cama
• Concluir o duche com água fria nas pernas
• Evitar cruzar as pernas quando sentada
• Em viagens longas, não deixe de movimentar
as pernas e os pés

[CIÊNCIA E INVESTIGAÇÃO]

A internacionalização é fundamental
RODRIGO FURTADO, DIRETOR DO
CENTRO DE ESTUDOS CLÁSSICOS
DA FACULDADE DE LETRAS DA
UNIVERSIDADE DE LISBOA,
EM ENTREVISTA, FALA SOBRE O
POSICIONAMENTO DESTE CENTRO
NO PANORAMA NACIONAL E
INTERNACIONAL.

Como apresentaria o Centro de Estudos Clássicos
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa?
O Centro de Estudos Clássicos estuda o mundo
greco-romano e a sua recepção até aos nossos
dias. Neste momento, temos uma equipa dinâmica
que junta investigadores seniores com jovens
cheios de entusiasmo a dar os primeiros passos
na investigação: são no total 66 investigadores
integrados, doutorados e em formação, de sete
nacionalidades. Nos últimos anos, houve também
50 investigadores visitantes estrangeiros que vieram trabalhar connosco durante algum tempo.
Ganhámos entretanto oito projectos FCT e conseguimos integrar na equipa quase duas dezenas de
novos investigadores, incluindo bolseiros de pós-doutoramento e de doutoramento. E já sabemos
que, em 2019, contrataremos para a nossa equipa
pelo menos seis novos investigadores. Creio que
temos todas as razões para estarmos contentes,
sobretudo porque estamos muito longe de uma
certa imagem dos Estudos Clássicos como coisa

especialmente em Portugal, desde a Idade Média
até ao século XVIII. Constatámos também que no
estudo da recepção dos clássicos nas literaturas
em português havia ainda muitíssimo trabalho a
ser feito. Agregando especialistas de Literatura
Portuguesa, formou-se assim no CEC uma terceira área de investigação. Por fim, uma quarta
área emergiu da consciência de que deveríamos
apostar no nosso potencial como área de charneira, promovendo estudos interdisciplinares e
de intersecção com outras áreas, dentro e fora
das Humanidades, como os Estudos Comparatistas, de Performance ou a História da Ciência.

bafienta e velha: não é nada disso que vejo aqui
todos os dias.
Quais são as principais áreas de investigação do
Centro de Estudos Clássicos?
Quando foi fundado, em 1966, o CEC dedicava-se sobretudo ao estudo das literaturas clássicas.
Esta continua a ser, naturalmente, a base da
nossa investigação. Nos últimos anos atraímos
excelentes investigadores nesta área, entre os
quais o actual coordenador deste grupo, o Prof.
William Dominik, um especialista em literatura
latina que, depois de passar pelos Estados Unidos e pela Nova Zelândia, se estabeleceu agora
em Lisboa. No entanto, há já muito tempo tornou-se também claro que deveríamos alargar a
nossa área de interesse para o estudo dos textos
escritos em latim depois da queda do Império
Romano: assim nasceu uma segunda (e neste
momento muito pujante) área de investigação
dedicada a textos escritos na Península Ibérica, e

Já que falamos em investigação, quais são os principais projetos, nacionais e internacionais, onde o
Centro de Estudos Clássicos está envolvido?
Salientaria quatro projectos de especial relevância, todos financiados pela FCT. Começo pelo
CODOLPOR, desenvolvido em parceria com a
Torre do Tombo: estamos a disponibilizar online,
em acesso aberto, toda a documentação escrita
em latim no território português até cerca do
ano 1200. No projecto MELO, que resulta do
nosso interesse por textos científicos escritos
em latim, em Portugal, estamos a editar as
obras inéditas de Francisco de Melo, um dos
matemáticos portugueses do século XVI. Vamos
também agora começar a estudar a literatura
ginecológica escrita em latim, em Portugal, bem
como os textos escritos por portugueses, em
latim e em português, na China e na Índia entre
os séculos XVI-XVII: muitos deles, ainda inéditos,
constituem os primeiros testemunhos escritos
por europeus acerca dos povos asiáticos.
As redes de investigação são outra das vertentes
bastante privilegiadas pelos centros de investigação. O CEC faz também parte de alguma destas
redes? Quais as mais-valias desta partilha de
conhecimento?
Praticamente tudo aquilo em que apostamos
no CEC insere-se em redes internacionais que
permitem a partilha de sinergias e potenciam e
promovem os nossos resultados. Refiro também
quatro redes que mostram a variedade dos nossos interesses. Pertencemos à Flavian network,
uma rede de universidades europeias e norte-americanas que estuda a literatura latina do
final do século I d.C. Fazemos também parte há
vários anos de uma rede de investigação sobre
as Formas de Acesso ao Saber na Antiguidade
tardia e Idade Média, que inclui diversas universidades europeias e se dedica ao estudo da
circulação de manuscritos e textos até cerca do
ano 1000. Estamos também entre os fundadores
da rede Europa Renascens, que reúne mais de
trinta universidades europeias com o objectivo
de criar uma biblioteca digital do Humanismo
e da Tradição Clássica na Península Ibérica.
Por fim, refiro a rede Gemela, que estuda textos escritos apenas por mulheres, em latim ou
influenciados pela tradição clássica, na Península Ibérica e na América Latina até 1800.
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Outro dos fitos da investigação são, concretamente, as publicações. Neste sentido, como tem vindo
a evoluir o CEC?
É sabido que as Humanidades chegaram tarde
ao mundo das publicações “fora de portas”. Isso
está a mudar nos últimos anos, num mundo
em que obviamente a ciência tem de ser global. Neste momento, os resultados da nossa
investigação estão disponíveis online, na sua
maioria no repositório da Universidade de Lisboa. Continuaremos, claro, a fazer divulgação
em português e a publicar traduções dos textos
clássicos. Mas não é esse o nosso principal
objectivo. Nos últimos anos, temos estado concentrados na nossa internacionalização fora do
circuito lusófono, quer com artigos em revistas
internacionais quer com livros ou obras colectivas em editoras de circulação internacional.
Neste preciso momento, por exemplo, e espero
não pecar por defeito, temos pelo menos sete
livros já aceites por editoras internacionais de
referência na nossa área.
Em termos futuros, quais os principais objetivos
do CEC e quais os projetos delineados para o ano
letivo que se inicia?
Para 2018-2022, identificámos dez projectos concretos, nos quais iremos concentrar os nossos
recursos com vista à produção e disseminação
internacional da nossa investigação. Além disso,
pretendemos continuar a atrair excelentes investigadores que queiram desenvolver os seus projectos em Lisboa, integrados na nossa equipa ou
fazendo estadias de curta-média duração. Pretendemos ainda promover os Estudos Clássicos em
especial nas escolas: por isso, e para dar apenas
um exemplo, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares voltaremos a promover em 2019
as Olimpíadas da Cultura Clássica, que este ano
envolveram já mais de 1800 alunos de todos os
ciclos de estudos.

UID/ELT/00019/2013

[PROFESSOR COMO REFERÊNCIA]

“A Ordem dos Professores seria como uma metodologia
para a afirmação social da Profissão Docente”
FILIPE DO PAULO, PRESIDENTE DA
PRÓ-ORDEM E DA FEDERAÇÃO DOS
PROFESSORES, EM ENTREVISTA AO
PAÍS POSITIVO.

