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Relações Bilaterais
Portugal Espanha

Novembro é o mês
do Pulmão, um órgão
basilar do nosso corpo

“É essencial apostar
na prevenção e
no controlo da
Diabetes”,
José Manuel Boavida,
Presidente da APDP

Município de
Águeda: Um dos
100 municípios
mais sustentáveis
do Mundo

[EMBAIXADA DE ESPANHA]

RELAÇÕES BILATERAIS

PORTUGAL
ESPANHA

Portugal e Espanha: Parceiros Estratégicos
NOS ÚLTIMOS 30 ANOS, PORTUGAL
E ESPANHA UNIRAM ESFORÇOS E
ASSUMIRA-SE COMO PARCEIROS
PRIVILEGIADOS. HOJE, ESTAS
RELAÇÕES BILATERAIS CRIARAM UMA
PENÍNSULA IBÉRICA FORTE E COESA.

[ Marta Betanzos Roig, Embaixadora de Espanha, e Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República

O saldo global das relações diplomáticas hispano-portuguesas dos últimos trinta anos é muito

González em frente aos respetivos governos)
tornaram-se no mecanismo de consulta polí-

RELAÇÕES ECONÓMICAS
E COMERCIAIS

positivo. Após séculos de complexas relações
bilaterais, com períodos de reaproximação e
outros de hostilidade, nas últimas três décadas
verificou uma rápida aproximação entre os dois
países e suas respetivas sociedades. Entre os
fatores que explicam essa situação, podemos
citar: A convergência natural de interesses de
vizinhança e relações históricas; o desenvolvimento síncrono de processos de transição e
consolidação democrática que transformaram
ambos países em democracias sólidas; finalmente, a entrada de ambos os países nas Comunidades Europeias, antigo sonho dos dois países
ibéricos, e que nestes três décadas contribuiu
grandemente para energizar, aumentar e aprofundar relações bilaterais, abrindo novas áreas
de cooperação.
Nestas três décadas, ambos os países criaram
uma complexa rede de tratados e acordos bilaterais que garantam o funcionamento normal
dos relacionamentos e questões transfronteiriças, entre elas, o Tratado de Amizade deve ser
destacado de 1977, o Tratado de Valência de
2002 sobre a cooperação transfronteiriça entre
entidades e instâncias territoriais, e a Convenção
de Albufeira de 2008 sobre a cooperação no
domínio das bacias espanholas e portuguesas.
Dentro deste quadro legal, os contactos ao nível
político aumentaram notavelmente em número
e intensidade. Assim, existe uma relação muito
próxima entre
Chefes de Estado e Chefes de Governo, e contactos regulares entre autoridades de ambos
os países, em todos os níveis e em todas
as áreas. As cimeiras bilaterais (iniciada em
novembro de 1983, com Mário Soares e Felipe

tica privilegiado ao longo destas quase três
décadas. A última cimeira (a XXIX) teve lugar
nos dias 29 e 30 de maio de 2017 em Vila
Real, e serviu para demonstrar uma vez mais a
harmonia entre os dois governos e a complexa rede de interesses dos todos os tipos que
unem os dois países. O quadro institucional
completa vários fóruns cooperação bilateral:
o Conselho Hispano-Português de Segurança
e Defesa (presidido Chefes de Governo), o
Fórum Parlamentar (que em 2017 celebrou
seu VI Fórum edição, em 22 de maio, em Vila
Real), a Comissão de Fronteiras, o Comitê de
Acompanhamento do Tratado de Valência ou
da cooperação transfronteiriça, a Comissão de
acompanhamento do Tratado de Albufeira.

As estatísticas anuais do comércio bilateral de
janeiro a julho de 2018 mostram tanto um aumento de 7,1%, nas exportações espanholas para
Portugal (12,208 milhões) em relação ao mesmo
período de 2017, como de compras para Portugal,
que Eles atingiram 6.907 milhões, 6,1% a mais.
Como você pode ver, as relações comerciais não
são apenas boas, como estão a melhorar.
Como sabem, Portugal é um país e um mercado
muito importante para a Espanha, um dos quatro
mercados europeus e mundiais mais maduros e
importantes, com os quais se mantém um fluxo
de trocas comerciais e de investimento contínuo.
As empresas espanholas, desde a entrada dos
dois países na UE, realizam inúmeras operações
comerciais com Portugal. O fluxo de exportações

para Portugal continua a aumentar moderadamente devido às operações dos 17.000 exportadores (dos quais 11.000 exportadores regulares).
As 2.600 joint ventures que trabalham nos dois
mercados (2.200 espanhóis e 400 portugueses,
segundo dados da D & B e da AICEP) também
impulsionam os fluxos de bens e serviços entre
os dois países.
As vendas de bens espanhóis a Portugal constituem, ano após ano, cerca de um terço das importações portuguesas (com um elevado nível de
importações per capita). Por outro lado, Espanha é
o principal mercado mundial de Portugal. Regularmente, Espanha recebe um quarto das exportações
portuguesas, sendo o 8º fornecedor de Espanha.
No que diz respeito à posição do investimento global
espanhol, Portugal ocupou nos últimos anos posições entre o 5º e o 6º lugar como país de destino
para o investimento. Os dados mais recentes de 2016
mostram uma posição global (não ETVE) de 17.058
milhões de euros e 7º lugar no ranking. Em 2017, os
fluxos de investimento líquido em Espanha atingiram os 26,5 milhões de euros. No primeiro trimestre
de 2018, esses fluxos atingem 90,2 milhões.
Essas cotas de investimento e de comércio bilateral permaneceram na última década, mesmo
durante o período de crise. Essa dependência e
interação mútua é um fenómeno recente, como
resultado da incorporação de ambos os países ao
mercado europeu há 31 anos, eliminando todos os
tipos de obstáculos aos movimentos de pessoas,
bens, serviços e capital, o que significou uma
intensificação progressiva de relações comerciais,
de investimento e de negócios entre os dois países.
A presença de empresas espanholas abrange uma
infinidade de setores, embora os setores financeiro
(bancário e de seguros), combustíveis e distribuição sejam os maiores. A construção, a indústria
automóvel também são de grande importância.
Este artigo foi elaborado em colaboração com o Gabinete de
Comunicação da Embaixada de Espanha em Portugal

Quem é Marta Betanzos Roig, Embaixadora de Espanha em Portugal?
Nascida em Santa Cruz de Tenerife, é licenciada em Direito e em Psicologia pela Universidade Complutense de Madrid. Acedeu à Carreira Diplomática em outubro de 1986, embora já trabalhasse na
Secretaria de Relações Internacionais da CEOE.
No Serviço Exterior, desempenhou várias ocupações e destinos: Primeira Embaixadora da Espanha
na República do Mali, abrindo uma embaixada em Bamako; Embaixadora Representante Permanente
da Espanha junto à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE / Viena); Segundo
Chefe da Embaixada da Espanha em Pequim; Conselheiro na Representação Permanente da Espanha
perante a ONU; segunda chefe da Embaixada da Espanha em Trípoli (Líbia).
Na União Europeia, desempenhou diversas responsabilidades consultivas e de coordenação em matéria de estrangeiros, Schengen, Asilo e Imigração: Subdiretor-Geral Adjunto da Justiça e dos Assuntos
Internos da SEUE e Diretor-Geral Adjunto da Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça; Membro consultivo da OSCE e do Conselho da Europa.
Recentemente, prestou apoio como membro consultivo na Direção Geral de Política Externa e Segurança, e em Diplomacia Pública para a Informação Diplomática e Comunicação da D.G.
Possui a Cruz de Mérito Policial com Distinção Branca da Espanha e é Grande Oficial da Ordem do
Mérito da República do Mali.
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[CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-ESPANHOLA]

50 anos a fomentar as relações bilaterais
D. ENRIQUE SANTOS, PRESIDENTE
DA JUNTA DIRETIVA DA CÂMARA
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSOESPANHOLA, EM DISCURSO DIRETO.

[ D. Enrique Santos

Como surge a Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Espanhola e quais os motivos que estiveram

Naturalmente que a Câmara de Comércio e
Indústria Luso Espanhola é um interlocu-

subjacentes à sua criação?
A Câmara e Comércio e Indústria Luso-Espanhola é uma associação empresarial com cerca
de 50 anos de existência. Está constituída por
empresas e particulares espanhóis e portugueses. O seu principal objetivo é o fomento das
relações económicas e comerciais entre Portugal
e Espanha.

tor válido nas questões ligadas às relações
comerciais e económicas entre os dois países.
Contamos além das 800 empresas associadas
uma importante e estreita relação com as
milhares empresas que desenvolvem as suas
atividades no espaço ibérico, muitas delas com
muito peso institucional e empresarial, sendo
algumas delas membros dos órgãos sociais da
Câmara.
A Câmara está reconhecida pelo Governo português como entidade de utilidade pública
e foi-lhe atribuída a condecoração “Placa de
Honor de la Orden de Isabel La Católica” por Sua
Alteza Real D. Juan Carlos I de Espanha como
reconhecimento do trabalho realizado e além
disto em relação a Espanha tem o estatuto de
Câmara Oficial.
Esta Câmara tem um vínculo permanente à
Cámara de España e representa este organismo em Portugal, permitindo-nos participar na
execução do “Plano Cameral de Internacionalización” e estar representadas na Assembleia da
Cámara de España. Por outro lado ao integrar a
rede Camacoes isto permite-nos o acesso a uma
rede de contactos muito vasta. Só em Espanha
a Rede de Câmaras representa 330 pontos de
contacto (96 sedes de Câmaras, 79 Delegações,
57 antenas de Câmaras, 32 centros de formação,
30 outros centros e 38 Câmaras de Comercio
oficiais espanholas no mundo.

Quais são atualmente os serviços que disponibilizam aos associados?
A Câmara promove e desenvolve iniciativas em
áreas como a Promoção (encontros empresariais,
missões empresariais, almoços empresariais, atividades em feiras, seminários e conferencias,
etc.) Formação certificada pela DGERT (Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho)
que nos permite emitir diplomas oficiais, e Informação (informação técnica, revistas, newsletter,
redes sociais, documentação técnicas, diretórios
de empresas, etc.) e uma quarta área de âmbito
Social (receções de vários tipos, torneios de
pádel, e o já conhecido Torneio Ibérico de Golf
que vai já na sua XXIII edição.). A Câmara acolhe no seu âmbito de actuação uma série de
projetos como são o Centro de Arbitragem, o
Plan Pice (mobilidade juvenil), a representação
da Extenda-Agencia Andaluza de Promocion
Exterior, entre outros, acolhimento de jovens
estagiários, traduções e diversos serviços de
apoio às empresas, entre outros.
É a CCILE um player de relevo na interligação
administrativa e política? Isso permite criar
sinergias essenciais ao crescimento da economia
de ambos os países?
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A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola é um exemplo vivo daquilo que são as
relações bilaterais entre Portugal e Espanha.
Neste sentido, como analisa, hoje, a realidade
económica de ambos os países e de que forma

será possível incrementar os negócios e fomentar a economia?
A recuperação económicas que nos últimos anos
se tem vindo a dar em Portugal e em Espanha
tem potenciado naturalmente as nossas relações
bilaterais em todos os âmbitos. Relativamente ao comércio bilateral a evolução tem sido
muito positiva tal como indicam os números. No
sentido das vendas portuguesas para Espanha
no primeiro semestre deste ano estas tiveram
um aumento de 3,7 % (5.648,8 M€ no primero
semestre de 2017 e este ano já ultrapassaram os
5.856,7 M€). No caso das vendas espanholas para
Portugal o aumento é de 6,7 % (9.766,7 M€ em
2017 frente aos atuais 10.416,5 M€). O mercado
português mantem o seu peso no comercio exterior espanhol, ocupando a quarta posição entre
os principais clientes de Espanha (absorbe 7,2 %
do total das exportações espanholas) e a sétima
posição entre los principais mercados fornecedores de España (com um peso relativo de 3,7
% sobre el total de las importações espanholas).
Todos os indicadores macroeconómicos de Portugal e de Espanha são muitos positivos e
portanto estão criadas condições propícias ao
crescimento das relações económicas entre os
dois países.
Quais são os setores de atividade com maior
representatividade em ambos os países, os quais
podem representar oportunidades de investimento?
Relativamente aos fluxos de investimento português em Espanha o stock acumulado desde 1993
até ao primeiro semestre deste ano indicam um
valor superior aos 10.458,9 M€ para o sector do
comércio grossista e intermediação do comércio,
seguido dos serviços financeiros, exceto fundos
de pensões e seguros com 2.195,4 M€ e fabricação de produtos minerais não metálicos com
1.072,1 M€. Outros importantes sectores são o

fornecimento de energia elétrica (1.045,2) ou
indústria da alimentação (747,0) entre outros.
Relativamente ao investimento espanhol em
Portugal no mesmo período, isto é desde 1993
até ao primeiro semestre deste ano destacam curiosamente os sectores coincidem -, os serviços
financeiros, exceto fundos de pensões e seguros
com 8.312,9 M€, seguido do fornecimento de
energia elétrica (2.608,7 M€), o comércio grossista e intermediação comercial, exceto veículos
automóveis (2.570,9 M€) ou a fabricação de
produtos minerais não metálicos com 1.768,4
M€ e na quinta posição a construção de edifícios
com investimentos superiores aos 1.637,1 M€ e
o comércio retalhista, exceto automóveis com
1.583,5 M€. Relativamente aos sectores mais
atrativos trata-se de uma pergunta de difícil
resposta, arriscando-me a não ser assertivo. As
oportunidades existem em qualquer sector e em
qualquer ponto da geografia espanhola e portuguesa e estas questões devem ser vistas num
contexto mais vasto onde se produz globalmente para um mundo globalizado.
Em termos futuros, quais os principais objetivos
e projetos da CCILE?
Continuaremos a desenvolver com todas as nossas capacidades o legado que nos foi deixado
pelos nossos antecessores e que estão nos seus
estatutos Cap. 1, Artº 3 isto é desenvolver todo
o tipo de actividades e acções que promovam
as relações económicas e empresariais entre os
dois países numa base de interesses e respeito
mútuo.

Câmara de Comércio
e Indústria Luso-Espanhola
Av. Marquês de Tomar, Nº2 - 7º Piso
ccile@ccile.org
T: 213509310

[GRUPO BC]

O parceiro ideal para os processos bancários
SANDRA DE CARVALHO DIAS É,
AOS 47 ANOS, DIRETORA GERAL
DO GRUPO BC EM PORTUGAL.
FORMADA EM SOLICITADORIA, A
NOSSA ENTREVISTADA TEM VINDO A
CONSTRUIR A SUA CARREIRA NA ÁREA
FINANCEIRA. HOJE, FALA-NOS DO ATUAL
POSICIONAMENTO DO GRUPO BC, EM
PORTUGAL E NO MUNDO. SAIBA MAIS,
NA ENTREVISTA QUE SE SEGUE.