Como apresentaria a Pró-Ordem dos Professores? Quais as suas verdadeiras motivações e a
sua principal missão?
Como o seu próprio nome indica, somos uma
organização de Professores que pugna pela
existência de uma Ordem dos Professores como
uma das formas de dignificação e valorização do
estatuto sócio profissional da Profissão Docente.
A nossa missão, enquanto não se conseguir a
Ordem, consiste em prestarmos serviços aos
docentes nossos associados, bem como aos
professores em geral, e em desenvolvermos
toda uma série de atividades em convergência
com o movimento sindical docente no sentido
da melhoria daquele estatuto também no plano
das condições do exercício da atividade laboral.
Em 2013, a troika opunha-se à criação da Ordem
dos Professores. Estamos em 2018. Como se
encontra o processo da criação da ordem profissional?
No início da atual Legislatura a Pró-Ordem,
no âmbito da FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE
PROFESSORES de que faz parte, foi a primeira
organização de professores a ser recebida em
plenário da Comissão de Educação e Ciência da
Assembleia da República, na qual participaram
Deputados de todos os seus Grupos Parlamentares. Expusemos-lhes, mais uma vez, a necessidade de se constituir a Ordem dos Professores, mas,
até por encontros posteriores, ainda não logramos obter uma maioria parlamentar favorável à
ideia de Ordem. Como a constituição de novas
Ordens profissionais é da competência do órgão
de soberania Assembleia da República
Este início de ano letivo ficará, com toda a certeza, marcado pela luta em prol do descongelamento das carreiras. No entanto, essa não é a
única luta dos professores na atualidade. Trazer
dignidade à profissão é uma das motivações da
Pró-Ordem. Hoje, como analisa o ensino público
e o estado da profissão?
Em sucessivas auscultações e inquéritos que
têm sido feitos, a esmagadora maioria dos colegas tem-se pronunciado favoravelmente à recuperação total dos anos de serviço congelados,
os tais 9A4M2D, bem como à redução da idade
para a aposentação, razão pela qual a Pró-Ordem
e a FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PROFESSORES
têm convergido na ação com vista a esse desiderato. Tem sido um processo extraordinariamente

o concurso é justo ou mais uma forma de pouco
dignificar a profissão de docente?
Em épocas mais e menos recuadas foram feitas
tentativas de modo a introduzir componentes
regionais e mesmo locais nos concursos, mas
o modelo que tem prevalecido é o do concurso
nacional, isto é centralizado. Tem virtualidades,
mas não deixa de merecer contestação
Espera-se um ano letivo 2018/2019 de muita
luta?
Correspondendo o atual ano escolar ao último
ano da Legislatura, o corpo docente verifica o
incumprimento das expectativas que lhe foram
sendo criadas, não só pelo governo como também pelos partidos mais à esquerda do espectro
político, os quais aparentemente se mostravam
dispostos a levar até às últimas consequências
a contagem do tempo de serviço congelado,
mas que, a avaliar por declarações posteriores
dos seus líderes, afinal não Como grande parte
do que está em causa se decide em sede de
Orçamento de Estado, vai haver muita luta,
pelo menos no dia da respetiva entrega na
Assembleia da República, durante o período da
respetiva discussão na especialidade e até ao
momento da sua aprovação para ser executado
no ano económico de 2019.

[ Filipe do Paulo, Presidente da Pró-Ordem

duro, v.g. com greves e manifestações, mas que
ainda não conseguiu demover os responsáveis
governamentais. O ensino público traduz-se na
hodierna existência da chamada escola de massas, típica das sociedades democráticas, mas que
coloca um leque muito variado de exigências à
Profissão Docente e à escola portuguesa no seu
conjunto. O presente ano letivo coloca novos
desafios às escolas e ao respetivo corpo docente, v.g. em matéria de flexibilidade curricular e
da procura de uma maior inclusão de todas as
crianças e jovens no processo educativo.

a esta parte, o mestrado constituiu-se no grau
académico mínimo para ingresso na carreira
docente, estando a progressão nesta dependente, v.g. da realização com sucesso de ações
de formação contínua, precisamente almejando
esses parâmetros de qualidade e de excelência.
Os concursos para a docência são, também, uma
luta da Pró-Ordem. Neste sentido, como tem
evoluído este assunto? Hoje, podemos dizer que

Que mensagem gostaria de deixar aos nossos
leitores?
Aos pais, encarregados de educação e aos alunos
e estudantes que confiem no seu corpo docente,
pois como afirmou o Presidente da República,
temos os melhores professores do mundo! Aos
Colegas, que continuem a procurar a excelência
e que nunca esqueçam que a docência é uma
profissão de carater eminentemente ético e
deontológico.

Quais são as principais motivações para a criação da Ordem dos Professores? De que forma
essa ordem profissional trará benefícios para os
profissionais e para a sociedade?
Eu encaro a constituição da Ordem dos Professores como uma metodologia para a afirmação
social da Profissão Docente. As Ordens profissionais traduzem-se numa forma de descentralização, não de caráter territorial, mas sim uma
forma de descentralização orgânica. O fator proximidade sendo bem conduzido pode ser benéfico para os profissionais e para a sociedade.
Considera que existe falta de regulamentação
da profissão? É necessário regulamentar e, ao
mesmo tempo que se criam bases para uma
profissão mais justa, introduzir parâmetros de
qualidade e de excelência?
O corpo docente é dos corpos profissionais mais
qualificados, atente-se que, de há alguns anos

[ Filipe do Paulo e José Oliveira
Setembro 2018
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Ser Professor, é mais do que uma carreira,
é uma missão de vida.
OS PROFESSORES FORMAM O FUTURO,
SÃO UM PILAR BASE NA CIVILIDADE
DE UMA SOCIEDADE. SÃO COM QUEM
OS NOSSOS FILHOS COMPARTILHAM
A MAIOR PARTE DO TEMPO; COM
QUEM PARTILHAM O SABER, MUITAS
VEZES, AS CONFIDENCIAS. HAVERÁ
SEMPRE AQUELE PROFESSOR NA
NOSSA VIDA; QUE NOS INSPIRA, QUE
NOS FAZ ESCOLHER UMA CARREIRA,
QUE NOS SALVA O FUTURO, QUE
NOS SOUBE OUVIR NA HORA CERTA.
AGORA, PRETENDEM RECUPERAR OS
DIREITOS LABORAIS QUE LHE FORAM
RETIRADOS, PEDEM À SOCIEDADE CIVIL
QUE OS APOIEM NESTA “LUTA” QUE
TODOS BENEFICIAM.
EM ENTREVISTA, MANUEL MONTEIRO,
PRESIDENTE DO SPLIU - SINDICATO
NACIONAL DOS PROFESSORES
LICENCIADOS PELOS POLITÉCNICOS E
UNIVERSIDADE, REVELA AS PRINCIPAIS
DIFICULDADES DOS PROFESSORES
NESTE TEMPO DE LUTA.

Como nasceu e qual a missão da SPLIU?
Com a aprovação da Lei de Bases do Sistema
Educativo em 1986, abriu-se um novo tempo para
a Educação em Portugal, e também para outras
visões e interpretações de fazer sindicalismo.
Um conjunto de professores, após longa reflexão,
entendeu que seria necessário inovar na forma de
fazer um sindicalismo livre e plural, independente
e autónomo, liberto das amarras e influências
das centrais sindicais e dos partidos políticos, e,
nessa perspetiva, constituíram o SPLIU – Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos
Politécnicos e Universidades, em 1994. O projeto
sindical do SPLIU foi idealizado num registo
eclético, abrangente, e integrador de TODOS os
educadores e professores. A inscrição do termo
“Licenciados” na sua designação jamais teve subjacente qualquer intenção elitista ou separatista
dos docentes integrados no sistema, mas antes o
de constituir um desígnio uniformizador da classe
docente, concretizado anos mais tarde. Não foi
fácil a afirmação deste projeto sindical independente face à bipolarização existente no espetro
sindical na área da educação. Mas, com muito
empenho, dedicação e determinação, as dificuldades e obstáculos foram sendo ultrapassados,
e nos dias de hoje, o projeto do SPLIU faz todo o
sentido, está bem afirmado e consolidado, graças
à confiança que muitos milhares de educadores
e professores depositam neste projeto sindical
independente. O SPLIU como sindicato independente continuará a defender os interesses e
direitos dos seus associados, com independência
face a qualquer partido político. Esta defesa
dos interesses profissionais dos docentes estará
sempre associada à defesa e construção de uma
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burocrática, constituem um enorme entrave a
uma prestação educativa e pedagógica de excelência. Todas estas questões refletem-se na vida
quotidiana dos educadores e professores trazendo muita desmotivação, sentimento de revolta,
incerteza, desconfiança, insatisfação e uma enorme instabilidade que se faz sentir na vida particular, familiar, social, económica e profissional.

[ Manuel Monteiro, Presidente

escola pública de qualidade para todos. O SPLIU
continuará a definir uma estratégia reivindicativa adequada à atual situação política nacional
e sempre em proximidade com os professores,
procurando ser um sindicato mobilizador e principalmente gerador de confiança.
O SPLIU manterá a eficiência e a firmeza, que o
tem caracterizado, na defesa das suas propostas,
representando e envolvendo todos os professores
e criando os espaços de intervenção e diálogo
necessários. O SPLIU continuará a ser um parceiro
indispensável representando todos os educadores e professores, sobretudo os seus associados,
na defesa dos seus interesses, na negociação da
sua carreira salarial e na melhoria das condições
de trabalho.
A questão da mobilidade, dos concursos, da progressão na carreira, e agora, com Lei do Orçamento de Estado, o governo pretende retirar aos professores 6 anos e meio de tempo de serviço. Como
cada uma destas questões implicam diretamente
na vida de um docente (de uma forma prática)?
Com a falta de investimento do Governo na Escola Pública e nos seus profissionais as condições
de trabalho, em várias áreas e domínios, têm-se
vindo a degradar progressivamente para os educadores e professores. No domínio sócio profissional, os professores mais velhos e com muitos
anos de serviço docente sofrem com um tremendo desgaste físico e psicológico decorrente das
alterações inerentes à sua condição de docentes
na atual conjuntura social e económica. O corpo
docente está envelhecido e um mecanismo que
permita o acesso à aposentação mais cedo urge
em ser implementado. O rejuvenescimento da

classe docente deverá constituir uma prioridade
do Governo, para a qualidade, sustentabilidade e
equilíbrio da escola pública. Os professores com
mais de 20 anos de serviço, que são os atuais
jovens do ensino, sofrem com a ausência de perspetivas de desenvolvimento profissional e progressão na carreira. O atingir os escalões de topo
da carreira deixa de ser possível se não houver
a recuperação do tempo de serviço congelado (9
anos, 4 meses e 2 dias). Os docentes estão a ser
penalizados na sua vida ativa, enquanto docentes,
com uma menor remuneração e irão ver reduzida
a sua futura aposentação, pondo em causa a sua
vida social e económica, assim como a da sua
família. Os professores que nos últimos anos
ingressaram na carreira docente sofrem por ainda
não se encontrar operacionalizado o reposicionamento na carreira, em conformidade com o que
determina a Portaria, de acordo com o seu tempo
de serviço, continuando a ser abonados como se
continuassem a ser professores contratados. É
urgente, fazer uma revisão do atual modelo de
concursos de professores, introduzindo-se algumas alterações que se impõem para a regulação
eficaz e eficiente da colocação dos professores. O
atual modelo de concursos de professores, e as
regras nele instituídas unilateralmente impostas
pelo Ministério da Educação, provocam distorções
significativas nas colocações em relação ao fator
de graduação profissional nas prioridades, que se
traduzem em sentimentos de injustiça, gerando
desmotivação a muitos docentes. As condições de
trabalho, designadamente os horários de trabalho sobrecarregados, podendo ultrapassar as 40
horas semanais, com o trabalho sistemático de
estabelecimento e de reuniões, e a sobrecarga

Durante os vários governos existiu um desinvestimento na educação: ao nível das infraestruturas,
logística e contratação de profissionais. Na sua
opinião que medidas concretas poderiam ser
tomadas para melhorar a situação atual?
Os vários governos negligenciaram o investimento sobretudo no reforço dos recursos humano.
A precariedade, a estabilidade e a sobrecarga
horária do pessoal docente, a precariedade do
pessoal não docente e a falta de equipas técnicas
e especializadas, são exemplos dessa falta de
investimento. A classe docente tem sido muito
sacrificada e prejudicada económica, profissional
e socialmente desde o ano de 2005. Ao longo dos
últimos anos, os docentes têm visto aumentar o
seu tempo de trabalho em detrimento das suas
condições para o efetivo exercício profissional,
aumentar o tempo necessário para a aposentação
e aumentar a carga burocrática. As escolas não
estão dotadas dos funcionários de que precisam, seja em termos de assistentes operacionais,
assistentes técnicos ou técnicos superiores, como
psicólogos e assistentes sociais. Continua sem
resolução as situações de muitos trabalhadores
precários. A idade média dos professores portugueses continua a aumentar, por ausência de
políticas de rejuvenescimento do corpo docente
e de reconhecimento do desgaste físico, psíquico
e psicológico que a profissão docente está sujeita.
Criar melhores condições para a operacionalização da legislação publicada no final do ano letivo,
quer no âmbito dos currículos do ensino básico e
secundário, quer no âmbito do apoio aos alunos
com necessidades educativas especiais, para a
concretização escola inclusiva.
Se estas questões não forem solucionadas, nas
nossas escolas vai coexistir a precariedade, a
insegurança, a intranquilidade, o desgaste, a desmotivação e o insucesso.
Quais são as expetativas dos docentes para o ano
letivo 2018/19?
Há um clima de insatisfação, de mal-estar, desmotivação e revolta nos educadores e professores portugueses. Como nos últimos anos, se
tem assistido, por parte dos sucessivos governos,
à retirada de direitos aos professores, neste
momento, são muitos e diversificados os problemas com os quais os professores se confrontam.
O SPLIU irá assentar as suas reivindicações
prioritárias na empregabilidade e estabilidade
laboral dos docentes, na melhoria das condições
de trabalho e ensino e na valorização do exercício

[PROFESSOR COMO REFERÊNCIA]

profissional dos docentes e da sua carreira.
Assim, subsiste a esperança de que o governo
comece a respeitar e a valorizar os educadores e
os professores. Esperança de que resolva os problemas que afetam o seu desempenho profissional, a sua estabilidade e a sua carreira. Esperança
que tome medidas que combatam o desgaste
e exaustão emocional em que se encontram
muitos docentes. Esperança que aprove normas
que visem o rejuvenescimento do corpo docente
através da criação de um regime específico de
aposentação. Esperança que recupere o tempo de
serviço exercido nos períodos de congelamento,
cumprindo o consignado no Orçamento de Estado de 2018. Para que estas expetativas possam
ser alcançadas, os educadores e professores, e
os seus representantes sindicais, incluindo o
SPLIU, sintonizaram os seus esforços, e, estão
em luta com várias ações programadas para o
início deste ano letivo, designadamente plenários,
concentrações, greves de 1 a 4 de outubro e uma
manifestação Nacional a 5 de outubro - Dia do
Professor. O SPLIU compromete-se, perante os
seus associados, que tudo fará no sentido que as
suas justas reivindicações sejam concretizadas,
para que todos os educadores e professores
vejam a sua carreira valorizada, e a sua profissão
reconhecida e dignificada.
O que os professores desejam dizer aos pais, aos
alunos, aos cidadãos?
Alertar, convidar e convocar os alunos, os pais
e todos os cidadãos a tomarem consciência do
que o Ministério da Educação e o Governo está
a fazer a esta classe profissional, vilipendiando-a
e desvalorizando-a em vez de a respeitar e de a
fazer respeitar e acarinhar por toda a sociedade.
É tempo de TODOS ACORDARMOS. Está em causa
o futuro da classe docente e consequentemente
o futuro de toda a sociedade portuguesa. Todos
sabemos, mas muitas vezes não o querermos
admitir, que uma escola pública de qualidade, só
é possível com os seus profissionais motivados,
reconhecidos e valorizados e com o contributo e
apoio de todos os cidadãos. Em nome do SPLIU
apelo à compreensão de todos os cidadãos,

principalmente dos alunos, dos pais e dos encarregados de educação, pela justiça da luta que os
educadores e os professores estão a encetar e se
pronunciem, da forma mais variável e visível, a
favor desta luta, dando-o a conhecer ao Ministério da Educação e ao Governo e afirmando que a
classe docente tem toda a razão nas suas reivindicações. Será pedir demais a todos os cidadãos
que partilham ou já partilharam as suas vivências,
nas escolas, com estes ou outros educadores e
professores???
Vamos fazer um exercício: pedir ao cidadão
comum que vista a camisola de professor e
venham enfrentar o seu dia-a-dia. Com que situações diárias se iria defrontar um de “nós” como
professor?
Como qualquer um de “vós”, um professor é um
ser humano, é um profissional, é um pai, é uma
mãe, é um encarregado de educação,… Vivenciemos um exemplo de um PERCURSO SINUOSO E
INÍQUO de uma professora, idêntico ao de milhares de docentes, após a aquisição de uma Licenciatura e de uma profissionalização em ensino
(percurso este que deveria ser glorioso … porque
os professores e os alunos o merecem):
“Sou obrigada a percorrer o país de norte a sul,
ora sou contratada, ora estou desempregada, ora
tenho horários completos, ora horários incompletos, ora com subsídio de desemprego, ora com
família, ora sem família, durante longos anos e
longe, longe... Vínculo num QZP, com 45 anos de
idade, mas longe da minha residência familiar,
caso contrário corro o risco de ser eternamente
contratada,… Fico a aguardar, não sei quantos
anos, a vinculação no agrupamento de escolas
mais próximo da minha residência oficial. Saio de
casa, deixo família, pago empréstimo de casa e
tenho de pagar o quarto alugado, fim de semana
sim, fim de semana não, vou ver a família, sou
obrigada à mesma rotina ano após ano, o dinheiro
não chega para tudo, os pais dão uma ajuda, …,
corro o risco de ficar sem casa e sem família, …
entro em depressão, …
Dou aulas, atribuíram.me seis turmas, vários
anos e níveis, cento e cinquenta alunos, tenho