[ Sandra de Carvalho Dias

O Grupo BC é líder na externalização de processos
BPO (Business Process Outsourcing). Como surge
o Grupo BC e de que forma tem sido traçado o
percurso do grupo?
O Grupo BC surge em 1974 em Barcelona, tendo
como principal objeto a tramitação de documentos
creditícios. Ao longo dos seus quase 44 anos de
experiência, o Grupo BC, tem vindo a acrescentar
valor dentro da sua atividade através da prestação
de serviços diversificados, como a assessoria à
contratação de todo o tipo de operações creditícias com e sem garantias reais ou pessoais, gestão
e regularização patrimonial, gestão de carteira,
recuperação voluntária, apoio ao desinvestimento,

Qual é, efetivamente, a área de atuação do Grupo
BC e quais áreas basilares de trabalho?
A sucursal portuguesa é pequena, assente no modelo
business to business (B2B). Desenvolvemos soluções
à medida de cada cliente, onde a reengenharia de
processos internos e a sua posterior externalização
levam a uma melhor e mais eficiente organização
entidades. Trabalhamos em áreas operativas “no core”,
mas que são muito sensíveis e adoramos. Mantemos
um contacto bastante estreito com todos os nossos
clientes e tentamos sempre fazer parte da solução.
Por vezes, quem está de fora, diagnostica mais
rapidamente onde há necessidade de intervir. As
nossas áreas basilares são as operações creditícias,

regularização de imóveis e, desde 2010, com a
prestação de serviços especializados em BPO, soluções digitais e externalização operativa especializada nas diferentes áreas operativas e de serviços.
Crescemos com os nossos Clientes. Na Europa
estamos presentes em Espanha, Grécia, Itália e
Portugal, na América Latina, estamos na Argentina,
Colômbia, México e Perú e na América do Sul, estamos no Brasil, mais concretamente em São Paulo.

todo o seu “life time cycle”, por um lado, e, por outro,
o desenvolvimento de soluções de outsourcing,
criando modelos de eficiência com custo variável e
risco absolutamente mitigado. As nossas palavras de
ordem são qualidade, rigor e eficiência.

O SETOR BANCÁRIO
EM PORTUGAL
“O setor bancário em Portugal está a conseguir
adaptar-se às atuais exigências não só da
economia, como também da regulação e da
supervisão e ainda de uma Clientela cada vez
mais esclarecida e exigente. Temos assistido a
alguns obstáculos regulatórios mas a performance da Banca em geral tem vindo a melhorar bastante. Salvo melhor opinião, penso que
o setor está bem mais forte e o “homework”
está a ser feito. Quanto à concessão de crédito,
depois de um período de crescimento alavancado numa clientela com condições efetivas
de elegibilidade, tanto ao nível de particulares
como de empresas, penso que estaremos a
chegar a um período de estabilização muito
por conta da convicção de que não se repetirão
certos e determinados eventos passados”, refere, como opinião pessoal, a nossa entrevistada.

O Grupo BC assume-se como o parceiro ideal para
os processos bancários. Quais as razões que tornam o grupo tão fiável?
Pensamos que, logo à partida, 44 anos de existência
e sempre com bons resultados, são um bom cartão-de-visita, não acha? Obviamente que o que nos leva
a ser tão fiáveis são os nossos pilares de construção e
sustentação da solidez do Grupo: O primeiro, sempre
as pessoas. Somos cerca de 3700 por esse mundo fora.
O Grupo BC tem um histórico de quase 44 anos em
que as pessoas sempre fizeram a diferença. Existe um
espirito coletivo do “fazer parte da solução”. Modéstia à parte, somos pessoas com grandes horizontes,
polivalência e um insaciável espirito de learn every
day. Outro dos nossos grandes pilares são os nossos
valores pois, apesar das variadas conjunturas, nacionais
e internacionais, mantemos sempre o mesmo rigor,
ética, transparência e qualidade de serviço, a nossa
qualidade não é negociável e é o que nos distingue; O
nosso know-how evolutivo é outro pilar de sustentação,
a nossa formação, escuta ativa sobre o Clientes faz
com que estejamos sempre do lado da solução, e por
último, a segurança que damos aos nossos Clientes, nos
serviços que prestamos. Não se trata apenas de ter bons
seguros de responsabilidade civil, mas sim ter equipas
absolutamente preparadas e adequadas, o que permite
trabalhar em segurança.
Tendo em conta o mercado onde operam, a qualidade e a proteção de dados são pilares basilares?

De que forma conseguem garantir a máxima qualidade e fiabilidade aos vossos clientes?
Como já frisei anteriormente, destacamo-nos pela
qualidade dos nossos serviços e obviamente que
um Grupo da nossa dimensão tem regras de corporate governance y compliance muito bem definidas,
ainda mais quando estamos a falar de um Grupo que
opera de forma intercontinental, que cresce a várias
velocidades e que tem diversas formas de operar
consoante a sua geografia. Os temas da proteção de
dados dados, cyber security e IT para nós não são
tema. Estávamos perfeitamente preparados para
receber as alterações do novo RGPD pois já cumpríamos o anterior. Criámos até a nossa própria empresa
para nos dar esses serviços e as soluções digitais que
necessitamos e que vamos desenvolvendo à medida
de cada Cliente, a BC Digital Services.
Como analisa as relações entre Portugal e Espanha? Existe, efetivamente, uma amizade que propicia negócios?
Claro que sim! Existe muita vontade de ambas as
partes de fazer negócios nas mais diversas áreas.
Além disso, existem muitas empresas espanholas estabelecidas em Portugal e vice-versa, não
podemos é querer comparar números pois temos
sempre de pensar a realidade da nossa dimensão.
Mas estamos inclusivamente a assistir a decisões,
quanto a mim, históricas, de em certas áreas de
retalho estarmos a importar juntos. O poder de
negociação que ganhamos quando juntamos os
dois países é brutal. Não é só o multiplicador, é
também o que cada país aporta de valor.
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GRUPO BC EM
PORTUGAL
O Grupo BC é líder na externalização de processos de BPO (Business Process Outsourcing), é de
origem espanhola, mais concretamente, nasce
em Barcelona em 1974, opera em Portugal desde
2003, sendo que a sua atividade começa a ser
mais concreta em 2005. Os setores da Banca e
dos Fundos são os nossos principais clientes. Em
Portugal temos três escritórios, dois em Lisboa
e um no Porto onde centralizamos as equipas
de backoffice. A equipa do Grupo BC Portugal é
constituída por cerca de 150 profissionais, entre
empregados e prestadores de serviços, com formação em distintas áreas (direito, solicitadoria,
gestão, economia e finanças, IFB,) cobrindo todo
o território nacional.

nesse sentido mas também não podemos enlouquecer e achar que agora tudo é à distância de
um click, pelo menos imperativa e regulatória, no
nosso setor de atividade, não é, mas é fantástico
ver como podemos digitalizar cerca de 90% dum
certo processo, cumprindo todas as imposições
legais, regulatórias e de compliance e ver um
resultado de qualidade.

Qual o papel desempenhado pela Câmara de
Comércio e Indústria Luso-Espanhola e como o
analisa?
Desde que o Grupo BC se instalou em Portugal
que é sócio da Câmara. Desde logo, o papel da
receção às pessoas e às empresas, orientando-as
e apoiando-as no que for necessário. Mesmo antes
de virem para Portugal muitas empresas e muitos
profissionais procuram a Câmara para terem orientação e aconselhamento. Desde que faço parte dos
corpos sociais da Câmara, tenho sido testemunha
ocular das enormes sinergias criadas entre os
nossos países, sendo que, a Câmara de Comércio
tem um papel fundamental na divulgação bilateral
do tecido empresarial e obviamente na promoção
do encontro certo, entre investidores e empresas,
entre pessoas e empresas, fazendo tudo o que está
ao seu alcance para apoiar, divulgar e facilitar a
vida de quem a procura. É também brilhante no
seu papel agregador, veja-se por exemplo, pelos
almoços de empresários que são promovidos pela
Câmara, onde sempre há lista de espera. O trabalho feito pelo seu staff e principalmente pelo seu
Presidente é notável.
No futuro, o que podemos esperar do Grupo BC
em Portugal?
Continuar a crescer com qualidade. A digitalização
é palavra de ordem, temos estado a evoluir muito
Novembro 2018
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[MERCADONA PORTUGAL]

“Portugal é um país com
um fantástico potencial”
ELENA ALDANA, DIRETORA DE
RELAÇÕES EXTERNAS DA MERCADONA
PORTUGAL, EM ENTREVISTA AO PAÍS
POSITIVO.

mesmo, a qualidade deve estar no centro de todas
as decisões. Como conseguem oferecer os melhores preços para os melhores produtos, sem nunca
descurar a qualidade?
Oferecemos produtos com a máxima qualidade
a um preço competitivo, garantindo sempre que
todas as partes da Cadeia Agroalimentar ganham
dinheiro. Esta Cadeia, baseada na estabilidade, produtividade e diálogo com todos os elos, tem como
objetivo conseguir um crescimento partilhado e
sustentável, tendo sempre o “Chefe” (cliente) como
foco. A este projeto chamamos Cadeia Agroalimentar Sustentável e pretende contribuir para a
modernização da cadeia com a qual trabalhamos.
A colaboração estreita com setores estratégicos
da indústria agroalimentar, assim como do setor
primário: agrícola, pesqueiro e pecuário, é um
dos fatores-chave para alcançar este objetivo. É
a política que temos mantido em Espanha e que
gostávamos de ter em Portugal. Acreditamos que é
a que melhor serve quer o cliente, quer os nossos
fornecedores.

[ Elena Aldana, Diretora de Relações Externas da Mercadona Portugal

Mercadona é um nome já conhecido dos portugueses que, ao longo dos anos, foram-se habituando a
rumar a Espanha para ali se abastecer com os mais
variados produtos. Mas são poucos os que conhecem a história da marca. Quer falar-nos um pouco
do passado da Mercadona?
Em 1977, a Mercadona surge dentro do Grupo
Cárnicas Roig, os então talhos do negócio familiar transformam-se em mercearias. Mais tarde,
em 1981, Juan Roig e a sua esposa, Hortensia
Herrero - atual Presidente e Vice-Presidente, respetivamente - junto dos seus irmãos Fernando,
Trinidad e Amparo, compram a Mercadona ao seu
pai. Nesta altura, a empresa conta com 8 lojas, de
aproximadamente 300m2 de sala de vendas. Juan
Roig assume a direção da empresa, que inicia a sua
atividade como empresa independente. A história
da marca é pautada por vários feitos tais como, em

1982, ter sido a primeira empresa em Espanha a
utilizar o scanner para a leitura de código de barras nos pontos de venda. Em 1993, após alcançar
10 mil colaboradores e as 150 lojas, implementa
a estratégia SPB (Sempre Preços Baixos) que até
hoje continua a ser a estratégia comercial da
empresa. O nascimento das suas marcas próprias,
Hacendado, Bosque Verde, Deliplus e Compy, dá-se
no ano de 1996. Em 2016 a empresa anuncia o seu
projeto de internacionalização em Portugal.
Focados em cinco áreas de negócio, a cadeia
Mercadona assumiu, ao longo de mais de 35 anos
de existência a liderança do mercado. Como foi
pautado este percurso e a que se deve o sucesso
da marca?
A empresa tem feito um percurso baseado numa
aprendizagem constante, fruto do trabalho e esfor-

A MERCADONA EM NÚMEROS

1627 lojas
84.000 colaboradores
15,2 % Quota de mercado em superfície
9.600 toneladas de alimentos doados
22.915 Milhões de euros de faturação
1.008 milhões de euros de investimento
313 milhões de euros em prémios por objetivos repartidos entre a equipa
240 produtos inovadores com uma taxa de êxito no lançamento 4 vezes maior do que a média do
setor (82% vs 24%)
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ço de todos os colaboradores. Sendo que a Mercadona tem um Modelo de gestão próprio, que
a caracteriza e diferencia. Trata-se do Modelo de
Qualidade Total, composto por cinco componentes,
onde em primeiro lugar está o “Chefe”, que é como
chamamos o cliente. Depois está o Colaborador,
o Fornecedor, a Sociedade e, finalmente, o Capital. São todos igualmente importantes, mas com
uma ordem sequencial, estando muito focados no
“Chefe”, ou seja, no cliente. Ter sempre o “Chefe” no
centro de todas as nossas decisões e trabalhar de
forma contínua com os nossos fornecedores para
garantir a máxima qualidade sempre, são determinantes para o sucesso da Mercadona.
Em Espanha, a Mercadona tem mais de 1600 lojas
e atinge um público de cerca de 5,2 milhões de
pessoas. A responsabilidade é grande e, por isso

Numa altura em que as promoções tomam conta
do mercado de retalho, a Mercadona adota, desde
1993, uma política diferente. Sem promoções,
como conseguem atrair os vossos clientes?
De facto, em Espanha temos tido uma política
de Sempre Preços Baixos (SPB). Acreditamos que
quando trabalhamos em conjunto com toda a
Cadeia Agroalimentar, através de uma comunicação fluente e constante, conseguimos evitar as
rápidas adaptações que exigem as promoções.
Desta forma não stressamos a Cadeia, conseguimos pedidos e stocks constantes, dependendo
apenas da sazonalidade da procura dos produtos,
o que permite que consigamos ser mais eficientes
na Cadeia e possamos garantir e oferecer produtos
com a máxima qualidade a preços competitivos
e estáveis nas nossas lojas. Finalmente, o cliente
valoriza esta estabilidade nos preços porque o
importante é que o cabaz total seja mais económico.
Responsabilidade é a palavra-chave para a Mercadona? A que níveis?

O QUE LEVA OS PORTUGUESES À MERCADONA

Sabemos que a Mercadona atrai “Chefes” portugueses que já compram nas nossas lojas de fronteira e
gostam particularmente dos nossos produtos de perfumaria e charcutaria, por terem uma qualidade
alta a um preço competitivo. Os portugueses que estão no Algarve vão a Ayamonte, os de Lisboa e
Centro vão a Badajoz e os do Norte visitam as lojas de Galiza.
Esperamos que os portugueses venham a reconhecer a Mercadona, em Portugal, como o seu supermercado de referência e que nele possam encontrar produtos que satisfaçam as suas necessidades.