reuniões de grupo, de direção de turma, de
departamento. …, levo trabalho para fazer em
casa, planifico e preparo aulas e atividades,
faço fichas, relatórios e grelhas de avaliação,
corrijo fichas e trabalhos, …, sei quantas horas
me vão pagar no final do mês, mas também sei
que me deviam pagar muitas mais!! Sobrevivo,
no dia a dia, ao stresse e ao desgaste constante,
choro mais do que rio, até conseguir resistir e o
esgotamento e a depressão não tomarem conta
de mim, por aqui vou andando, já me vou arrastando…. Depois, logo verei o que me obrigam
a fazer… atestado médico, doença prolongada,
licença sem vencimento, aposentação antecipada com enormes cortes remuneratórios, …”.
Talvez continue até aguentar!! É DESUMANO!!!
E então, que me tem a dizer desta vivência, que
é a realidade desta professora, que é igual à
de outras professoras, e onde tantas outras
situações, aqui não descritas, acontecem como
a convivência com a indisciplina, a falta de
valores, …? Agrada-lhe? Não lhe agrada? Que
faria para alterar esta cruel realidade de tantos
educadores e professores? Haverá profissão,
neste momento, tão desumana, e profissionais
tão desrespeitados, por parte de quem nos
governa????
Sabemos que profissionais motivados, geram
resultados com maior qualidade. No caso dos
professores, não é incoerente o Estado desinvestir
na educação, e posteriormente, desejar ter alunos
altamente qualificados? Não são as bases da educação o princípio de todo o estudante?
A educação dever constituir uma das prioridades
políticas de qualquer Governo, porque constitui
um dos principais pilares para a sustentabilidade
e desenvolvimento de uma sociedade.
Com a massificação da escola, com a falta de
investimento na educação de várias entidades
externas à escola, e especialmente dos últimos
Governos e com a demissão de muitos pais,
por vários motivos, do seu papel de educador,
verificou-se uma degradação da escola pública,
com uma evidência crescente de comportamentos desviantes dos alunos, muitas das vezes,

traduzidos em indisciplina e mesmo em violência.
A escola continua a ser o reflexo da sociedade, o
que a escola oferece aos estudantes vai refletir-se na sociedade futura. A escola não deve nem
pode hipotecar o futuro desses estudantes. É
por este motivo, que eu sou um defensor de que
o sistema de educação pública se deve afirmar
como o referencial de qualidade onde os governos devem investir muito mais, designadamente
na formação, na estabilidade, nas condições de
trabalho dos docentes e na valorização das
suas carreiras. A única forma de estabilizar e de
melhorar o sistema/processo educativo só será
possível com a concretização de um “pacto de
estabilidade/regime para a educação”. É urgente
firmar, a longo prazo, este “pacto para a educação”
e balizar as linhas essenciais deixando de estar
sempre dependentes de novas ideias ou inspirações filosóficas , ou das vontades de cada governo,
ou dos membros de cada governo, que estão no
poder (das verbas a inscrever em orçamento, dos
currículos, das aprendizagens, do número de alunos por turma, dos horários, da carreira docente
especifica, das funções do professor, do número
de professores e de outros problemas que se
sentem nas escolas). O SPLIU também tem reafirmado que a concretização de medidas como estas
são determinantes para que o nível motivacional
dos educadores e professores se eleve e que o
clima de escola seja mais favorável ao processo
ensino/aprendizagem.
Que mensagem deseja deixar aos nossos leitores?
Lembrar-lhes que os educadores e professores são seres humanos como qualquer um dos
senhores leitores. Desafiar o leitor a imaginar-se
professor e a simular a vida de um professor, por
um dia, por uma semana, por um mês, por um ano,
por 40 anos, …até aos 66 anos e …!!!
Pergunte ao seu filho o que sente pelo seu educador ou professor, com quem convive todos os
dias e que muitas vezes, por algum bom motivo,
o chama de pai, mãe, avô ou avó. Interrogue-se
porque coloca, todos os dias, o dia inteiro, sem
receio, o seu filho ao cuidado do educador ou
do professor. Afirmo-lhe que, se confia o seu
filho aos educadores e aos professores, todos
os dias, o dia inteiro, tem por obrigação o dever
de os respeitar, valorizar, compreender, motivar
e acarinhar. Não se esqueça que os educadores
e os professores também respeitam, valorizam,
compreendem, motivam, acarinham o seu filho.
Lembrar ainda que os educadores e os professores têm hoje uma missão colossal na nobre
e importante tarefa de ensinar, mas também a
missão de educar, assumindo responsabilidades
adstritas a outros atores educativos, com principal destaque para si que é pai, mãe, avô ou
avó. Em representação do SPLIU convido o caro
leitor a juntar-se aos educadores e professores,
compreendendo as suas justas reivindicações e
apoiando-os na luta que estão a travar. O SPLIU
conta consigo! Uma Escola Pública de qualidade é da responsabilidade de todos e só com os
educadores e professores motivados, empenhados, reconhecidos e valorizados teremos mais
sucesso com os nossos alunos.
Setembro 2018
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[CENTRO DE CIÊNCIA DO CAFÉ]

Memórias carregadas de cheiros e palavras!
CONHEÇA O CENTRO DE CIÊNCIA DO
CAFÉ E VENHA REVIVER AS “MEMÓRIAS
QUE ATRAVESSAM A HISTÓRIA DE
PORTUGAL, A VIDA BOÉMIA NOS
CAFÉS, O ENCONTRO DE ARTISTAS,
INTELECTUAIS E POLÍTICOS”.

Como surge o Centro de Ciência do Café? Quais os
motivos que estiveram subjacentes à sua criação?
O Centro de Ciência do Café é um espaço único na
Europa e nasce no coração do Alentejo, naquela
que é considerada a capital do café, a vila de
Campo Maior. Uma obra ímpar, moderna, inovadora, que se ergue na planície alentejana, numa
simbiose de sentidos. O Centro de Ciência do Café
é um espaço moderno, interativo, cujo objetivo
unificador é o da patilha da história, cultura e
conhecimento do Café.
O Centro de Ciência do Café pretende promover
divulgar a cultura do Café. De que forma conseguem atingir este objetivo?
No CCC guardamos memórias carregadas de cheiros e palavras que crescem com cada um de nós.
Memórias que atravessam a história de Portugal,
a vida boémia nos cafés, o encontro de artistas,
intelectuais e políticos. Memórias da vida das
gentes da raia, onde se fazia do contrabando uma
profissão de sobrevivência. Narrativas de um povo
que dedicou a sua vida à transformação do café,
do seu papel social, cultural e económico no país.
Ver, tocar, fazer e aprender misturam-se com os
aromas da torrefação, despertando novas formas
de aprendizagem, intergeracional. Espaço com
cerca de 3500 m2, onde o motivo unificador é o
da partilha e difusão do Conhecimento da Cultura
do Café. Um espaço moderno que alia o conhecimento, divulgação, técnico-científica, informação,
atividades interativas e que pretende divulgar a
cultura do café e promover espaços dinâmicos do
conhecimento e lazer e onde se estimule a curiosidade e o desejo de aprender. Envolver e fomentar a
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participação do visitante nas atividades desenvolvidas no CCC, apelando aos diferentes interesses e
motivações do público, contribuindo dessa forma
para a formação de cidadãos ativos, através de
uma programação diversificada e ativa. Desenvolver atividades educativas, científicas e culturais de
interesse para o grande público. Uma obra ímpar
com uma missão pedagógica para todas as idades.
Para quem visita o Centro de Ciência do Café, o
que pode ver?
O Centro de Ciência do Café (CCC) tem despertado
interesse nos públicos mais diversos e em todas
as faixas etárias. Famílias, professores, alunos,
seniores, investigadores, amantes de café ou simplesmente turistas curiosos que visitam a região.
Deve-se essencialmente ao papel social, cultural e
científico que o Café representa na sociedade, mas
também pela diversidade de experiências que são
colocadas à disposição do visitante neste espaço.
Áreas temáticas:
Da Planta ao Grão
Que espécies existem. Onde e como se cultiva. O
clima onde ganha forma. A planta, a flor, a cereja, o
grão. As pragas. As doenças. Os maiores produtores
de café no mundo.
A Palavra Café
Qual é a sua origem e que sentidos e estímulos
nos oferece?
A lenda do café.
História do Café
Como se difundiu o café pelo mundo. A época dos
Descobrimentos. As viagens marítimas. As Rotas
Comerciais. O café em Portugal. As cafetarias e a
cultura portuguesa. Histórias de contrabando –
Café na Fronteira.
A Transformação do Café
Da roça até à fábrica. Do café verde ao café torrado.
A seleção. A prova. A torra. A química. Da fábrica até
à arte de saborear um bom café.
O Consumo do Café
Café e saúde. As várias formas de se beber café no
mundo. Rituais. Café e cultura.

O CCC está ainda O CCC está dotado do ponto
de vista técnico, de áreas que permitem uma
programação cultural diversificada e permanente. Auditório para acolher conferências,
reuniões, congressos, assim como diversas produções artísticas, com uma capacidade de 125
lugares sentados (estão contemplados lugares
a pessoas portadores de mobilidade reduzida).
Uma área de 205 m2 , para Exposições Temporárias , temáticas, que se inscrevem no plano
de atividades do Centro, permitindo captar
novos e diversificados públicos.
Este é mais do que um tradicional Museu. O que
distingue a oferta cultural do Museu de Ciência
do Café?
Espaço onde destacamos a interatividade, de
caráter informativo, didático, cultural e científico, e onde os visitantes podem encontrar
respostas às mais diversas questões relacionadas com o café, interagindo com os equipamentos e exposições, foi pensado e criado para
promover e valorizar o património cultural
português, em geral, e o acervo relacionado
com o café em particular. É ao mesmo tempo
um espaço destinado ao encontro e à troca de
saberes, onde as pessoas se reúnem em redor
do café para contar e ouvir histórias. São rodas
de histórias, rituais, lendas, cultos e ciência,
que se apresentam de uma forma moderna e
inovadora. No momento atual, o trabalho do
CCC consiste não só na organização e preservação de acervos, mas também no desenvolvimento de conhecimento, na divulgação
científica e na formação do público visitante.
Desse modo, o CCC acompanha a tendência
dos novos paradigmas da aprendizagem nos
espaços de museu, que hoje não são apenas
meros guardiões de patrimônio; são espaços
fundamentais de apoio à ação educativa da
escola, da família, mas também espaços de
lazer, de experimentação e divertimento.
Este é um espaço único na Europa. Esta distinção
tem sido reconhecida e fomentada?
Sem dúvida, já nos valeu vários reconhecimentos,
entre eles destaco dois:

– MELHOR MUSEU PORTUGUÊS – Prémio APOM
(Associação Portuguesa de Museologia)
– Membros do ECSITE – Rede Europeia de Centros
de Ciência e Museus
Ao nível institucional, tem sido possível criar parcerias e sinergias entre as diversas entidades do
setor cultural?
As nossas parcerias abrangem várias áreas, devido à interdisciplinaridade dos nossos conteúdos.
Assim, as parcerias institucionais que temos são:
• Grupo Nabeiro – Delta Cafés
• CEAN – Centro Educativo Alice Nabeiro
•
Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa
• Associação Industrial e Comercial do Café
• Instituto de Investigação Científico Tropical
• Turismo do Alentejo e Ribatejo
• Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre
• Instituto Politécnico de Portalegre
Aberto ao público em 2014, qual o balanço que faz
destes quatro anos de atividade?
Localizado na Capital do Café, Campo Maior, em
plena planície alentejana, o Centro de Ciência
do Café (CCC) já recebeu desde a sua abertura
em 2018 cerca de 100 000 visitantes nacionais e
estrangeiros.
Em termos futuros, quais os principais desafios e
projetos do Centro de Ciência do Café?
Queremos que o CCC seja um verdadeiro centro
cultural, abrigando outras áreas do conhecimento.
É com esta perspetiva que queremos sair da nossa
zona de conforto, do nosso espaço físico e levar
o nosso acervo e o nosso conhecimento a outros
lugares, como os centros comerciais, ruas, praças,
escolas, feiras e outros. Romper fronteiras, ganhar
o título de espaço vivo pela nova dinâmica que se
propõe e pela própria conceção de vida que essa
rotura e vivacidade proporcionam no novo conceito de centro de ciência.
Gostaria de deixar alguma mensagem aos nossos
leitores?
Fica o convite para visitar este espaço Único
na Europa e fazer uma viagem emocionante ao
mundo do café da Planta até à Chávena.

www.centrocienciacafe.com
CAMPO MAIOR | 39.041791 N, 7.098402 W

AQUI O OUTONO
TEM MAIS AROMA
HERE THE AUTUMN

HAS MORE

AROMA

VISITE-NOS
EM

CAMPO MAIOR

NA

C A P I TA L

DO

CAFÉ

co-financiado:

MORADA | Herdade das Argamassas (Junto à Fábrica da Novadelta, direção Campo Maior - Portalegre) 7370-171 Campo Maior | T. +351 268 009 630
geral@centrocienciacafe.com HORÁRIO | 3ªFeira a 6ªFeira: 10h00 – 18h00 | Sábado e Domingo: 10h00 – 14h00 | Encerrado: 2ªFeira e Feriados

[ADEGA DE PEGÕES]

A COOPERATIVA AGRÍCOLA DE
SANTO ISIDRO DE PEGÕES É UMA DAS
MAIS PRESTIGIADAS A NÍVEL NACIONAL
E INTERNACIONAL, COM OS SEUS
VINHOS DE EXCELÊNCIA, ALTAMENTE
PREMIADOS. HOJE, FALAMOS COM
MARIA HELENA OLIVEIRA, MEMBRO DA
DIREÇÃO E PERCEBEMOS O PAPEL DA
MULHER NO SEIO DE UMA EMPRESA
DO SETOR VITIVINÍCOLA.

Terroir de excelência
Apresente-nos, antes de mais, a Adega de Pegões.
A Cooperativa Agrícola de Sto. Isidro Pegões foi
constituída por Alvará de 7 de Maio de 1958 para
dar apoio ao então Colonato de Pegões, o maior
projeto de Colonização Interna com a fixação de
centenas de Casais Agrícolas e plantação de 830
hectares de vinha. Nos últimos 15 anos a Cooperativa empreendeu uma estratégia sistemática de
modernização e estabilização financeira com o
objetivo de melhorar e valorizar os vinhos da sua
marca. Neste período, a Cooperativa investiu cerca
de 15.000.000€ para dotar a Adega com sistemas
de vinificação e estabilização a frio, revestimento
a Epoxy dos primeiros depósitos de cimento,
complexo de cubas de Inox para fermentação
com controle de temperatura, prensas de vácuo
e pneumáticas, modernas linhas de enchimento e
rotularem, Etar, caves para estágio de vinhos, obras
de beneficiação e conservação geral de edifícios
e pavimentação dos acessos fabris. No plano da
organização interna, avançou-se para a informatização da empresa que, neste momento, está certificado na norma NP EN ISO 9001:2000 e HACCP.
Foram, recentemente, agraciados com a Medalha
de Ouro pela autarquia do Montijo. Mas este é
apenas um dos inúmeros prémios arrecadados
pela Adega de Pegões. O que torna os vinhos da
Adega tão premiados?
Um conjunto de fatores. Temos um clima e um
solo especial que dá uvas de altíssima qualida-
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de. Temos uma Adega moderna completamente
apetrechada e temos uma equipe extraordinária
com grande “know how”. Este conjunto resulta
sempre em grandes vinhos, logo muitos prémios.
Os nossos prémios têm sido o reconhecimento da
qualidade dos vinhos que elaboramos na Adega,
tanto no país, como no estrangeiro a medalha de
ouro atribuída pela autarquia foi o maior reconhecimento da autarquia pela atividade da Adega e do
Concelho do Montijo
O mundo dos Vinhos é, historicamente, um mundo
de homens. Como se posicionam as quatro mulheres da Adega de Pegões neste setor masculino?
Embora este não seja o habitual mundo das
mulheres, a Adega tem mulheres em lugares de
grande destaque nomeadamente: a Diretora de
Qualidade e a sua equipe, a responsável pela Área
de Produção, a responsável administrativa e Financeira e sua equipe, sem esquecer a Secretária da
Administração e a encarregada da Loja de vendas
ao público.

Hoje em dia a mulher tem um papel preponderante e inovador no setor vitivinicultura.
Quais são, na sua opinião, as características
que diferem homens de mulheres na liderança?
Em geral, as mulheres são mais ponderadas,
têm uma intuição mais apurada e têm grande
capacidade de decisão.
Considera que, hoje em dia, é ainda importante que se lute pela igualdade de género e

oportunidades? Ou considera que as mulheres
conseguem já assumir posições de destaque?
Considero que, hoje em dia, conseguem atingir
posições de grande relevo pelo que não se
justifica, neste campo, uma luta pela igualdade
de género e oportunidades.
Em termos futuros, quais os grandes projetos
para a Adega de Pegões?
Expandir cada vez mais para o mundo exterior,
lutando sempre pela melhoria da qualidade
procurando sempre inovar.