[MERCADONA PORTUGAL]

[ Novo Modelo de Loja Eficiente
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[ Escritórios Centrais da Mercadona - Porto

MERCADONA EM PORTUGAL

CADEIA AGROALIMENTAR SUSTENTÁVEL

Quadro-resumo dos dados e compromissos para esta primeira fase até 2019

Consiste numa Cadeia na qual todas as partes
trabalham de forma conjunta e eficiente, de
forma a garantir, não só a segurança alimentar
(que deve ser sempre garantida), mas também a
melhor qualidade com um preço competitivo, na
qual todas as partes ganhem dinheiro e possam
pensar a longo prazo, onde o investimento e a
inovação sejam um referente. É um projeto de

Efetivamente responsabilidade é uma palavra-chave para a empresa, já que temos responsabilidades perante os nossos cinco componentes.
Queremos que todos estejam sempre satisfeitos,
este é o nosso compromisso: garantir a satisfação
do Chefe, do Colaborador, do Fornecedor, da Sociedade e do Capital, com esta ordem sequencial.
Como empresa, adoptamos diversas medidas que
colocam em prática esta responsabilidade, como
exemplo, com o componente Sociedade: em Portugal, promovemos recentemente a recuperação
da antiga Fábrica de Conservas Vasco da Gama,
onde será construído o nosso supermercado de
Matosinhos, que manterá elementos característicos do edifício, como a fachada e a chaminé
originais, com o objetivo de dar uma nova vida a
um edifício devoluto e com uma história ligada à
cidade de Matosinhos.
Conquistado e sustentado o mercado espanhol,
a Mercadona inicia, em 2016, o seu processo de
internacionalização. Portugal foi o primeiro país a
ser contemplado neste processo. O que esteve na
base da expansão para o país vizinho?
No segundo semestre de 2019, abrimos as nossas
primeiras lojas nos distritos do Porto, Braga e
Aveiro. Houve vários fatores que nos levaram à
decisão de optar pela zona norte, nomeadamente
o facto de estarmos mais perto da fronteira, da
Galiza, e também porque temos a plataforma

logística de Leão que, por enquanto, poderá apoiar
a distribuição das primeiras lojas. Sendo que já
iniciaram as obras no Bloco Logístico da Póvoa
de Varzim, em duas parcelas com uma área total
de 50.000 m2, uma plataforma que servirá para
o desenvolvimento da atividade logística em
Portugal. Por tudo isto, consideramos que é a
área geográfica mais interessante para nós nesta
primeira fase.
Portugal é um mercado atrativo para a Mercadona?
Portugal é um país que oferece excelentes oportunidades e com um fantástico potencial. À medida
que vamos desenvolvendo o nosso projeto, temos
vindo a descobrir um país com boas matérias-primas, fábricas com excelentes capacidades e fornecedores altamente qualificados, que garantem
a segurança alimentar dos produtos que fabricam
com uma qualidade também importante. Outro
factor é o talento que encontrámos nos recursos
humanos que estamos a contratar em Portugal,
que nos dão segurança e confiança de crescer
e fazer evoluir o projeto de internacionalização.
São estes motivos mais do que suficientes para a
empresa investir e criar riqueza em Portugal.
Em declarações à comunicação social, o presidente
da Mercadona assume que o crescimento da marca
virá de Portugal. As expetativas são grandes?

As expetativas são bastante positivas. Estamos a
fazer um grande trabalho de adaptação a um novo
país e acreditamos que nos irá trazer os resultados
esperados. No nosso Centro de Coinovação de
Matosinhos, um macrolaboratório de ideias com
1.000m2, estamos a estudar ao pormenor todas
as necessidades do consumidor português e os
seus hábitos de consumo. Neste centro, temos
como objetivo, captar o máximo de informação
sobre essas mesmas necessidades, num trabalho
conjunto com os nossos futuros “Chefes” (clientes).
Com esta informação vamos procurar as melhores
soluções no setor primário e na indústria, com
o objetivo de garantir que o consumidor português encontre nos supermercados da Mercadona
produtos com a máxima qualidade a preços competitivos.
O futuro é promissor para a Mercadona?
Efetivamente estamos numa fase de mudança
e transformação da empresa. Projetos como a
primeira internacionalização da empresa a Portugal, a implementação do Novo Modelo de Loja
Eficiente, o lançamento da Mercadona Online
(projeto-piloto em Valência) e o projeto “Pronto
a Comer” são o reflexo de mudança na empresa
para uma adaptação ao futuro. Acreditamos que
com todo o esforço e capacidade de adaptação da
empresa e dos seus colaboradores o resultado será
certamente um futuro promissor.

colaboração com toda a Cadeia Agroalimentar
que, ao contrário do que é pensado habitualmente, tem um processo inverso e começa nos
“Chefes” (clientes). Definimos com eles o sortido
de produtos, testando e recolhendo as informações que nos proporcionam em termos de sabor,
embalagem, etc. e transmitimos ao setor primário
e à indústria (interfornecedores e fornecedores
especialistas que trabalham connosco).
As principais estratégias, dentro da nossa Cadeia
Agroalimentar Sustentável, são: a estabilidade,
a produtividade e o diálogo, cujo objetivo é um
crescimento partilhado e sustentável. Através do
diálogo constante e do conhecimento partilhado,
todas as partes obtém rentabilidade, para que
possam pensar a longo prazo e, com isso, no
investimento e na inovação.
Dentro da Cadeia Agroalimentar Sustentável o
Fornecedor é um dos pilares fundamentais e é
graças aos interfornecedores fabricantes e fornecedores especialistas, que podemos satisfazer
as necessidades dos nossos “Chefes” e oferecer
as melhores soluções. Em 2017, a empresa colaborou com 8.600 agricultores, 5.200 pecuários e
12.000 pescadores, fruto do desenvolvimento da
Cadeia Agroalimentar Sustentável.
Em Portugal, nesta fase do projeto, estamos
a conhecer o mercado português, a definir os
produtos que vamos ter nas nossas lojas e em
paralelo a conhecer o setor primário de forma
a potenciar as compras a produtores portugueses. Na totalidade de compras a fornecedores
portugueses, em 2017, crescemos 11 milhões
de euros, atingindo os 63 milhões de euros,
comparativamente com o ano de 2016.
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[M. MOLEIRO]

Democratizar o acesso
às obras mais emblemáticas
A M. MOLEIRO É UMA EDITORA QUE
CLONA OS MAIS EMBLEMÁTICOS
CÓDICES DA HISTÓRIA, TORNANDOOS ACESSÍVEIS AO GRANDE
PÚBLICO E DEMOCRATIZANDO O
CONHECIMENTO. SAIBA MAIS, NA
ENTREVISTA QUE SE SEGUE.

©Rubén Mondelo

[ Manuel Moleiro com o Livro de Caça de Gaston Fébus

Para o mercado português, a M. Moleiro trabalha
grandes obras dos Descobrimentos. Quais são
essas obras e qual é o papel que elas desempenham para lembrá-lo da história do nosso país?
De Portugal, nós clonamos e estudamos o melhor
da sua cartografia. Infelizmente, quase toda a produção cartográfica de Portugal não é preservada
em Portugal, mas nas bibliotecas nacionais de
países como a Inglaterra, a França e a Rússia e
em museus nos Estados Unidos. Assim, clonamos
o Atlas Universal de Diogo Homem, de 1565, na
Biblioteca Nacional da Rússia, o Atlas Miller na
Biblioteca Nacional da França, o Atlas Vallard
na Biblioteca Huntington dos Estados Unidos. O
Atlas Vallard, embora tenha sido feito em Dieppe,
na França, tem noventa e oito por cento de seus
nomes de lugares em português, portanto, não
há dúvida de que seus cartógrafos eram portugueses. Posso dizer, sem qualquer receio de erro,
que clonamos o melhor da cartografia da época
das descobertas. Um tempo em que a cartografia
portuguesa era a melhor do mundo, tanto pela sua
precisão nos traçados cartográficos como pela sua
iconografia. Era uma cartografia super luxuosa de

Como nos pode apresenta a M. Moleiro?

As edições de M. Moleiro são exemplos fiéis das

nação, etc. , tenham uma maior difusão. No

A M. Moleiro é uma editora completamente diferente
do que entendemos por uma editora. O nosso objetivo é clonar os manuscritos com as miniaturas mais
fascinantes que foram pintadas entre os séculos VIII
e XVI e que sobreviveram à passagem e peso da história como obras-primas da história da arte, reconhecidas e catalogadas como tal, e que são preservados,
como tesouros, nas bibliotecas e museus nacionais
mais importantes do mundo.

obras mais renomadas do mundo. Como é reproduzir peças tão únicas?
Por causa de seu enorme valor cultural e
económico, e para garantir sua conservação,
eles não são acessíveis para consulta praticamente para ninguém. É por esse motivo
que os clonamos em 987 exemplares, numerados e notarialmente certificados, para que
suas miniaturas, seus textos, sua encader-

fundo, é democratizar os códices que outrora
foram propriedade de uso exclusivo de reis
como Manuel I de Portugal, Isabel a Católica,
imperadores como Carlos V ou Maximiliano,
sultões como Murad III e Papas como León X.
Também é fundamental devolver aos países
de origem, como Portugal e Espanha, seu
património cultural perdido pelas vicissitudes da história.

uma potência mundial da época.

[ Apocalipse e vida de S. João em imagens

[ Atlas
de Fernão Vaz Dourado. Europa do Sul e


[ Atlas
de Fernão Vaz Dourado. Ásia


[ Atlas
de Fernão Vaz Dourado. Estreito de Maga

Norte de África

[ Atlas Vallard. Argentina e Estreito de Magalhães
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[ Atlas Vallard. Austrália

Por exemplo, o Atlas Universal de Fernão Vaz Dourado é uma obra riquíssima a vários níveis. Como
surge este interesse por obras históricas?
Por sorte, o Atlas Universal de Fernão Vaz Dourado
está conservado na Torre do Tombo, em Lisboa, e
para mim foi um prazer imenso conseguir clonar
987 exemplares dessa obra.

lhães

[ Atlas Vallard. Madagáscar e África do Sul

[ Livro
de horas


de Enrique IV de França

[M. MOLEIRO]
O clone, fac-símile, é acompanhado por um
estudo de doze especialistas de diferentes universidades e instituições portuguesas: o Arquivo
Nacional da Torre do Tombo, a Universidade do
Porto, a Universidade de Lisboa, a Universidade
Nova de Lisboa e o Museu Nacional do Azulejo.
Uma equipa excecional para um trabalho que é
a imagem de Portugal no melhor momento da
sua história.
É fácil aceder a estas obras? Quais os cuidados
necessários para fazer uma reprodução fiel destas
obras?
O acesso é praticamente impossível por motivos
de conservação e proteção. Agora, quem quiser
pode comprar um desses 987 clones, fac-símiles,
e enriquecer a sua biblioteca. Um tesouro para ele,
e seus descendentes. Qualquer pessoa que queira
saber as condições em que uma dessas cópias
pode estar em sua biblioteca só precisa de nos
contactar e daremos todo o tipo de informações
para a sua aquisição.
Agora, se me pergunta como clonamos um original,
posso dizer-lhe que é um processo muito laborioso
e, por conseguinte, todos os detalhes são confirmados junto do original, seja onde ele estiver guardado. Os originais não viajam e, portanto, temos que
ser nós a ir ao seu encontro, onde quer que eles
estejam e, sempre, debaixo do olhar atento dos
seus conservadores.

[ Atlas Miller. Brasil

PORTUGAL
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O mais curioso das vossas obras é que não representam apenas o grafismo, reproduzem também,
por exemplo, o cheiro de obra antiga. Como conseguem alcançar estes níveis de perfeição?
O nosso objetivo é obter cópias difíceis de diferenciar dos originais. Foi esse nível de qualidade que
levou o Times a classificar nosso trabalho como A
Arte da Perfeição em um belo artigo e o jornal Le
Monde para qualificar nossos códices como clones.
Produzimos um pergaminho vegetal com o mesmo
toque e espessura que o original em que estamos
trabalhando. As peles da encadernação e todos os
outros materiais são os mesmos que foram usados
quando os originais foram criados. Como o Herald
Tribune escreveu, nossos espécimes cheiram até
mesmo aos originais. O resultado do nosso trabalho foi ecoado pela mídia mais importante e séria
do mundo.
Em 2019, celebram-se os 500 anos da primeira
circunavegação do planeta. Podemos estar no
momento certo para falar do Altas Miller? Que traz
de novo este Atlas ao mundo, em 1519?
O Atlas Miller foi mandado fazer por Manuel I
de Portugal e, de forma unânime, é considerado
o documento mais importante da história da
cartografia. É um tesouro, produzido em Lisboa
em 1519 e conservado, como grande tesouro
que é, na Biblioteca Nacional de França. Alguns
autores defendem que é uma tentativa de Manuel
I de Portugal provar a Carlos V a inviabilidade do
projeto de Magalhães. Uma tentativa que estava
interessada que essa grande viagem, aquela façanha, tivesse sido feita sob bandeira portuguesa.
Aparentemente, Manuel I queria fazer contas com
Magalhães, um português a serviço de uma coroa
concorrente de Portugal.

[ Atlas Miller. Planisfério
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São muitas as obras que fazem parte da vossa
coleção, mas recentemente lançaram uma nova.
Quer falar-nos um pouco sobre o Livro da Caça, de
Gaston Fébus?
O Livro de Caça, de Gaston Fébus, é o nosso
último trabalho e é o códice mais bonito alguma

vez feito sobre caça, sobre os costumes, sobre
a natureza e a vida desde a última década
de 1300. É um códice com tantas miniaturas,
tão belas e com tanto ouro que o posicionam
como o livro de caça mais belo do mundo. Este
extraordinário códice tem tantas miniaturas
quanto a melhor bíblia da época. Mais do que
um livro de caça é um livro da vida. Temos que
perceber que a caça, nos finais de 1300, não tem
nada a ver com a caça atual, era, então, uma
fonte de vida e hoje não é assim.
Para o futuro, quais são os grandes objetivos?
Atualmente, estamos a trabalhar em dois códices
sobre o Apocalipse de São João. O nosso objetivo,
agora e no futuro, é continuar a clonar os tesouros
bibliográficos com um tal nível de qualidade que
seja impossível diferenciar o original do clone
conservando assim os originais, ao mesmo tempo
que democratizamos o seu acesso, tornando-o
acessível a, pelo menos, 987 pessoas. As nossas
obras gozam de prestígio por todo o mundo porque conseguimos criar níveis de autenticidade que
nunca ninguém conseguiu criar.

[ Livro da Caça de Gaston Fébus

[ Livro da Caça de Gaston Fébus
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[ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA COVA DA BEIRA]

Pelo desenvolvimento sustentado nos territórios
ENTREVISTA A ANTONIO PINTO DIAS
ROCHA, PRESIDENTE DO CONSELHO
DIRETIVO DA AMCB – ASSOCIAÇÃO DE
MUNICÍPIOS DA COVA DA BEIRA.

Apresente-nos, por favor, a Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB).
A AMCB - Associação de Municípios da Cova da
Beira é uma associação de fins específicos atualmente, composta por 13 associados: Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Manteigas,
Meda, Penamacor, Pinhel, Sabugal e Trancoso. A
área compreendida pelos seus municípios é de

Diputacion de Salamanca com quem criou uma
Comunidade de Trabalho Transfronteiriça Beira
Interior e Província Salamanca (CT BIN SAL) no
ano 2006. A Parceria de Cooperação Fronteiriça
(CT BIN SAL) – define Politicas de Cooperação,
para obviar aos problemas análogos nos dois
lados da fronteira:
• Falta de Coesão Territorial;
• Territórios de baixa densidade demográfica;

• Apoio e incentivo ao emprego e à formação da
população, especialmente da mais jovem;
• Desenvolvimento de planos para o incremento
e a implementação de uma cultura empreendedora;
• Fomento de uma cultura de colaboração e de
cooperação entre as diferentes Entidades que
atuam no território;
• Desenvolvimento de linhas específicas de

aproximadamente 5.577 quilómetros quadrados
com uma população, de 151 mil habitantes.