Consideram que a visão feminina acaba por dar um
toque diferente à Adega de Pegões?
Certamente que sim, pela sua maior abertura à
inovação e na sua posição mais calma e moderada
na resolução dos problemas.
De que forma aborda, uma mulher, o setor vitivinícola?

[ Administração da Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões

[ADEGA DE PEGÕES]
FONTANÁRIO
DE PEGÕES BRANCO

FONTANÁRIO
DE PEGÕES TINTO

ADEGA DE PEGÕES COLHEITA
SELECIONADA BRANCO

ADEGA DE PEGÕES COLHEITA
SELECIONADA TINTO

Península de Setúbal, região onde estão situadas
as nossas vinhas, caracterizada por um microclima com ótimas condições edafo-climáticas,
únicas onde se destaca os solos arenosos mas
ricos em água e o clima Mediterrâneo mas com
influência marítima devido à proximidade do mar.
A perfeita harmonia destes elementos favorecem
o desenvolvimento de castas nobres perfeitamente adaptadas originando vinhos de excecional
qualidade.

Península de Setúbal, região onde estão situadas
as nossas vinhas, caracterizada por um microclima
com ótimas condições edafo-climáticas, únicas onde
se destaca os solos arenosos mas ricos em água e
o clima Mediterrâneo mas com influência marítima
devido à proximidade do mar. A perfeita harmonia
destes elementos favorecem o desenvolvimento de
castas nobres perfeitamente adaptadas originando
vinhos de excecional qualidade.

Península de Setúbal, região onde estão situadas as nossas vinhas, caracterizada por um
microclima com ótimas condições edafo-climáticas, únicas onde se destaca os solos arenosos
mas ricos em água e o clima Mediterrâneo mas
com influência marítima devido à proximidade
do mar. A perfeita harmonia destes elementos
favorecem o desenvolvimento de castas nobres
perfeitamente adaptadas originando vinhos de
excecional qualidade.

Península de Setúbal, região onde estão situadas as nossas vinhas, caracterizada por um
microclima com ótimas condições edafo-climáticas, únicas onde se destaca os solos arenosos
mas ricos em água e o clima Mediterrâneo mas
com influência marítima devido à proximidade
do mar. A perfeita harmonia destes elementos
favorecem o desenvolvimento de castas nobres
perfeitamente adaptadas originando vinhos de
excecional qualidade.

Classificação: Vinho Regional Península de
Setúbal
Tipo: Branco
Castas: 30% Fernão Pires, 25% Verdelho, 25%
Antão Vaz 10% Chardonnay e 10% Arinto.
Região: Península de Setúbal
Tipo de Solo: Podzolizado de areia e arenitos
Características:
Nota de Prova:
Cor: Citrina/Palha
Aroma: Frutado fresco apresentando grande
harmonia com a madeira.
Paladar: Vinho encorpado com estrutura.
Final de Prova: Fresco e persistente.
Vinificação: Ligeira fermentação pelicular
seguida de fermentação alcoólica em madeira
de carvalho francesa e americana.
Envelhecimento: 3 Meses em madeira com
Batonage.
Longevidade Prevista: Mantém-se em ótimas
condições durante 3-5 anos.
Análises:
Teor de Álcool: 13% vol
Acidez Total: 5 gr de ácido tartárico
pH: 3.47
Açúcar residual: 4.2 gr/ lt.
Pratos com os quais deve ser servido: Pratos de
peixe mais fortes como caldeiradas, peixes no
forno e com alguns queijos.
Modo de servir: Deve ser servido a 12-14ºC
Conservação: Local fresco, escuro e com a garrafa deitada.

Classificação: Vinho Regional Península de
Setúbal
Tipo: Branco
Castas: 30% Fernão Pires, 25% Verdelho, 25%
Antão Vaz 10% Chardonnay e 10% Arinto.
Região: Península de Setúbal
Tipo de Solo: Podzolizado de areia e arenitos
Características:
Nota de Prova:
Cor: Citrina/Palha
Aroma: Frutado fresco apresentando grande
harmonia com a madeira.
Paladar: Vinho encorpado com estrutura.
Final de Prova: Fresco e persistente.
Vinificação: Ligeira fermentação pelicular
seguida de fermentação alcoólica em madeira
de carvalho francesa e americana.
Envelhecimento: 3 Meses em madeira com
Batonage.
Longevidade Prevista: Mantém-se em ótimas
condições durante 3-5 anos.
Análises:
Teor de Álcool: 13% vol
Acidez Total: 5 gr de ácido tartárico
pH: 3.47
Açúcar residual: 4.2 gr/ lt.
Pratos com os quais deve ser servido: Pratos de
peixe mais fortes como caldeiradas, peixes no
forno e com alguns queijos.
Modo de servir: Deve ser servido a 12-14ºC
Conservação: Local fresco, escuro e com a garrafa deitada.

Classificação: Vinho D.O. Palmela
Tipo: Branco
Castas: Fernão Pires 90% Arinto 10%
Região: Palmela
Tipo de Solo: Podzolizado de areia e arenitos
Características:
Nota de Prova:
Cor: Citrina
Aroma: Intenso, frutado, fresco.
Paladar: Leve, boa estrutura equilibrado com
volume, fim de boca.
Vinificação: Ligeira maceração pelicular seguida de fermentação alcoólica a temperaturas
controladas.
Envelhecimento: Nenhum
Longevidade Prevista: Mantém-se em óptimas
condições durante 4 anos.
Análises:
Teor de Álcool: 12.5%Vol
Acidez Total: 5.0
Ph: 3.50
Açúcares: 4 gr
Pratos com os quais deve ser servido: Saladas,
peixes e mariscos.
Modo de servir: Deve ser servido a 10-12ºC.
Conservação: Local fresco, escuro e com a garrafa deitada.

Classificação: Vinho D.O. Palmela
Tipo: Tinto
Castas: Castelão 80%,Cabernet Sauvignon 10%
e Touriga Nacional 10%
Região: Palmela
Tipo de Solo: Podzolizado de areia e arenitos
Características:
Nota de Prova:
Cor: Granada
Aroma: Intenso a frutos vermelhos bem conjugado com a madeira quando novo, evoluindo
posteriormente para frutos secos, chocolate,
especiarias e café e couro
Paladar: Macio na boca com muito bons taninos
e estrutura. Fim de boca agradável.
Final de Prova: Prolongado
Vinificação: Fermentação alcoólica em cubas
inox com temperatura controlada seguida de
maceração pelicular prolongada.
Envelhecimento: 9 Meses em carvalho Americano e Francês seguido de 6 meses em garrafa.
Longevidade Prevista: Evolução positivas nos
primeiros 7 anos, sendo o período máximo de
guarda recomendado.
Análises:
Teor de Álcool:13.5%vol
Acidez Total: 5.0 gr de ácido tartárico
Ph: 3.65
Pratos com os quais deve ser servido: Pratos de
caça, Carne grelhada e Queijos.
Modo de servir: Deve ser servido a 16-18ºC.
Conservação: Local escuro, fresco e com a
garrafa deitada.
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[QUALIDADE DE VIDA]
CAPITAL DA PERA ROCHA E DO VINHO
LEVE, O CADAVAL TEM COMO SEU
EX-LIBRIS TURÍSTICO A SERRA DE
MONTEJUNTO, ÁREA DE PAISAGEM
PROTEGIDA E DENOMINADA
“VARANDA DA ESTREMADURA”, POR
PERMITIR A OBSERVAÇÃO DE PONTOS
LONGÍNQUOS EM SEU REDOR, DADO
ERGUER-SE A MAIS DE 660 METROS DE
ALTITUDE.
A REAL FÁBRICA DO GELO, EM
MONTEJUNTO, É UM POLO
IMPORTANTE DE ATRAÇÃO TURÍSTICA
E MONUMENTO NACIONAL DE
RELEVÂNCIA HISTÓRICA. NO ENTANTO,
A RURALIDADE QUE SE ESTENDE
SERRA ABAIXO, PELAS ENCOSTAS
VERDEJANTES, É UMA PRESENÇA
CONSTANTE AO LONGO DE UM
CONCELHO, QUE ASSENTA OS PILARES
DA SUA ECONOMIA NA PRODUÇÃO
FRUTÍCOLA E VITIVINÍCOLA.
JOSÉ BERNARDO NUNES, PRESIDENTE
DA CÂMARA DO CADAVAL, MENCIONA
O QUE DE MELHOR POSSUI A REGIÃO
E UM CONCELHO QUE SE AFIGURA
COMO UM BOM LOCAL PARA VIVER.

“Concelho Rural às portas de Lisboa”
Como se pode caraterizar o concelho de Cadaval?
O concelho do Cadaval situa-se a norte do distrito
e Lisboa, tem cerca de 174 km2, e uma população que ronda os 14.500 habitantes. Somos de
uma dimensão média dentro da região em que
estamos inseridos, mas temos uma densidade
populacional baixa, sendo que o maior número
de população se localiza na própria vila. Estamos próximos de Lisboa, mas ao mesmo tempo
situados a 25 km de Torres Vedras e Caldas das
Rainha. A praia fica a cerca de 30 km, por isso,
este concelho é geograficamente central. Ao nível
de acessos rodoviários, estamos próximos da A1 e
da A8, o que, para quem aqui mora, rapidamente
se movimenta para sul ou norte. Em relação aos
transportes públicos, existe oferta e com horários frequentes. Somos uma região rural. Como
atividade económica local, é a agricultura que
permanece em lugar cimeiro. Estamos abertos a
novas empresas ou indústrias que possam vir a
instalar-se no Cadaval, mas desejamos um crescimento de forma regrada, ordenada e sustentável.

40% a nível nacional. Num ano normal, produzimos cerca de 80 mil toneladas. Existem três grandes centrais fruteiras que rececionam o produto;
somos o maior concelho com central de recolha
e aqui funciona muito o setor cooperativo. Existe
ainda uma parte significativa desde setor que
funciona à parte destas três centrais que referi
e tem peso na economia local. Depois existe a
viticultura, além de termos viticultores particulares, existem duas adegas cooperativas; a Adega
Cooperativa do Cadaval e a Adega Cooperativa da
Vermelha. Atualmente, a realidade é que a área
para produção de vinhas tem vindo a diminuir,
porque a plantação da pereira têm ganho terreno. Mesmo assim, a produção global do concelho
aumentou, porque a produção de pera atinge
valores que compensam o decréscimo da vinha.
Existe uma atividade florestal com algum peso,
nomeadamente o pinheiro e o eucalipto. Como
indústria no Cadaval, existem dois matadouros
que empregam um número significativo de trabalhadores.

Em relação às atividades do concelho do Cadaval,
a principal é a agricultura. Mas a Pera Rocha é
a grande embaixadora. Existem outros setores
igualmente fortes?
Na área da Agricultura temos, no Cadaval, três
setores fundamentais; a principal é sem dúvida a
Pera Rocha, uma cultura que se iniciou nos anos
70/80. Atualmente, o concelho produz cerca de

Na região, também se sente o crescimento do
turismo, que alastra por todo o país?
O turismo tem vindo a crescer de forma sustentável. A Serra de Montejunto, sendo uma área protegida de âmbito regional, é um exemplo disso. O
mesmo acontece com a Real Fábrica do Gelo, um
monumento histórico setecentista que cada vez
desperta mais interesse. Na serra de Montejunto,
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[QUALIDADE DE VIDA]
pode-se percorrer trilhos pedestres, apreciar a
riqueza da fauna e flora. E onde existe todo o
tipo de atividades de desporto natureza, com
a colaboração da Câmara Municipal. Na antiga
casa dos Guardas Florestais, a Câmara criou um
Centro de Interpretação Ambiental, onde decorre
uma exposição permanente, havendo sempre
acompanhamento de um guia que fornece toda
a informação aos visitantes. O centro ainda disponibiliza informação sobre o concelho e a Serra
de Montejunto em particular, assim como, dos
circuitos pedestres ou de bicicleta, e ao mesmo
tempo, apoia a divulgação do todo o seu património. Existe uma logística de suporte ao visitante;
todas as infraestruturas estão montadas para que
se possa disfrutar das potencialidades da Serra
de Montejunto, inclusive um Parque de Campismo
rural. Igualmente, o Enoturismo está a ganhar
dimensão e adeptos na região.
Como é viver no Cadaval?
Viver no Cadaval é apostar na qualidade de vida;
estamos perto dos grandes centros urbanos, com
todas as infraestruturas essenciais para que a
população tenha acesso a todos os serviços:
saúde, educação, cultura, ação social, comércio
e serviços públicos. Mas longe da confusão dos
grandes centros comerciais e da vida em contrarrelógio. No Cadaval, vive-se bem. Como lhe
disse, os setores da região são a agricultura e
os serviços. O custo de vida é muito mais barato,
desde a habitação à alimentação, até às compras
de primeira necessidade. No Cadaval, há apoio
em todas as faixas etárias: a Câmara Municipal
assegura transporte para as crianças do pré-escolar e primeiro ciclo, de forma gratuita, sendo
que a camioneta percorre todas as freguesias, e
também serve as populações que desejem vir à
Vila. As infraestruturas escolares, do pré-escolar
ao 1º ciclo (tutela da Câmara), foram todas remodeladas. Temos um protocolo com o Ministério
da Educação para iniciar, brevemente, obras na
Escola do 2º e 3º ciclos e secundário. Quanto à
terceira idade, existe uma aposta num envelhecimento ativo, daí as propostas da Câmara tais
como a Universidade Sénior, bem como o apoio
ao Grupo Coral e às Bandas Filarmónicas. Mas
no Cadaval há um fato curioso: a maioria dos
idosos ainda se dedica à agricultura, apesar de
ultrapassar largamente a idade da reforma. Em
termos de igualdade social, é primordial estabelecer equilíbrio entre a educação e a saúde. Em
relação à saúde, o mais notório no Cadaval é a
falta de meios humanos, nomeadamente médicos; neste momento, temos um novo Centro de
Saúde pronto a ser inaugurado. Na área da ação
social, o Cadaval tem cerca de 7 instituições de
economia social; sempre que é identificada uma
situação, existe sempre uma entidade que está no
terreno e atua.

produtores e engarrafadores de uma vasta gama
de vinhos.
O “vinho leve” é uma estirpe de vinho que só pode
ser produzido, em termos legais, em duas regiões
vitivinícolas: Lisboa e Tejo, devido às condições
climatéricas. É um vinho com um teor alcoólico
mais baixo, o que obriga a ter uvas maduras com
menos graduação alcoólica. A região de Lisboa é
mais propícia à produção de vinhos leves, pela
nossa proximidade ao mar, que cria condições
para produção de vinhos de baixa graduação. Na
doçaria local, destaca-se o Pão-de-ló ‘Ti’Piedade”,
com uma fama de dimensão nacional e distribuído em todo o país.
Vamos ter um dos eventos mais importantes
do Cadaval; A Festa das Adiafas, que vai na XVII
edição, e promove os dois produtos mais importantes da região; a Pera Rocha e o Vinho Leve. O
que está previsto para esta edição?
O nome Adiafa significa a festa do final da colheita. Antigamente, os proprietários das quintas ofereciam aos trabalhadores uma refeição generosa
pela celebração do final da colheita (as vindimas).
Há 17 anos, a Câmara Municipal do Cadaval
decidiu recriar esse evento adaptado aos tempos
modernos. A Festa das Adiafas e o XVII Festival
Nacional do Vinho Leve decorrerá de dia 5 a 14
de outubro. Para além de animação variada, inclui
exposições de artesanato, atividades económicas,
festival nacional do vinho leve, gastronomia
e tasquinhas, atividades equestres e animação
musical. Obviamente que promovemos os nossos
produtos, pois são eles os grandes embaixadores
do concelho. O certame tem sempre uma grande
adesão, não só da gente da região, mas de outras
zonas do país. Este ano, temos um programa
recheado de surpresas e, sobretudo, esperamos
que as pessoas nos visitem para conhecer as
riquezas do Cadaval. Na sua inauguração, dia
5, pelas 15h00, contaremos com a presença do
Secretário de Estado das Autarquias Locais, Dr.
Carlos Miguel.

Falando agora dos vossos produtos endógenos e
daquele que é um dos vossos fatores distintivos, o
vinho leve. O que há a conhecer sobre este vinho?
Ao nível do vinho, temos a destacar a produção
e exportação alcançada pelas duas adegas cooperativas do Cadaval e da Vermelha, e temos
depois várias casas agrícolas e quintas que são
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“Sabugal, fonte de energia natural”
ENTREVISTA A VÍTOR PROENÇA, VICEPRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SABUGAL, SOBRE A ENERTECH.