• Falta de competitividade e de investimentos;
• Necessidade de divulgação/promoção de produtos e produtores;
• Internacionalização de produtos, empresas e
empresários;
• Qualificação de meios humanos e incremento
do empreendedorismo.
O volume anual de investimento na Raia é de
cerca de 20 milhões de euros.

ajuda para a criação de empresas e de apoio
às já existentes;
• Incremento de projetos conjuntos com outros
países.

Qual é, concretamente, a grande missão da AMCB?
A missão da AMCB passa por desenvolver projetos
e iniciativas supramunicipais consideradas de interesse relevante para o desenvolvimento económico, turístico, social e cultural da região compreendida pelo território dos seus associados como é
a formação profissional, nomeadamente para os
técnicos das autarquias, o Ambiente, a Energia, a
Gestão Estratégica Económica, Social e Territorial.
No sentido de promover os interesses dos associados, surge o grande projeto de cooperação transfronteiriça? Quais os principais eixos de atuação
neste âmbito?
Para cumprimento dos objetivos, a AMCB estabeleceu parcerias com a ENERAREA – Agência
Regional de Energia e Ambiente do Interior, CIM
BSE – Comunidade Intermunicipal das Beiras
e Serra da Estrela, IPG – Instituto Politécnico
da Guarda e UBI – Universidade da Beira Interior e, pela proximidade com Espanha, com a
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Quais os projetos a serem desenvolvidos no âmbito da cooperação transfronteiriça?
Desde a sua fundação ao longo de duas décadas,
visando um desenvolvimento sustentado nos territórios dos associados e parceiros, foram devolvidos
projetos a diferentes níveis, particularmente na
área do Ambiente, na Produção, Qualificação e
Poupança Energética, Divulgação de Produtos e
Produtores, Planeamento e Proteção do Território e
Formação de Ativos, em consonância com as estratégias e os objetivos da EU e programas nacionais
de desenvolvimento. É nesse sentido, que tem
evoluído a Parceria de Cooperação com enfoque
nos seguintes eixos:

Em novembro acontece a VIII edição da Eco Raia.
Como nos pode apresentar esta feira e quais as
grandes expetativas para esta nova edição?
Esta FEIRA – VIII Edição, surge como resultado da
necessidade reconhecida de cooperação transfronteiriça entre a AMCB e a Diputacion de Salamanca
e visa impulsionar a iniciativa privada da zona da
raia. Trata-se de uma feira tipicamente promocional, mas também tem carácter comercial e onde se

estabelecem e reforçaram contactos empresariais
e comerciais entre os dois países. É logicamente
uma oportunidade para os pequenos e médios
produtores da zona raiana se darem a conhecer,
bem como aos seus produtos e abrir novos mercados. O certame com mais de 100 produtores que
representam o que de melhor se produz na região
no sector agroalimentar, e terá lugar em Salamanca no Recinto Ferial, nos dias 24 e 25 de novembro.
O desenvolvimento sustentável da região passa
pela promoção dos produtos endógenos e pela
mostra daquilo que os municípios da Cova da Beira
têm para oferecer?
Sim. Entendemos que promovendo os produtos
regionais e tradicionais, que na sua essência
caracterizam o nosso território, estamos a investir
num dos fatores principais da sustentabilidade
da região, forçosamente associada à preservação
e promoção dos recursos naturais, ambientais e
culturais.

VIII Feira

24 e 25 de Novembro 2018
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[UNIVERSIDADE DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO]

“Os estudantes no epicentro da academia”
ANTÓNIO FONTAINHAS FERNANDES
É O REITOR DA UNIVERSIDADE DE
TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO.
EM ENTREVISTA AO PAÍS POSITIVO,
FALA SOBRE OS SEUS PROJETOS E
SOBRE A FORMA COMO VÊ O ENSINO
SUPERIOR, MAS ABORDA TAMBÉM
AS RELAÇÕES BILATERAIS ENTRE
PORTUGAL E ESPANHA QUE SÃO, NA
SUA OPINIÃO, PODEM SER GERADORAS
DE OPORTUNIDADES ÚNICAS AO NÍVEL
DO ENSINO E DA CIÊNCIA.

[ António Fontainhas Fernandes, Reitor da UTAD

Quem visita, hoje, a Universidade de Trás os
Montes e Alto Douro vê uma instituição diferente e com uma dinâmica muito própria. Quais
foram as grandes alterações da UTAD nos últimos anos?
A UTAD definiu uma estratégia ambiciosa de
envolvimento com a sociedade, com espírito de parceria, de responsabilidade cívica e
com preocupações de sustentabilidade social e
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ambiental. Esta ambição tem permitido ganhar
visibilidade e notoriedade nacional e internacional e, de nos próximos tempos, posicionar-se
enquanto lugar inspirador de aprendizagens, de
conhecimento e de cultura, mas também como
âncora de coesão territorial.
Foram todas essas mudanças feitas nos últimos
dois anos que fizeram com que a UTAD fosse a

universidade que mais cresceu no país?
Os resultados do concurso nacional de acesso
do presente ano comprovam um aumento de
alunos inscritos de 6% no concurso nacional de
acesso, em relação ao ano anterior. Mas importa
realçar o número elevado de estudantes que
escolheram a UTAD em primeira opção. Nos
últimos quatro anos a procura de estudantes
aumentou cerca de 35%, o que é muito positivo.

Esta dinâmica também teve reflexo na procura
de estudantes de 2º e 3º ciclo.
O orçamento da UTAD para 2019 será bastante
auspicioso e serão levadas a cabo mudanças
estruturais que permitirão à instituição estar
na linha da frente da inovação. Quais serão as
principais apostas estruturantes para o próximo ano?

[UNIVERSIDADE DE TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO]
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RELAÇÕES BILATERAIS PORTUGAL-ESPANHA
Pela primeira vez existe uma Agenda Ibérica de Conhecimento e Ensino Superior (AICES). Em que
consiste esta iniciativa?
A cooperação Espanha-Portugal nos domínios da ciência e do ensino superior tem evoluído positivamente nos últimos anos, mas está muito aquém do seu potencial. É conhecido que as Universidades
portuguesas e espanholas enfrentam um quadro complexo de oportunidades e de desafios, que pode
potenciar uma agenda comum de conhecimento e de ensino superior. Esta agenda assinada aquando
da última cimeira ibérica tem como objetivo central criar um espaço ibérico de ensino superior, que
passa pela promoção de graus conjuntos, criação de mecanismos ágeis de reconhecimento de graus e
diplomas, promoção da mobilidade de estudantes, de investigadores e de professores. Mas, pretende
também afirmar os países ibéricos no Espaço Europeu de Investigação, valorizar o conhecimento e a
promoção do desenvolvimento social e económico, entre outros espaços de intervenção.

A UTAD tem feito uma forte aposta na requalificação do campus, enquanto laboratório vivo e inteligente, inserido num Jardim Botânico de beleza
única. No próximo ano está prevista a intervenção
no património edificado no valor de 3 milhões,
que vai permitir reduzir significativamente a despesa em energia e em 70% de emissões, além de
melhorar o conforto da comunidade académica.
Espera-se também uma outra intervenção no
campus, numa parceria exemplar com a autarquia,
que prevê melhorar as acessibilidades, a mobili-

funcionários. É vital também a abertura de concursos para docentes, de forma a cumprirmos as metas
estabelecidas no Plano Estratégico.

dade através da construção de uma ciclovia que
vai ligar o campus ao centro da cidade. Sem dúvida, um projeto inovador e diria mesmo modelo,
de interação entre a Universidade e a autarquia.

sidade constitui um motor de desenvolvimento e
uma âncora de fixação de talentos.

Fala muito na valorização dos recursos humanos.
Como é possível fazer essa valorização e quais os
benefícios para a UTAD?
Indubitavelmente, a aposta na qualidade de ensino
e na melhoria de funcionamento da Universidade,
exige a renovação e a valorização das pessoas.
Estão em fase de conclusão os concursos de emprego científico, em preparação o processo de contratação de professores auxiliares ao abrigo do emprego
institucional e ainda a mobilidade intercarreiras dos

Qual é, concretamente, o impacto da UTAD na
comunidade onde se insere?
O impacto da UTAD na região decorre de forma
direta ou indireta, considerando neste último
caso o chamado efeito de “spillover” ou externalidades positivas. Além do significativo impacto
económico na região, é reconhecido que a Univer-

Numa altura em que se fala tanto dos problemas
com o alojamento de jovens universitários, a
UTAD tem tido um caminho diferente. A aposta
na ação social é uma realidade? Há cada vez mais
investimento nesta área?
Indubitavelmente, este é um dos problemas centrais do ensino superior em Portugal, que não afeta
apenas os grandes centros urbanos. A UTAD é a
universidade portuguesa com maior proporção de
estudantes bolseiros em relação ao total de estudantes inscritos, o que faz da ação social uma das
suas bandeiras. Como tal, tem sido feita uma forte

São cerca de 50 iniciativas que visam a criação de real espaço ibérico de ensino superior, o reforço
da cooperação e da investigação. Quais são estas iniciativas?
Além das questões do ensino, da investigação e da valorização do conhecimento, a Agenda ibérica prevê potenciar a utilização e o estudo das línguas ibéricas, programas em parceria entre
universidades e empresas, impulsionar a cooperação Mediterrânica, mas também a dinamização
de um programa de retenção de talento. Existem outros espaços de cooperação, como o alargamento ibérico dos programas nacionais de apoio à investigação e mesmo iniciativas conjuntas
de formação para as equipas de gestão universitária.
A AICES foi lançada em 2017. Um ano depois, qual o balanço que faz?
O balanço é claramente positivo. Temos mantido reuniões bilaterais com regularidade e uma presença permanente em Bruxelas, onde criamos uma delegação conjunta e apresentamos posições
conjuntas, designadamente ao nível do FP9.
A criação de sinergias entre ambos os países será fulcral para o desenvolvimento económico e
humano?
É evidente que se continuarmos a desenvolver este exercício conjunto dos últimos anos, idealmente
alinhados com os respetivos governos, é possível reforçar a massa crítica dos sistemas científicos
e tecnológicos, bem como fortalecer a posição das Universidades ibéricas nos contextos europeu e
mundial, com consequências positivas no desenvolvimento dos dois países.

aposta na capacitação e ampliação das estruturas
de alimentação, de alojamento e mesmo ao nível
da promoção da cultura e do desporto indoor e
outdoor. Por outro lado, a UTAD tem apostado no
reforço dos apoios aos estudantes através do Fundo
de Apoio Social, recorrendo mesmo ao mecenato,
tendo como objetivo diminuir o abandono escolar
por razões económicas. No momento, estamos a
estudar encontrar linhas de financiamento que
permitam para ampliar a área residencial.

Poderemos dizer que a ação social e o apoio a
famílias e estudantes, será a pedra basilar dos
próximos anos do seu mandato?
Entre as principais apostas que definimos no
Plano Estratégico, destaca-se a qualidade do
ensino e da qualidade de vida dos estudantes, respeitando o lema: “os estudantes no
epicentro da academia”. Nesta estratégia, as
políticas de apoio social são absolutamente
determinantes.

Novembro 2018

[

] 13

RELAÇÕES BILATERAIS

PORTUGAL
ESPANHA

Relações históricas
AS RELAÇÕES ENTRE OS VIZINHOS PORTUGAL E ESPANHA NEM SEMPRE FORAM, AO LONGO DA HISTÓRIA, PACÍFICAS. NO ENTANTO, NOS ÚLTIMOS 30 ANOS, MUITO
FOI FEITO PARA APROXIMAR OS DOIS PAÍSES E TORNAR A PENÍNSULA IBÉRICA MAIS FORTE E COESA PARA FAZER FACE AOS DESAFIOS IMPOSTOS PELA UNIÃO
EUROPEIA.
SAIBA UM POUCO DA HISTÓRIA QUE UNE E AFASTA ESTES DOIS POVOS, PORTUGAL E ESPANHA

SÉCULO XVIII

RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS

O desenvolvimento de uma maior união e amizade com o reino de Portugal foi uma ideia recorrente
durante o século XVIII por parte dos pensadores espanhóis como Carvajal, Ensenada, Campomanes
e Floridablanca. No entanto, em 1762 ocorreu o conflito luso-hispânico, que enfrentou a ambos os
Estados.

• As relações entre Portugal e os reinos da Península que viriam a constituir a moderna Espanha,
em particular Leão e Castela, remontam ao século XII, altura em que Portugal se constitui como
unidade política independente.
• A 5 de outubro de 1143, D. Afonso Henriques e Afonso VII de Leão e Castela, reunidos para uma
conferência de paz, celebram o Tratado de Zamora. D. Afonso VII, que se fizera proclamar imperador
das Espanhas, reconheceu por este tratado o estatuto de “rex” de D. Afonso Henriques.
• A 23 de maio de 1179 o Papa Alexandre III emite a bula Manifestis probatum que ratifica o estatuto
de rei de D. Afonso Henriques e de Portugal como reino independente: “confirmamos por autoridade
apostólica ao teu excelso domínio o reino de Portugal com inteiras honras de reino e a dignidade
que aos reis pertence, bem como todos os lugares que com o auxílio da graça celeste conquistaste
das mãos dos Sarracenos e nos quais não podem reivindicar direitos os vizinhos príncipes cristãos”.
• Em 1267 assinou-se entre Portugal e Leão e Castela o Tratado de Badajoz e em 1297 celebrou-se o
Tratado de Alcanizes, os quais delimitaram as fronteiras terrestres entre os dois reinos.
• Em 31 de outubro de 1411 Portugal e Castela assinam o Tratado de Ayllón que encerra um período
de guerras entre os dois reinos, bem como a crise de 1383-85.

SÉCULO XIX
A crise de 1890 produzida em Portugal favoreceu neste país a ideia já existente de uma «aliança
preferencial» com a Espanha, mesmo presumido na realidade o último suspiro de um iberismo de
primeira fila em Portugal que suavizou as diferenças entre os dois Estados “cuja versão em Espanha
já havia fracassado após a experiência do Sexénio Revolucionário e da Primeira República Espanhola# ao definir-se um nacionalismo português ultramarino, colonial e africano.

SÉCULO XX
Desde a Implantação da República em Portugal até a ditadura de Primo de Rivera em Espanha, que suavizou parcialmente as relações bilaterais ao encontrar sinergias ideológicas com
o regime Português, as ditas relações ibéricas se tornaram complicadas. Durante a Guerra Civil
Espanhola, Salazar apoiou desde o início a sublevação nacional de 1936, motivado pela oportunidade de acabar com «as influências revolucionárias» da Segunda República Espanhola e através de suas fronteiras prestou apoio aos sublevados. Em 17 de abril de 1939, Franco e Salazar
assinaram em Lisboa o chamado Pacto Ibérico, um Tratado de Amizade e Não Agressão. Durante
a primeira parte da Segunda Guerra Mundial, as relações bilaterais agravaram-se devido aos
interesses moderadamente divergentes de ambos os Estados no conflito, conforme a afinidade de
Portugal com a Inglaterra, chegando a um estado de quase-existência destes, durante o ano de
1941. Um ano depois, em 1942, uma reunião entre Franco e Salazar, que foi celebrada em Sevilha
em fevereiro de 1942, serviu para aproximar as posições de ambos os países, que em dezembro
do mesmo ano anunciaram a proclamação do Bloco Ibérico.
O Governo espanhol manifestou-se contra a adesão de Portugal (membro fundador) à Organização do Tratado do Atlântico Norte em várias ocasiões. Até 1949, as relações entre Espanha e
Portugal podiam ser consideradas boas. Em 1956, foi produzida uma discordância entre ambos
os Estados após o estabelecimento de relações diplomáticas por parte da Espanha com a Índia,
que estaria relacionada a uma divergência de interesses sobre a questão das colónias; a Espanha
tinha mais probabilidade que Portugal, de um modo geral, em relação às posições anticolonialistas.
Considera-se «incontestável» que a queda do regime salazarista em 1974 influenciou na facilitação
do processo espanhol produzido após a morte de Franco. No entanto vale destacar que o novo regime Português tentou evitar o aparecimento de tentar mover a revolução à Espanha, adotando uma
postura de cautela ante aos acontecimentos.
A partir de então, ambos os países realizaram um caminho comum rumo à integração europeia.
Também vale ressaltar sobre a normalização das relações, após a entrada da Espanha na NATO
em 1983 (organização que Portugal já pertencia), ou sobre a regularização das cúpulas luso-hispânicas. Em 1 de janeiro de 1986, ambos os países aderiram à Comunidade Económica Europeia.
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• A 4 de setembro de 1479 é assinada pelos Reis Católicos e o Rei Afonso V a Paz das Alcáçovas
que além de colocar fim a disputas dinásticas continha provisões sobre demarcações territoriais
ultramarinas.
• Em 7 de junho de 1494 foi assinado na cidade espanhola de Arévalo o Tratado de Tordesilhas.
• Na sequência da Restauração da Independência portuguesa a 1 de dezembro de 1640, após a
dinastia filipina (1580-1640), é assinado a 13 de fevereiro de 1668 um Tratado de Paz entre Afonso
VI e Carlos II pelo qual a Espanha reconheceu definitivamente a independência de Portugal e seus
domínios coloniais, tendo Portugal cedido à Espanha a praça de Ceuta. Este convénio foi ratificado
por Portugal em 3 de Março e por Espanha em 23 de Fevereiro do mesmo ano.
• Entre março de 1735 e março de 1737 as relações diplomáticas foram interrompidas na sequência
do conflito sobre a Colónia do Sacramento e a campanha do Rio da Prata.
• Entre 1796 e 1814 as relações bilaterais sofreram um período de turbulência e conflitualidade na
sequência das guerras napoleónicas, o qual foi encerrado com o Congresso de Viena.
• Em 10 de novembro de 1911 a Espanha reconhece de facto a República Portuguesa.
• Em 16 de maio de 1918 a Espanha reconhece o Presidente da República Sidónio Pais e o seu
Governo.
• Durante a Guerra Civil espanhola as relações diplomáticas estiveram brevemente suspensas (Nota
entregue ao Embaixador espanhol em Lisboa 23 de outubro de 1936).
• A 7 de dezembro de 1937 Portugal reconheceu de facto e a 12 de maio de 1938 de jure o regime
franquista.
• Em 30 de abril de 1974 a Espanha reconhece o novo regime português.

[NOVEMBRO: MÊS DO PULMÃO]

Saúde Respiratória
ARTIGO POR JOSÉ ALVES,
PNEUMOLOGISTA, PROFESSOR
UNIVERSITÁRIO E PRESIDENTE
DA FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE
PNEUMOLOGIA.

FUNDAÇÃO PORTUGUESA DO PULMÃO
Por Jaime Pina, Vice-Presidente da Fundação do Pulmão

Celebramos novembro como o mês do pulmão, mas os
pulmões são basilares todos os momentos de todos os
dias. Como o coração, ao contrário da maioria dos outros
órgãos, mantêm-se em funcionamento constante desde
o nascimento até à morte. Todos os minutos inspiramos
e expiramos uma quantidade de ar não inferior a 500
ml, pelo menos doze vezes. Claro, ao fim da vida cada
um de nós respirou quantidades enormes de ar, e consequentemente de partículas em suspensão. Não fossem
os mecanismos de compensação (limpeza) e o peso
dessas partículas seria incompatível com a vida normal.
É só fazer as contas Mas não, o nosso organismo tem

como todos sabemos. A dependência é uma delas. Espera-se, por isso, que o legislador assuma coletivamente a
inteligência que desfalece em cada um. Encareça significativamente o tabaco e os seus produtos alternativos
e legisle mais assertivamente sobre o ato de fumar em
público, criando multas efetivas para os prevaricadores e
fazendo-as aplicar. Como médico dedicado toda a vida a
este assunto estou convencido que o aumento do preço
e a proibição de fumar em lugares públicos são determinantes, e mais eficientes que qualquer outra ação. É
pena que as entidades competentes, olhem para o lado
e assobiem!
Vimos que fumar provoca doença pulmonar obstrutiva
crónica (DPOC). Assim é de facto. Por cada cem fumadores de vinte cigarros por dia, vinte desenvolvem
DPOC, se fumarem quarenta cigarros por dia a percentagem sobe para os 40%. Haverá em Portugal 600 a
700 mil doentes com DPOC. Esta doença evolui para
a insuficiência respiratória, os pulmões destes doentes
não conseguem fazer o seu trabalho, nos estádios terminais, e precisam, por isso de oxigénio suplementar.
Sofrem outras consequências, falta de ar, incapacidade
de exercício, perda de mobilidade, necessidade de terapêutica diária, aumento dos dias sem trabalhar, aumentos dos dias de internamento, morte precoce. Serão
abordados, durante este mês, vários assuntos relativos
a esta doença: o seu diagnóstico nos fumadores, tão
precocemente quanto possível para não ocorrer perda

A Fundação Portuguesa do Pulmão (FPP)
é uma entidade do direito privado, fundacional, de solidariedade social e sem
fins lucrativos, fundada em 2009, que tem
como principal objetivo promover a Saúde
Respiratória.
A Fundação constitui-se em torno de três
núcleos que se complementam. Um dos
núcleos é constituído por profissionais de
diversas áreas do saber, capazes de garantir
a qualidade científica das intervenções da
Fundação. Um outro núcleo é formado por
destacados membros da Sociedade Civil
que possam contribuir para a divulgação
das posições assumidas pela Fundação e
influenciar a tomada de decisões importantes para a promoção da saúde respiratória. O outro núcleo é constituído por doentes respiratórios, elementos essenciais na transmissão das suas necessidades e anseios, como na defesa
dos seus direitos.
Objetivos para concretização da missão da FPP:
Informação: Esclarecer a população sobre as atuais problemáticas das doenças respiratórias
e a sua crescente importância na saúde das populações é um objetivo prioritário. Para tal
utiliza várias ferramentas, das quais o seu site, (www.fundaçãoportuguesadopulmao.org), é
um elemento fundamental. Nos setores “apoio ao doente” “publicações” e “e-learning” estão
inseridas informações sobre as principais doenças respiratórias, tendo como populações-alvo
os doentes respiratórios e a população, em geral: cessação tabágica, apneia do sono, asma,
cancro do pulmão fibroses pulmonares, tuberculose, pneumonias, e tantas outras. Para veicular
essas informações a FPP utiliza também diversas publicações, quer de âmbito nacional (Revista

defesas quer relativamente às partículas inertes (sílica,
fibras, amianto) quer às orgânicas (vírus e bactérias) que
nos permitem viver sem doença ou desconforto. A grande
maioria das pessoas nasce, cresce e morre sem nunca ter
consciência da existência dos pulmões.
Contudo, há falhas, excessos, partículas mais agressivas,
e há o envelhecimento. Todos estes fatores, isolados ou
não, são as causas das doenças pulmonares que no seu
conjunto contribuem enormemente para a mortalidade
(número de mortes por ano) e morbilidade (dias de
doença) gerais.
As pneumonias são uma relevante causa de morte evitável. São infeções do tecido pulmonar, portanto tratáveis
e também elas evitáveis. Todavia, a idade avançada, a
existência prévia de gripe ou de outras doenças incapacitantes, bem como o hábito tabágico, tornam o seu tratamento muitas vezes difícil ou impossível. Adicionalmente
ao que podem fazer os médicos e os antibióticos, a população pode tomar medidas preventivas, nomeadamente
fazer a vacina contra a gripe, fazer as vacinas existentes
contra a pneumonia e, obviamente, não fumar.
Fumar é uma causa transversal de doenças pulmonares.
O efeito maléfico do tabaco não se esgota nas doenças
pulmonares, estende-se ao coração, às artérias, e a todos
os tecidos (órgãos) por onde passam os seus inúmeros
componentes, depois de inalados, ou os seus metabolitos
(substâncias químicas em que os alcatrões e a nicotina
são transformados antes de serem expulsos do organismo). Nos pulmões, além de aumentar o risco relativo de
pneumonia, é a principal (quase única) causa de doença
pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e aumenta o risco de
cancro do pulmão muitas vezes. Não fumar, ou parar de
fumar é o ato isolado que mais contribui para aumentar a
qualidade (vida melhor) e a esperança de vida (vida mais
longa) das pessoas. Não fumar é uma atitude inteligente.
Porém a inteligência tem pouco a ver com certas coisas,

de função respiratória irrecuperável, o seu tratamento
médico, relativamente consensual, e também o acesso
a reabilitação respiratória que deveria ser tão generalizado quanto possível mas que por agora se limita a
muito poucos doentes, quase todos em estádios muito
graves. Na minha opinião pessoal, mantendo-se a
qualidade do tratamento médico, serão o diagnóstico
precoce e a reabilitação respiratória generalizada os
principais atores da mudança da epidemiologia da
DPOC que a ficar como está a atirará para um lugar
cimeiro, demasiado cimeiro, nas causas de morte.
Também o cancro do pulmão está ligado ao tabaco.
Durante décadas não houve melhoria no prognóstico
desta doença. Eram diagnosticado tardiamente e tinham
uma esperança de vida muito curta. Recentemente ocorreram dois factos que vieram alterar este panorama, a
introdução da imunoterapia, capaz de estimular a resposta imunológica do organismo perante a agressão tumoral
e a compreensão de que cada neoplasia (cancro) tem
uma entidade própria, um tratamento específico. Tendem
a acabar as agressões cegas da quimioterapia favorecendo tratamentos alvo de acordo com as alterações genéticas de cada caso. Estes tratamentos são recentes, por isso
caros. Adicionalmente, carecem de confirmação genética,
por vezes de sucessivas confirmações e atualizações de
diagnóstico, caras e de difícil execução metodológica.
Cabe-nos neste caso, à FPP, zelar para que todos tenham
acesso aos melhores diagnóstico e tratamento.
Falar-se-á, neste mês do pulmão, de asma, de tuberculose,
de deficiência de alfa-1-anti tripsina, e de muitas outras
patologias ligadas aos pulmões, umas pela sua frequência, outras pela sua importância social, outras ainda, pelos
tratamentos inovadores que têm vindo a aparecer. Haverá
tempo para todas durante este mês do pulmão, mas se
não houver ficaremos com todos os outros dias, porque
todos os dias são dias do pulmão.

Saúda, Revista Prevenir e Jornal do Reformado, por exemplo), quer regional, como o “Diário de
Coimbra”, “Aurora do Lima” ou “Voz de Alpiarça”. Com o mesmo objetivo realça-se as intervenções regulares realizadas em diversos programas televisivos.
Ensino/Formação: A formação é, igualmente, uma das nossas atividades principais que realizamos junto dos doentes respiratórios e seus familiares, profissionais de saúde ou a pedido de
diversas entidades da Sociedade Civil. Nesta área, o Ensino da Técnica Inalatória tem merecido
uma particular atenção, sendo de salientar as ações de formação junto dos doentes e de prestadores de cuidados de saúde, como os farmacêuticos.
Rastreios respiratórios: O diagnóstico precoce das doenças respiratórias está na primeira linha
das nossas intervenções. Assim, os rastreios respiratórios constituem-se como uma das mais
importantes ferramentas que utilizamos, sobretudo junto dos fumadores. Temo-los realizado,
entre outros, em espaços públicos, organismos estatais (Assembleia da República e Laboratório
Nacional de Engenharia Civil) e empresas (Cimpor). Presentemente e desde há um ano está a
decorrer o projeto “Espirometrias nas Farmácias” com o objetivo da deteção precoce de alterações funcionais respiratórias nos doentes fumadores que acorrem àqueles estabelecimentos.
Comunicação: A estratégia de comunicação da FPP passa por dois vetores: comunicação com a
população e os doentes (veiculando mensagens de literacia em saúde), e com as autoridades
da saúde (Direção Geral da Saúde e Comissão da Saúde da Assembleia da República), transmitindo as nossas propostas para a resolução de muitos dos problemas atuais da Medicina
Respiratória, no nosso país. De entre essas propostas - posições públicas da SPP – destaque
para os documentos sobre “Prestação de Cuidados de Saúde a Doentes Respiratórios Crónicos
Necessitando de Oxigenoterapia e Ventiloterapia Domiciliárias”, “Por uma Rede Nacional de
Espirometria”, “Por uma Rede Nacional de Reabilitação Respiratória”, ou “Prestação de Cuidados
de Oncologia aos doentes com cancro do Pulmão”. Todos estes documentos, que poderão ser
consultados no SITE da FPP, traduzem as preocupações e propostas da Fundação sobre estas
problemáticas.
Eventos anuais: Outras atividades relevantes da FPP realizam-se através dos seus eventos.
Todos os anos, quatro organizações merecem destaque: o Congresso Nacional, a Reunião Anual
do Norte, o Fórum “Ambiente e Saúde Respiratória”, e a “Feira da Saúde Respiratória”. Nestes
eventos, numa perspetiva de multidisciplinaridade, debatemos com os nossos parceiros e o
público-alvo as principais problemáticas da Medicina Respiratória.
Observatório Nacional das Doenças Respiratórias: O Observatório Nacional das Doenças Respiratórias é o organismo de observação, estatística e informação da Fundação. Todos os anos
é apresentado um relatório anual com o contributo de reputados peritos nas diversas áreas
respiratórias. Este ano será brevemente apresentado o XIII relatório (2018)
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No Mês do Pulmão, fala-se de Tabagismo
ARTIGO POR PROF. DOUTOR MANUEL
OLIVEIRA CARRAGETA, PRESIDENTE
DA FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE
CARDIOLOGIA.

O tabagismo é em Portugal, como no resto do
mundo, a principal causa de morte evitável. De
facto, por cada cigarro que fumamos perdemos
em média 8 minutos de vida. No total, um homem
fumador está a arriscar perder, em média, cerca de
13 anos de vida, enquanto uma mulher perde cerca
de 15 anos de vida.
O tabagismo é responsável por mais de 8000 mortes em Portugal, das quais cerca de quatro mil por
doenças cardiovasculares, duas mil por cancro do
pulmão e as restantes por enfisema do pulmão e
cancro noutros órgãos.
Embora a opinião pública esteja mais sensibilizada
para associar o tabagismo à ocorrência de cancro,
a verdade é que, devido ao tabaco, morrem mais
pessoas por doença cardiovascular do que por
cancro. De facto, cerca de um terço das mortes por
doença cardiovascular é devido ao fumo do tabaco.

da frequência cardíaca de 15 a 25 pulsações por
minuto, o que acelera os processos de envelhecimento e o desenvolvimento de doenças cardiovasculares; eleva os níveis de adrenalina, causando
vasoconstrição (estreitamento das artérias) e agregação das plaquetas sanguíneas (pequenas células
que têm o papel de combater as hemorragias), o
que torna o sangue mais viscoso e com tendência
a formar coágulos, nomeadamente das coronárias;
o tabaco aumenta muito a libertação de radicais
livres que provocam a oxidação do colesterol das
LDL, um passo crítico que transforma as partículas
de LDL em variantes mais patológicas que agridem
a parede arterial, dando início ao processo de
aterosclerose; reduz as HDL (o colesterol bom que
remove as LDL da parede arterial), não só aumentando o risco cardiovascular como diminuindo
a respectiva protecção, ao não limpar a parede
arterial das LDL.
Não admira pois que no Physicians Health Study,
um importante estudo da Universidade de Harvard,
envolvendo 22 000 médicos, se tenha verificado
uma duplicação do risco de ataque cardíaco e de
acidente vascular cerebral e um aumento de cinco
vezes do risco de morte súbita nos fumadores.

RÁPIDOS BENEFÍCIOS AO DEIXAR DE FUMAR

No estudo InterHeart o risco de doença cardiovascular aumentou três vezes com a exposição ao
fumo do tabaco e, mesmo nas pessoas que fumam
pouco, causou uma grande número de ataques
cardíacos.

Deixar de fumar é seguramente uma das melhores coisas que podemos fazer pela nossa saúde, não só
porque reduz o risco de doença cardiovascular, mas também de vários tipos de cancro, de bronquite,
enfisema e melhora ainda a sua sensação de bem-estar e a qualidade de vida.

OUTROS ÓRGÃOS
Por outro lado, o tabagismo envelhece a pele,
enegrece e estraga os dentes, duplica o risco de
doença degenerativa macular, a principal causa de
cegueira no idoso e, muito importante, aumenta
três vezes o risco de disfunção eréctil.

CANCRO E TABAGISMO
O tabagismo é a principal causa de cancro conhecida, sendo responsável por mais de 30% das
mortes por cancro. O risco de cancro aumenta em
todos os órgãos do corpo por onde o tabaco passa
até chegar aos pulmões (boca, garganta, laringe
e pulmões) e no seu caminho de eliminação do
organismo (rim e bexiga) e ainda noutros órgãos
intermédios (pâncreas e colo do útero). Cerca
de 90% dos cancros do pulmão são devidos ao
tabagismo. Nos últimos anos tem-se observado
a diminuição dos casos de cancro do pulmão no
homem e o aumento na mulher, em paralelo com a
redução do tabagismo no homem e o aumento na
mulher. Em adição, o fumo do tabaco é a principal
causa de bronquite, enfisema e doença pulmonar
crónica obstrutiva (DPOC), uma das mais importantes causas de morte em Portugal.

CANCRO E CORAÇÃO
A nível cardiovascular, o acto de fumar provoca
uma série de reacções fisiológicas, entre as quais
o aumento da tensão arterial, de 10 a 20 mmHg, e
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PORQUÊ A
DEPENDÊNCIA DO
TABACO?
As drogas aditivas, como a nicotina, a cocaína
e a própria cafeína, estimulam a descarga de
dopamina, uma substância química natural
produzida pelo cérebro que aumenta a sensação de bem-estar. Infelizmente para aqueles
que fumam ou tomam drogas, torna-se necessário aumentar progressivamente as doses do
tóxico para continuar a ter a mesma sensação
de prazer. Instala-se uma habituação a níveis
elevados de dopamina que, quando descem ao
deixar de fumar, dão uma sensação de ansiedade e mal-estar (ressaca). O grande desafio é
habituarmos o nosso organismo, de novo, aos
níveis normais de dopamina.

• Ao fim de 20 minutos, a pressão arterial e a frequência cardíaca começam a normalizar e a temperatura das mãos e pés volta ao normal
• Às oito horas, os níveis de monóxido de carbono normalizam
• Às 24 horas, o risco de doença cardiovascular começa a diminuir
• Ao fim de duas a três semanas, a circulação melhora e o risco de enfarte agudo do miocárdio continua a diminuir e há ainda uma melhoria de 30% da função pulmonar
• Ao fim de um a nove meses, a falta de ar e a tosse diminuem, bem como as alergias e as infecções
respiratórias
• Ao fim de um ano, o risco de ataque cardíaco desce para metade
• Aos cinco anos, o risco de ataque cardíaco e de acidente vascular cerebral torna-se igual ao de uma
pessoa que nunca fumou
• Aos quinze anos, o risco de cancro do pulmão é praticamente igual ao de uma pessoa que nunca
fumou.
É bom saber que os riscos do tabagismo começam a desaparecer logo que o indivíduo deixa de fumar.
Ao fim de cinco anos, o risco de ataque cardíaco ou de acidente vascular cerebral desce para o normal,
ao passo que o risco de cancro do pulmão leva mais tempo a normalizar.
O tabagismo é uma adição complexa que pode ser tão difícil de abandonar como a dependência
das drogas duras. A estratégia mais eficaz para deixar de fumar é a combinação da medicação com a
participação num programa que conte com o apoio de profissionais de saúde especialmente treinados
na cessação desta dependência.
A lei que proibiu fumar em restaurantes e bares está a beneficiar não só os trabalhadores destes
espaços, como a ajudar os ainda fumadores a deixar de fumar.

FUMADOR PASSIVO
Morar ou trabalhar num ambiente de fumo aumenta muito o risco cardiovascular e de cancro. Vários
estudos mostram que as mulheres de fumadores
têm três vezes mais risco de sofrer um ataque cardíaco do que as mulheres de homens não fumadores, assim como de cancro do pulmão. As crianças
que crescem num lar de fumadores têm muito
maior risco de asma, alergias e infecções respiratórias graves. Por outras palavras, os fumadores
estão não só a matar-se, como a fazer o mesmo às
pessoas à sua volta, nomeadamente àquelas com
quem têm uma relação afectiva.

CHARUTOS, CACHIMBO, TABACO SEM
FUMO E CIGARROS ELETRÓNICOS
Nos últimos anos, voltou a tornar-se chic fumar
charutos até porque as pessoas pensam que, como
fumam menos vezes e inalam menos, têm menos
risco. Estão enganadas porque a queima do charuto
liberta na atmosfera partículas mais pequenas do
que os cigarros, o que torna o fumo do charuto ainda
mais perigoso, inclusive para os fumadores passivos.
O fumo do cachimbo é também agressivo para o
coração e pulmões, pelo que o melhor é evitar todo
o tipo de exposição ao fumo do tabaco.
O tabagismo sem fumo, tal como mascar ou snifar,
é um hábito que tem tendência para aumentar
entre os mais jovens. Leva à absorção de uma
quantidade maior de nicotina, com a consequente
maior taquicardia e subida da tensão arterial. O

tabaco sem fumo não é seguramente uma alternativa segura, provocando doença cardiovascular,
cancro da boca e garganta, embora cause menos
cancro do pulmão.
Os cigarros electrónicos, também conhecidos por
vaporizadores, são pequenos equipamentos alimentados a bateria, que imitam o acto de fumar. São uma
moda recente e não param de ganhar popularidade.
Embora contenham muito menos substancias toxicas que os cigarros, isso não significa que sejam
completamente seguros. Contêm nicotina, uma
substancia altamente aditiva, que sobe a pressão
arterial e a frequência cardíaca, o que tem efeitos
negativos para o coração e aparelho circulatório.
Embora sejam uma alternativa mais segura, não
aconselho os não fumadores a utilizar os cigarros
electrónicos, embora possam ser utilizados como
ferramenta para ajudar os fumadores a abandonar
o hábito.

DEIXAR DE FUMAR
O tabagismo é aditivo. Por isso, para deixar de
fumar é preciso mais do que saber quais os perigos
do tabaco. O que ocorre é que para muitos fumadores o processo de deixar de fumar não é um
acto único, mas antes uma luta constante contra o
hábito, em que se deixa de fumar uma vez, se volta
a fumar outra vez, recomeçando novo ciclo mais
tarde. De facto, é mesmo difícil deixar de fumar
mas é, certamente, uma das melhores coisas que
podemos fazer por nós.
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Teva: Inovação na área respiratória
SAIBA MAIS SOBRE A TEVA, A
FARMACÊUTICA LÍDER MUNDIAL
NA COMERCIALIZAÇÃO DE
MEDICAMENTOS GENÉRICOS.
A Teva é líder mundial na comercialização de Medicamentos Genéricos e tem as suas operações em
cerca de 60 países. Temos um dos maiores portfólios
de Medicamentos (1.800 Moléculas), produzimos
120 biliões de comprimidos e cápsulas anualmente
e contamos com cerca de 45.000 trabalhadores. A
Teva é uma empresa centenária que se estabeleceu
em Portugal no ano de 2004 e iniciou a sua actividade comercial em 2005 com apenas 4 colaboradores
e cerca de 5 Medicamentos Genéricos na área da
Oncologia. Desde esse dia que o crescimento da
empresa tem sido exponencial, não só no mercado
de genéricos, onde assumimos a liderança em Portugal, mas também em diversas áreas terapêuticas,
nomeadamente a Oncológica, Sistema Nervoso Central e Doenças Respiratórias.
A Teva é uma das empresas que está na vanguarda da Investigação e Desenvolvimento. Os nossos
investigadores estão empenhados em melhorar a
saúde dos doentes através de técnicas de pesquisa
e tecnologia avançadas. Os nossos centros de Investigação e Desenvolvimento estão espalhados por
todo o mundo (Estados Unidos, Europa, América Lati-

medicamentos acessíveis nas mais diversas áreas
terapêuticas e formas farmacêuticas.
Falando em particular da área respiratória, a Teva
disponibiliza um leque de medicamentos inovadores para várias doenças, incluindo Asma, Doença
Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC), Rinite Alérgica
e Fibrose Quística. Destacamos nesta área o desenvolvimento de dispositivos inovadores para inalação.
A actividade nesta área iniciou-se em Portugal em
2007 com o lançamento do primeiro corticosteróide
tópico inalado que dispõe de um inalador pressurizado que não necessita da coordenação mão
pulmão. O investimento que a Teva tem feito na
investigação de novos dispositivos de inalação tem
permitido criar inaladores inovadores, de simples e
intuitiva utilização permitindo uma melhor adesão à
terapêutica e uma correta utilização. Neste âmbito a
MEDICAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS® premiou
a Teva em 2015 na categoria de ‘Drug – Delivery
Devices and Combination Products’.
Em 2014 a Teva lançou a associação de
budesonida+formoterol neste dispositivo. Este investimento na tecnologia de inalação tem feito da Teva
uma empresa diferenciadora na área respiratória;
pois não basta desenvolver moléculas eficazes, se
os dispositivos de inalação não acompanharem esta
evolução. Outro exemplo desta inovação é a nova
terapêutica nebulizada com colistina para o trata-

Fibrose Quística. Este recente lançamento da Teva
veio simplificar a terapêutica que estes doentes têm
com as tradicionais terapêuticas nebulizadas, diminuindo o tempo despendido na inalação, facilitando
o manuseamento e a sua higienização, ao apresentar
o primeiro inalador em pó seco. Uma nebulização
que antes demorava cerca de 20 minutos passou a
ser feita em 30 segundos com este novo inalador.
O alargamento do portfólio respiratório da Teva, bem
como o desenvolvimento da tecnologia dos seus
dispositivos de inalação, tem permitido melhorar a
qualidade do tratamento dos doentes com Asma e
DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica).
Não é só a nível dos dispositivos de inalação que
a Teva se tem destacado, mas também ao nível
de novas moléculas. É o caso de reslizumab para
o tratamento da Asma Grave. O reslizumab é um
dos primeiros anticorpos monoclonais específicos
para o tratamento da asma grave eosinofílica. Esta
nova classe de medicamentos vem dar uma grande
esperança a muitos asmáticos que até agora não
têm conseguido controlar as exacerbações e os
graves sintomas da sua doença com as terapêuticas
tradicionais. Este inovador medicamento, já lançado
em vários países europeus deverá estar disponível
no mercado Português a partir de Janeiro de 2019.
Não perdendo o foco no doente a Teva tem igualmente apostado nas novas tecnologias, uma vez

monitorização do tratamento. Estão em desenvolvimento tecnologias de comunicação incorporadas
nos inaladores que vão permitir aos doentes avaliar
em tempo real se a inalação foi feita correctamente
e em que moldes. Essa informação também poderá
ser acedida pelo seu médico assistente, permitindo
assim uma avaliação de todo o processo de utilização do medicamento. Com esta inovação é objectivo
da Teva colocar a tecnologia ao serviço do doente e
do médico de forma a reduzir os erros na utilização
dos fármacos e melhorar a adesão do doente, factores fundamentais para a eficácia pretendida.
Apesar de recente nesta área terapêuticas a Teva já é
hoje reconhecida como diferenciadora nas tecnologias e no desenvolvimento de moléculas inovadoras
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida
de muitos doentes.
O nosso principal objectivo é consolidar a nossa
posição no sector farmacêutico mantendo-nos líderes tanto no mercado ambulatório como no hospitalar, no segmento de Medicamentos genéricos, assim
como continuar a alargar a nossa oferta de soluções
terapêuticas nas áreas de Sistema Nervoso Central
e Respiratória.
Neste momento um dos nossos principais projectos
prende-se também com a transformação digital da
Teva Portugal que tem como objectivo a melhoria
de processos internos, bem como permitir estar cada

na, Israel, Japão e Índia) com o objectivo de oferecer

mento das infecções a Pseudomonas Aeruginosa na

que estas são uma mais-valia para a adequada

vez mais próximos de todos os nossos clientes.
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“Infelizmente, neste momento,
a diabetes não é prioridade”
JOSÉ MANUEL BOAVIDA, PRESIDENTE
DA APDP, EM ENTREVISTA AO PAÍS
POSITIVO FALA SOBRE A DIABETES E A
ASSOCIAÇÃO QUE PRESIDE.

[ José Manuel Boavida, Presidente da APDP

Antes de mais, importa contextualizar a APDP. Como
surge a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e quais os motivos subjacentes à sua criação?
A morte de crianças e adultos por falta de um medicamento acabado de ser descoberto, foi o contexto
de criação da Associação Protectora dos Diabéticos
de Portugal (APDP). A APDP foi fundada em 1926
por Ernesto Roma, médico que assistiu, nos Estados
Unidos da América, às primeiras administrações de
insulina em humanos. Ao regressar a Portugal reuniu
amigos e pessoas com diabetes e lançou a ideia para
a criação da Associação Protectora dos Diabéticos
Pobres, com o objetivo de fazer chegar a insulina às
pessoas com diabetes sem capacidade económica
para a adquirir. Ernesto Roma rapidamente compreendeu que não podia fornecer insulina sem primeiro
capacitar as pessoas, através da educação terapêutica,
para o auto-tratamento e auto-controlo. Surge assim a
APDP, com fins essencialmente humanitários, de ajuda
inclusiva aos pobres e carenciados com diabetes.
A Diabetes é uma doença crónica que afeta a qualidade de vida dos doentes. O que tem sido feito, ao
nível do SNS e do Ministério da Saúde, para travar
este flagelo?
Os dados do último Relatório Anual do Observatório
Nacional da Diabetes apontam para uma prevalência
estimada de 13,3% de portugueses, entre os 20 e os
79 anos, com diabetes. Isto é, um milhão de portugueses nesta faixa etária, tem diabetes, a que se juntam
mais de 2 milhões de pessoas com pré-diabetes.
Lamentavelmente, a diabetes não é, neste momento
uma prioridade da saúde pública. É preciso repensar
a prestação de cuidados de saúde às pessoas com
diabetes que necessitam de um acompanhamento
multidisciplinar e é preciso um programa nacional
de prevenção e controlo com envolvimento de múltiplos parceiros e com uma planificação rigorosa e
de intervenção integrada permanente. Promover a
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saúde, a integração social e a felicidade das pessoas
com diabetes, e prevenir a doença, para aumentar os
potenciais anos de vida com mais e melhor saúde, são
os principais desafios que se apresentam hoje ao SNS.
Esta é uma tarefa que tem de passar a ser alargada
a outros atores sociais públicos, para além da saúde.
As escolas, as autarquias, a segurança social, os locais
de trabalho e a sociedade civil organizada, devem
desempenhar um papel fundamental na resposta às
necessidades individuais e coletivas, nomeadamente
no que respeita ao acesso à alimentação saudável, à
prática de atividade física, ao aumento da educação
para a saúde, ao apoio social, entre outras vertentes
do bem-estar físico e emocional. Deverá competir às
estruturas locais, coordenadas pelos agrupamentos
dos centros de saúde, acompanhar a evolução do estado de saúde da população, centrando as suas políticas
nas pessoas e no seu quotidiano, mas também no seu
núcleo familiar e na sua comunidade de pertença.
Para que isto aconteça é preciso garantir o envolvimento das estruturas locais que, pela proximidade,

soluções sustentáveis que contemplem a prevenção
e acompanhamento de doenças que representam as
principais causas de mortalidade e sofrimento das
populações (mais de 85% em Portugal e nos países
desenvolvidos).

e capacidade de intervir com maior sucesso.

O mês de novembro marca a realização do 2º Congresso Nacional da APDP. Quais as expetativas para o
Congresso e qual a importância do mesmo?
Os Congressos da APDP, 2.º Congresso Nacional APDP
e 2.º Congresso Pé Diabético, irão decorrer entre os
dias 22 e 24 de novembro de 2018, no SANA LISBOA Hotel, em Lisboa. Nesses dias, esperamos reunir
cerca de 400 profissionais, entre médicos, enfermeiros,
nutricionistas, farmacêuticos e outros profissionais
de saúde que participarão num programa organizado entre reuniões plenárias, grupos de trabalho e
reuniões sectoriais dedicadas. Pretende-se com esta
reunião, e a exemplo do que sucedeu no ano passado,
reforçar os componentes fundamentais para melhores
cuidados de saúde em diabetes em Portugal - mul-

Em termos futuros, quais os principais projetos e
objetivos da APDP?
Uma das grandes apostas da APDP para o futuro é a
criação de Casas da Diabetes em zonas pioneiras do
país. As Casas da Diabetes são espaços de interajuda
que fomentam a cooperação e a parceria para que
a APDP possa alargar a sua zona de influência. O
reforço da intervenção comunitária na promoção da
qualidade de vida e na prevenção da diabetes tipo 2,
numa ação que se quer coletiva e dinamizada pelos
vários atores sociais, é de extrema importância tendo
em conta a realidade da organização social e urbana.
Neste contexto, a criação das Casas da Diabetes pode
fomentar a mudança necessária, apoiando as pessoas
com diabetes e aquelas que correm o risco de a vir a
ter, pela promoção da saúde e prevenção da doença
através de atividades em grupo facilitadas por profissionais de saúde, por pessoas com diabetes e por
agentes da própria comunidade. Mas temos outros

são as que melhor conhecem as necessidades e as
expetativas individuais. Só a participação local tornará
pertinente e exequível o SNS.
APDP foi a primeira organização portuguesa a participar numa reunião mundial para prevenção e controlo
de doenças não transmissíveis. Qual o balanço desta
reunião e que medidas podem ser tomadas para combater o escalar da doença?
Na atualização da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável a Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP) foi aceite como membro
consultor da Organização das Nações Unidas (ONU).
Depois de em 2008 ter tido um papel decisivo na
resolução sobre a diabetes pelas Nações Unidas, a
APDP vê mais uma vez ser reconhecido mundialmente
o seu papel pioneiro, sendo uma das 180 organizações
da sociedade civil que passaram a integrar a lista de
membros consultivos da ONU nesta matéria e a única
organização portuguesa. É um marco importante para
a APDP, pois tratou-se de um fórum internacional de
grande dimensão e importância, inclusive para o futuro próximo da humanidade. Este programa, adotado
pelas Nações Unidas em 2015, reconhece as doenças
não transmissíveis (DNTs), nas quais a diabetes é das
mais relevantes, como um dos grandes desafios para a
criação de um modelo global que promova a prosperidade e o bem-estar de todas as populações do mundo.
O seu não reconhecimento foi uma das razões para o
fracasso do programa anterior sobre os Objectivos do
Milénio. Como resposta ao desafio das DNTs, a ONU
desafiou os Estados Membros a comprometerem-se
no desenvolvimento de medidas nacionais ambiciosas de prevenção e de controlo destas doenças e nesse sentido temos alertado insistentemente
o governo português para a urgência de retoma
das medidas previstas em anteriores programas do
Ministério da Saúde. O progresso nesta matéria tem
sido insuficiente e lento, com os Estados Membros
a despenderem mais investimento económico em
soluções para ameaças epidémicas, em detrimento de

tidisciplinaridade, atualização do conhecimento e
divulgação de boas práticas. O momento de realização destes Congressos permite a divulgação crítica
dos conhecimentos difundidos nas grandes reuniões
internacionais de diabetologia (incluindo ATTD, ADA
e EASD). Por isso, é este o momento de apresentar
e discutir os resultados de novos ensaios clínicos,
novas recomendações terapêuticas e da aplicação de
novas tecnologias. Este ano é também o momento
de voltar a abordar os temas relacionados com o Pé
Diabético, primeira causa de amputações e um dos
principais motivos de internamentos, a que se associam elevados custos pessoais, sociais e económicos.
Sabendo que, em Portugal, ainda estamos longe dos
nossos objetivos em relação aos resultados em saúde
nesta área, é fundamental que todos os profissionais
dedicados à diabetes aumentem o seu conhecimento

objetivos igualmente importantes a cumprir como
trabalhar para que a diabetes seja cada vez mais
visível junto da opinião pública, fazer compreender
a sua dimensão humana, social, económica e política.
Consolidar o projeto da APDP numa visão integrada e
humanista do tratamento da pessoa com diabetes e
aumentar o investimento na investigação com vista
à cura da diabetes e à melhoria da qualidade de vida
da pessoa com diabetes. No entanto, a capacidade de
resposta da APDP está ainda longe de ser a ideal face
às necessidades, cada vez maiores, das pessoas com
diabetes e com pré-diabetes. Precisamos de apoio
de mecenas e outros patrocínios que nos ajudem a
prosseguir com esta nobre missão. A APDP não recebe
nenhum subsídio do Estado Português, apesar de ter
sido sempre o seu braço direito e, mesmo, no seu início, ambos os braços na luta contra a diabetes.

CONHECER A DIABETES
A Diabetes Mellitus caracteriza-se por níveis elevados de açúcar (glicose) no sangue (hiperglicemia). Existem vários tipos da doença que estão classificados de acordo com a sua causa.
Diabetes tipo 1: A diabetes tipo 1 atinge cerca de 10% do total de pessoas com diabetes e pode aparecer
em qualquer idade. Atinge, na maioria das vezes, crianças ou jovens. Este tipo de diabetes surge quando o
próprio sistema imunitário ataca as células do pâncreas que produzem insulina, geralmente devido a uma
reação auto-imune. Como resultado, o organismo deixa de produzir insulina e passa a ser necessário a sua
administração diária. O aparecimento da diabetes tipo 1 é, geralmente, repentino e evidente. A causa não
é totalmente conhecida.
Diabetes tipo 2: A diabetes tipo 2 é o tipo de diabetes mais frequente (90% dos casos). Surge normalmente
na idade adulta e a sua prevalência tem vindo a crescer devido ao sedentarismo e ao consumo excessivo de
alimentos industrializados, factores relacionados com o desenvolvimento económico, o envelhecimento da
população e os estilos de vida. Este tipo de diabetes está essencialmente associado a factores ambientais,
comportamentais e à predisposição genética, existindo vários factores de risco associados ao seu desenvolvimento. O desenvolvimento da diabetes tipo 2 é um processo lento, com sintomas que podem ser discretos
e passar despercebidos. Daí dizer-se que a diabetes é uma doença “silenciosa” O diagnóstico precoce é a
estratégia mais importante para controlar a diabetes, evitar a sua progressão e eventuais complicações.
Diabetes Gestacional: A diabetes gestacional ocorre na gravidez. Normalmente, esta condição surge por
volta do 2.º trimestre e desaparece após o nascimento. No entanto, se não for controlada pode resultar em
consequências sérias para a mãe e para o bebé.

[DIA MUNDIAL DA DIABETES]

Inovação e confiança
NUNO LOMBA, BUSINESS UNIT
DIRECTOR, FALA SOBRE A LIFESCAN
E SOBRE OS PRODUTOS ONETOUCH
QUE, AO LONGO DE 30 ANOS, TÊM
DADO RESPOSTA ÀS NECESSIDADES
DAS PESSOAS COM DIABETES.

Quem é a empresa LifeScan e como chega ao
mercado?
A LifeScan é líder mundial na monitorização da
glicose no sangue - globalmente, mais de 20
milhões de pessoas dependem dos produtos da
marca OneTouch® para ajudá-los a gerir a sua diabetes. Em Portugal há mais de 30 anos, a LifeScan
apresentou, em 1987, o primeiro medidor OneTouch®. Orgulhamo-nos por termos apresentado
muitas inovações ao longo destes 30 anos, sempre
com a mesma premissa: garantir que as nossas
soluções respondem às necessidades das pessoas
com diabetes, oferecendo simplicidade, exatidão
e confiança.
Contextualizando, o que oferece a LifeScan ao
mercado da saúde em Portugal?
A LifeScan dedica-se a melhorar a qualidade de vida
das pessoas que vivem com diabetes, através de soluções que ajudam pacientes a interpretar os seus valores
de glicemia e profissionais de saúde a ajudar os seus
pacientes a melhorar o seu controlo glicémico.

Uma das premissas da empresa é ajudar as pessoas
com diabetes, mas não se focam apenas no presente e perspetivam essa ajuda para o amanhã. Quais
são os produtos que disponibilizam ao doente com
diabetes?
Atualmente temos duas marcas – OneTouch Verio®
e OneTouch Select Plus® – cada uma com um conjunto de medidores de glicemia com características
específicas para ir ao encontro das diferentes necessidades das pessoas com diabetes. Um benefício
comum a todos os sistemas OneTouch® actuais é a
sua exactidão comprovada. Temos a preocupação de
estudar a exactidão dos nossos sistemas desde o seu
lançamento no mercado. Por exemplo, um estudo de
vigilância de sete anos e meio sobre o desempenho
clínico das tiras de teste OneTouch Verio® demonstrou a sua exatidão clínica em mais de 80.000
amostras testadas, de 671 lotes de tiras de teste diferentes, e demonstrou inclusive uma exatidão clínica
superior aos sistemas de monitorização contínua.
Outro benefício comum aos nossos produtos é a sua
Tecnologia ColourSureTM, uma inovação que veio
mudar a forma como as pessoas com diabetes vêem
os seus valores de glicose no sangue. Trata-se de um
código de cores associado aos valores de glicemia:
o azul para resultados baixos (hipoglicemia), verde
para resultados dentro do objetivo e vermelho para
resultados altos (hiperglicemia). Este código de cores
ajuda os pacientes a identificar, compreender e corrigir valores baixos e altos, de forma simples e com
confiança. Também aqui temos evidência científica
publicada que demonstra que o uso de medidores
com um código de cores melhora o controlo glicémico de pacientes com diabetes em comparação
com medidores sem este código de cores (Estudo
ACCENTS).

INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
A LifeScan quer continuar a apostar em inovação e muito em breve lançaremos em Portugal o novo
sistema OneTouch Verio Reflect®, com uma característica diferenciadora única incluída no próprio
medidor. Não vamos adiantar muito mais, para já, mas podemos garantir que vamos introduzir novos
elementos aos medidores de glicemia da OneTouch® que vão fazer a diferença no dia-a-dia das
pessoas que vivem com diabetes. Mais uma inovação da LifeScan acessível e disponível para todos,
muito em breve.

O controlo glicémico é uma das formas mais eficazes de garantir a qualidade de vida de uma pessoa
com diabetes, dando-lhe informação através das
medições glicémicas. A inovação tem também um
papel preponderante para a LifeScan? Quais os
investimentos realizados nesta área?
Inovação é essencial para a LifeScan. Inovação
sustentada, eficiente e acessível a todas as pessoas
com diabetes. Por um lado, a introdução de um
simples código de cores (azul / verde / vermelho)
nos medidores de glicemia OneTouch®, que veio
ajudar as pessoas com diabetes a tomar decisões
corretas sobre o seu tratamento, é uma inovação.
Por outro, a área digital é também uma aposta da
LifeScan. A tecnologia digital está a revolucionar o
controlo da diabetes e o papel da pessoa que vive
com diabetes é cada vez mais activo na gestão da
sua diabetes. Por esta razão, a LifeScan continua a
investir naquele que é o método stardard da monitorização da glicose no sangue - sistemas de auto-vigilância da glicemia capilar - complementados
com uma solução digital para a gestão da diabetes,
como é o caso do OneTouch Reveal®.

atividades organizadas num livro de registo diário
digital, associado ao mesmo código de cores azul/
verde/vermelho que referi anteriormente, a recém-lançada versão da app móvel OneTouch Reveal®
inclui agora novas funcionalidades muito vocacionadas para o utilizador final, tais como:
• Notificações automáticas de padrões altos ou
baixos recorrentes: agora, a app identifica padrões
altos ou baixos recorrentes e notifica os utilizadores, através de alertas de ativação nos seus
smartphones, para que possam tomar medidas para
evitar estes padrões recorrentes no futuro.
• Definição e Gestão de Objetivos: permite que os
utilizadores definam e acompanhem objetivos
personalizados, nomeadamente para frequência
de testes, registro de hidratos de carbono e contagem de passos realizados por dia.
• Monitorização significativa: o novo comparador
A1C mostra aos utilizadores a sua média de
resultados dos últimos 90 dias em comparação
com o valor de laboratório de A1c inserido, para
que possam ver a evolução dos seus níveis de
glicose no sangue ao longo do tempo.

Além das inovações ao nível dos produtos, existe
também uma preocupação em adaptar esses produtos às novas realidades. É assim que surge também a aposta nas novas tecnologias e a disponibilização de resultados em smartphones e tablets?
Fale-nos um pouco sobre a app OneTouch Reveal®.
OneTouch Reveal® e um ecossistema digital integrado, baseado numa cloud, que conecta e aproxima pacientes, profissionais de saúde e familiares
ou cuidadores, em tempo real. É composto por uma
app móvel, uma versão web para as pessoas com
diabetes e/ou seus cuidadores e uma versão web
exclusiva para profissionais de saúde.
No passado dia 30 de outubro, lançámos a mais
recente versão da app móvel OneTouch Reveal®
com novas funcionalidades que permitem aos
utilizadores obter ainda mais informação. A app
móvel OneTouch Reveal® é uma das apps de

A app móvel OneTouch Reveal® sincroniza perfeitamente com os sistemas de monitorização de glicose no sangue OneTouch Verio Flex® ou OneTouch SelectPlus Flex®, com tecnologia Bluetooth®i
incorporada. Juntas, essas ferramentas ajudam os
pacientes a entender os seus valores de glicose no
sangue, agir e voltar ao intervalo objectivo (verde)
e poder seguir em frente com a sua vida. Imagine
o descanso de uma mãe, cujo filho tem diabetes,
ao poder ter acesso imediato no seu smartphone
aos resultados de glicemia do seu filho que está
na escola… Ou imagine o conforto de uma filha
cujo pai, que tem diabetes e vive só, por conseguir
acompanhar a diabetes do seu pai, no momento…

diabetes mais descarregadas em todo o mundo, e
Portugal não é excepção.
A app móvel OneTouch Reveal® é uma ferramenta
de gestão da diabetes que pode ajudar as pessoas
com diabetes a controlar e gerir os seus níveis
de açúcar no sangue a partir do seu dispositivo
móvel e partilhar facilmente os resultados com a
sua equipa de saúde, cuidadores ou familiares. A
acrescentar às principais funcionalidades que já
existiam na app OneTouch Reveal®, como permitir
criar um cronograma de eventos importantes e

fissionais de saúde, pacientes e seus familiares ou
cuidadores para continuar a nossa missão de criar
um mundo sem limites para as pessoas com diabetes. Estamos num processo de mudança, para nos
tornarmos numa empresa autónoma e independente
focada exclusivamente na área da diabetes, e é nosso
objetivo continuar a investir nesta área e continuar a
fazer a diferença na vida destas pessoas.
Este é o nosso compromisso de sempre e será
seguramente o nosso compromisso para os próximos anos.

Em termos futuros, quais os principais objetivos e
perspetivas da LifeScan?
Estamos profundamente comprometidos com pro-

A LIFESCAN E A DIABETES
Além de disponibilizar uma série de produtos ao mercado, a empresa aposta também na informação
e prevenção? De que forma?
A LifeScan sempre esteve de braço dado com esta causa social que é a prevenção da diabetes e suas
complicações, quer através de apoios às instituições de saúde quer através de iniciativas sociais, junto
da comunidade. O objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas com diabetes e contribuir para
uma sociedade mais saudável.
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Hérnias discais: Tratamento não cirúrgico
e minimamente invasivo
ARTIGO POR DR. PEDRO NUNNES, CHEFE DE EQUIPA E DIRETOR CLINICO DO
CENTRO COLUNA DA LAPA.

Estima-se que mais de ¾ da população mundial
sofra de dor raquidiana/ vertebral, mais conhecida por “dor nas costas”, na maioria das vezes
esta dor é intensa e limita a vida pessoal e
profissional, diminuindo a qualidade de vida da
pessoa afetada.
A dor nas costas, no pescoço, nos braços ou nas
pernas associada a um desconforto cervical ou
lombar pode ter várias causas, mas encontra-se
maioritariamente relacionada com hérnias discais que se devem em grande parte ao desgaste
do disco, a fatores genéticos, à má postura, à
obesidade, ao sedentarismo, aos esforços físicos
excessivos e à abstenção da prática de exercício
físico regular.
Essa dor pode ser aguda ou crónica. A dor aguda
dura, normalmente, de quatro a seis semanas,
enquanto a dor crónica pode durar toda uma
vida, indicando um problema bem mais grave
na coluna vertebral, como hérnias dos discos
cervicais ou lombares.
O disco intervertebral encontra-se entre duas
vértebras e está rodeado por um anel fibroso,
quando este está desgastado ou sofre rutura o
disco extravasa causando uma hérnia ou protusão discal, esta comprime o nervo causando dor.
A manifestação mais comum de hérnias discais
lombares é a dor ciática, a perda de força muscular numa ou em ambas as pernas e a sensação
de formigueiro ou adormecimento numa perna
ou nádega. Na região cervical revela-se por dor
no pescoço com irradiação para os ombros ou
braços e por cefaleias na região da nuca.
Atualmente é possível tratar hérnias discais
na região cervical e lombar com técnicas mais
avançadas, minimamente invasivas e sem recurso a cirurgia, não havendo cicatriz e reduzindo o
traumatismo das estruturas ósseas e musculares
adjacentes à coluna vertebral.
O Centro da Coluna do Hospital da Lapa, liderado pelo Dr. Pedro Nunnes, é um centro de
referência europeu no tratamento de hérnias
discais por fibra ótica, que consiste na aplicação
de uma fonte de energia de plasma através de
um sistema avançado de fibra ótica, numa localização muito precisa do disco herniado, sob controlo imagiológico de alta definição. O objetivo é
reduzir a tensão intradiscal, obrigando a hérnia a
regredir à sua posição inicial, aliviando a pressão
sobre os nervos e, consequentemente, a dor.
Esta técnica inovadora permite a redução da dor
no pós-operatório, uma rápida recuperação, um
curto tempo de internamento hospitalar e um
retorno quase imediato às atividades normais do
dia-a-dia. Pode ser realizada em pacientes com
dores na coluna vertebral, com fraca resposta à
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terapêutica farmacológica e em doentes submetidos a uma cirurgia convencional prévia.
Para saber se é candidato a este tratamento
necessita de realizar uma consulta médica de
modo a rever a história clínica e os sintomas
que apresenta, realizar um exame físico minucioso e avaliar os achados imagiológicos para de
seguida proceder a uma discussão diagnóstica e
eleger a melhor opção terapêutica.

DICAS PARA MANTER AS
COSTAS SAUDÁVEIS APÓS O VERÃO
Muitas vezes é no período do descanso, que as dores nas costas aparecem. Com a vinda das férias muitas vezes experimentámos novos desportos, ficámos sentados durante mais tempo, fazemos viagens
mais longas e muitas vezes até experimentámos colchões e almofadas diferentes, o que pode causar
desconforto e revelar ou acentuar as dores da coluna.
A lombalgia que ocorre na parte inferior da coluna vertebral (coluna lombar) e a cervicalgia na parte
superior (coluna cervical) surgem quando as estruturas destas regiões sofrem uma sobrecarga devido
a má postura, o que leva ao desalinhamento das curvaturas normais da coluna e consequentemente
à compressão dos nervos, causando a dor. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS),
a doença atinge 80% da população, ou seja, quatro em cada cinco pessoas sofrem ou irão sofrer de
dores nas costas em algum momento da vida.
Com as mudanças na rotina, os casos de dores nas costas podem aumentar nesta época do ano, mas o
período também é ideal para dar ainda mais atenção aos sinais do corpo e preocupar-se com a prevenção, assim durante o Verão, e com as idas à praia e à piscina, devemos ter em conta as seguintes dicas:
• Levar apenas os objetos necessários, evitando levar os sacos de praia demasiado pesados, e optar
por levar mochilas de alça dupla para distribuir o peso uniformemente garantindo um bom
apoio nas costas;
• Evitar posições que exijam esforços na coluna, como por exemplo estar deitado
demasiado tempo de barriga para baixo;
• Sentar-se de forma confortável, de preferência num lugar estável como espreguiçadeiras;
• Evitar permanecer muito tempo na mesma posição, de forma a não causar
tensão na coluna e consequentemente dor;
• Fazer caminhadas, exercício físico e manter-se em movimento, pelo menos
3 vezes por semana;
• Ter cuidado com os mergulhos, de forma a não realizar movimentos maléficos
à coluna;
• Evitar as quedas e as brincadeiras perigosas na praia ou piscina, como os saltos
que são movimentos repentinos e bruscos que muitas vezes provocam lesões
graves na coluna;
• Apanhar sol de forma moderada, aumentado a vitamina D responsável pela absorção do cálcio que fortalece os ossos, evitando lesões na coluna;
• Evitar viagens longas, caso tenha de as fazer parar de duas em duas
horas para aliviar a tensão na coluna e nas pernas, e se levar muitas
bagagens distribuir por várias malas de preferência com rodas;
• Escolher calçado confortável, evitar chinelos de dedo e
calçado raso que causa instabilidade na coluna.

[ Dr. Pedro Nunnes, Chefe de Equipa e Diretor Clinico do Centro Coluna da Lapa
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[FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA]

Os mapas do nosso cérebro
ESTUDO NA FACULDADE DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA
JORGE ALMEIDA, PROFESSOR DA
FPCE-UC E DIRETOR DO LABORATÓRIO
DE PERCEÇÃO E RECONHECIMENTO
DE OBJETOS E AÇÕES, EM ENTREVISTA
À NOSSA PUBLICAÇÃO.

Pela primeira vez, um projeto português da
área da psicologia conquistou apoios do European Research Council (Conselho Europeu de
Investigação – ERC, na sigla original), a maior
e mais prestigiada entidade continental de
financiamento de investigação científica. Qual
é, efetivamente, o projeto que foi financiado
com 1,8 milhões de euros e em que consiste?
Primeiro que tudo, fico muito grato pelo vosso
interesse no projeto e no trabalho da minha
equipa. O projeto em questão – o projeto ContentMAP – é efetivamente o primeiro projeto
financiado pelo European Research Council
(ERC na sigla em inglês) na área da Psicologia
e das Neurociências Cognitivas em Portugal.
O projeto ContentMAP vai-se dedicar à compreensão do modo como a informação que
temos sobre os vários objetos que nos rodeiam
se encontra mapeada no cérebro, e no modo
como este mapa conceptual nos permite ser
extremamente eficazes a reconhecer objetos
mesmo em contextos extremamente complexos (por exemplo, quando tentamos encontrar
uma caneca numa bancada de uma cozinha
repleta de diferentes objetos).
Um dos aspetos centrais no nosso processo
de interagir com objetos é que nós detemos
imensa informação sobre os vários objetos.
Se eu lhe pedir que me diga todo o que sabe
sobre um determinado objeto (por exemplo
uma caneca), você será capaz de me descrever inúmeras propriedades que você entende
serem típicas do que é esse objeto (ex.: tem
uma pega, serve para conter líquidos, costuma estar na cozinha, pode ser de porcelana,
pega-se com um movimento palmar, etc.).
Esta multitude de informação está certamente
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armazenada ou contida no nosso cérebro, mas
como? Como é que organizamos toda essa
informação?
Outro aspeto central na compreensão do modo
como funcionamos, é que nós humanos somos
absolutamente fenomenais no que respeita à
nossa capacidade de reconhecimento de objetos – aliás, só pensamos na natureza quotidiana deste processo, bem como no quão complexo ele é, quando deixamos de ser capazes de o
fazer (por exemplo devido a lesões cerebrais).
Se pensarmos bem, quase que temos aqui um
paradoxo – por um lado temos um processo (o
reconhecimento de objetos) que é feito com
extrema eficácia, de forma ultra rápida e quase
automaticamente, por outro lado temos uma
multitude quase interminável de informação
sobre estes mesmos objetos. Ou seja, somos
inundados por informação sobre os diversos
objetos, mas não obstante somos capazes de
os reconhecer de forma extremamente eficiente e rápida.
O que proponho neste projeto é que é a
organização de informação no nosso cérebro
que permite resolver o paradoxo. O que o
projeto ContentMAP propõe é que a informação sobre objetos está organizada no nosso
cérebro de uma forma muito específica –
esta organização não é aleatória, mas segue
sequencialmente e topograficamente o modo
como a informação está ordenada em algumas
dimensões (ex.: quão alongados ou redondos
são os objetos). Este tipo de organização é
uma das formas (se não a forma) mais comum
de organizar informação no nosso cérebro –
nomeadamente no que diz respeito à informação mais sensorial e “simples”. Por exemplo, o
modo como o nosso córtex auditivo organiza
a informação sonora é não aleatória e segue
topograficamente a tonalidade do som – se é
mais agudo ou grave. Especificamente, o que
vemos no córtex auditivo é que sons mais
graves ativam certas partes desta região, e à
medida que o som se torna mais agudo, vamos
percorrendo sequencialmente esse córtex – o
que quer dizer que há uma relação entre a
proximidade das respostas no cérebro e a
proximidade da tonalidade do som. Ou seja,
as áreas que processam sons dentro das frequências mais agudas estão ao lado das áreas
que processam frequências um pouco menos
agudas, e estas estão ao lado de áreas que
processam frequências ainda menos agudas
e assim por diante até chegar às frequências
mais graves, num mapa sequencial e topográfico tonotópico. O mesmo se passa para vários
tipos de informação sensorial (por exemplo, a
organização da informação visual no córtex
visual).
O ContentMAP propõe exatamente que este
tipo de organização é central para o cérebro e

que se vê também para informação dita mais
complexa – informação (conceptual) relativa
aos objetos! Por exemplo, objetos “extremamente” alongados ativarão um conjunto de
áreas que estarão ao lado de áreas que preferem objetos que não são tão alongado, e
que por sua vez estarão ao lado de áreas que
preferem objetos que são ainda menos alongados e assim sequencialmente até áreas que
preferem objetos arredondados.
Apesar de, na Europa, a neurociência cognitiva ser uma área fulcral, em Portugal tem
tido pouco investimento. Este ERC é também
uma forma de mostrar a importância das
neurociências e da investigação no campo
cognitivo?
Durante o meu trajeto académico estive nos
Estados Unidos da América, enquanto aluno
de doutoramento na Universidade de Harvard.
Colaboro de forma intensa com investigadores
em várias Universidades dos EUA (University
of