[ Vítor Proença, Vice-Presidente CM Sabugal
ENERTECH - Feira das Tecnologias para a Energia:
Qual a importância deste evento para o Município
do Sabugal?
A ENERTECH acontece num território de baixa densidade do interior do país, fronteiriço, onde a floresta
assume particular relevância, uma vez que o Sabugal
possui a maior mancha de carvalho negral do país
que importa gerir, preservar e defender. A Reserva
Natural da Malcata, o espaço Rede Natura 2000 e o
Vale do Côa são exemplos de património natural de
excelência que o nosso concelho encerra.
O setor energético é especialmente importante
neste concelho que procura explorar as oportunidades de valorização económica assentes no aproveitamento energético das fontes naturais.
O vento, a água doce e água termal, a biomassa
florestal, o parque eólico instalado, a barragem do
Sabugal - que faz o transvase entre a bacia hidrográfica do Douro e do Tejo, irrigando a Cova da Beira -,
a nossa biodiversidade e as Termas do Cró são bons
exemplos do aproveitamento já instalado.
A ENERTECH é um evento que pretende afirmar o
concelho do Sabugal nas energias renováveis, por
isso o lema é “Sabugal, fonte de energia natural”.
Na sua terceira edição, o evento traz algumas
mudanças. Desde logo, a data da sua realização.
O que esteve na origem da mudança de data?
A mudança da data de realização da ENERTECH teve
em consideração essencialmente dois fatores: por
um lado, a realização da ENERTECH nesta data está
mais acessível aos diferentes públicos, na medida
em que anteriormente era realizada numa época
de grande atividade no concelho, grande atividade
nos meios académicos e sendo próxima do verão
havia uma relativa acalmia no mercado das soluções energéticas, acabando por se tornar pouco
interessante para expositores e público em geral;
por outro, o início do outono é a altura em que os
consumidores estão mais disponíveis e sensíveis
para pensar em energia quando se aproxima o frio.
Há uma relação muito próxima entre a noção de
energia e aquecimento. De facto, a fatura energética
para aquecimento é relevante no orçamento familiar
e, portanto, importa tomar decisões assertivas.
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Esta é uma feira tecnológica. Neste sentido, há a
preocupação de fomentar negócio e intercâmbio
entre os vários agentes envolvidos?
Sim, efetivamente essa é uma grande preocupação
do Município. Por isso, a feira dispõe, no Pavilhão Multiusos Exposabugal, para além do espaço
expositivo, já por si um espaço amplo e adaptado
para acolhimento destas iniciativas de dinamização
empresarial, uma sala de conferências e diversas
salas preparadas para reuniões tipo “Business to
Business” (B2B) e “Business to Consumer” (B2C). A
ideia é que os profissionais conversem entre eles e
assim fomentem os negócios e a proximidade com
os consumidores. Aqui, nesta feira, fala-se de energia
e de oportunidades de negócio.
Mas há também espaço para conferências e trabalhos científicos. Como tem sido a evolução neste
campo? A adesão dos investigadores tem sido boa?
Nesta edição temos o espaço ENERTECH Conhecimento, que é um espaço para expor trabalhos de
investigação, inovação e conhecimento, pois acreditamos que este é o local para apresentar novos
projetos, novas linhas de investigação e até novas
ideias.
Mas sendo uma feira tecnológica, esta conta com
um programa de conferências e seminários; nomeadamente no dia 12, sexta-feira, os visitantes vão
poder assistir à conferência ‘Floresta e Energia’, na
qual se vai debater a importância da economia da
biomassa florestal na prevenção dos espaços rurais
contra incêndios. Para sábado, dia 13, está marcada
a conferência ‘Desafios da eficiência energética na
construção’, através da qual se pretende discutir e
compreender a importância da eficiência energética
nas casas e nas faturas da energia. Ainda nesse dia,
terá lugar a conferência ‘Programa água Sabugal’,
com apresentação do filme ‘Porque importa poupar
água’, realizado no âmbito do programa de uso eficiente da água do Fundo Ambiental.
Haverá ainda espaço para a realização de pequenos
workshops temáticos no recinto da feira e, paralelamente, vai também decorrer a 2.ª mostra de atividades económicas do concelho do Sabugal.
Repare que a ENERTECH é uma iniciativa da responsabilidade do Município do Sabugal, no âmbito
da unidade de missão “Sabugal + Valor – Desenvolvimento Rural”, em parceria com três instituições de
ensino superior - IPG (Instituto Politécnico da Guarda), IPCB (Instituto Politécnico de Castelo Branco) e
UBI (Universidade da Beira Interior) -, uma agência
regional de energia: ENERAREA (Agência Regional
de Energia e Ambiente do Interior) - e a ADES (Associação Empresarial do Sabugal), demonstrando a
importância que o conhecimento e a inovação têm
neste evento ligados ao negócio e ao investimento.
“Floresta, Água e Energia” é o lema deste ano.
Sim. Este ano, o tema escolhido foi este por diversas
razões, começando por este ter sido um ano zero na
implementação ativa da silvicultura preventiva na
rede estrutural de defesa da floresta contra incêndios, com elevada produção de biomassa e com o

ressurgimento das centrais de biomassa florestal.
O tema da água vem na sequência de um ano de
2017 extremamente seco e que obrigou o concelho
e as pessoas a repensar toda a forma de atuar e de
gerir os recursos hídricos. Aliás, neste contexto o
Município do Sabugal está a elaborar um plano de
contingência da água que prevê as formas de atuação em cenários de seca extrema, que é fundamental
para um território com elevada atividade pecuária
e agrícola.
Sabugal + Valor | Desenvolvimento Rural: Importância da Floresta para o Município e medidas que
estejam a ser tomadas para proteger a floresta e a
ruralidade característica do Sabugal.
No concelho do Sabugal, a floresta tem um papel
vital para a economia local, desde logo pela
forte atividade silvícola. O concelho do Sabugal
dispõe de seis equipas de sapadores e operam no
concelho diversas empresas florestais, sendo um
território de carvalhal por excelência, o Município
tem procurado formas alternativas de valorização
destas florestas de crescimento lento, mas de
forte impacto paisagístico. O concelho do Sabugal
tem a maior mancha de carvalho negral do país
e assume-se como um território de excelência
para o mesmo. Mas a floresta é muito mais e no
concelho são também as paisagens e o conforto
que proporciona aos turistas, aos desportistas
da natureza e, claro, das atividades não lenhosas,
como a produção de mel, o queijo, os enchidos que
de alguma forma estão sempre ligados ao espaço
florestal/rural.
Compreendemos que a melhor forma de proteger
a nossa floresta é dar-lhe valor, porque só assim as
pessoas se preocupam e preservam, e esse tem sido
um dos grandes focos da unidade missão “Sabugal +
Valor”. Também a defesa da floresta contra incêndios
tem sido uma prioridade do Município, tendo por
isso em execução diversas linhas de intervenção
florestal para limpeza da rede de Defesa da Floresta
Contra Incêndios.

No âmbito do Desenvolvimento Rural, têm sido
levados a cabo outros programas e projetos? Se sim,
quais são?
Sim, a unidade de missão “Sabugal + Valor” tem
desenvolvido vários programas de promoção e valorização dos produtos locais, desde logo a ENERTECH
que vai na sua 3.ª edição e que continua a crescer
de ano para ano.
Esta unidade de missão está também a trabalhar
com a Agência Ciência Viva no projeto das quintas
que pretende instalar na Colónia Agrícola Martim
Rei, no Sabugal.
A Colónia Agrícola Martim Rei é um espaço fundamental na estratégia de valorização dos produtos
e economia local, tendo, por exemplo, lá instalado o
viveiro de castanheiros, dando assim grande contributo ao programa de valorização do castanheiro e
da castanha do concelho.
Além deste projeto, a “Sabugal + Valor” tem um
programa de valorização dos recursos micológicos,
apostando da valorização e divulgação dos cogumelos silvestres e de produção existentes neste
território.
Também estamos a trabalhar ativamente noutros
projetos de promoção dos produtos endógenos,
como é exemplo o Guia do Investidor.
Em termos futuros, está prevista a realização de
outros eventos que promovam a eficiência energética e a proteção do ambiente?
O setor energético é especialmente importante
neste concelho, que procura explorar as oportunidades de valorização económica assentes no aproveitamento energético das fontes naturais.
A ENERTECH – Feira das Tecnologias para a Energia
tem vindo a afirmar-se como uma feira importante
na área das energias renováveis e da eficiência
energética, observando-se de uma edição para a
outra um aumento no número de expositores e de
visitantes, por isso o Município irá continuar a apostar na ENERTECH e na sua afirmação como a melhor
feira de energias do país.

COLADOS ÀS GRANDES IDEIAS.
www.uhu.com

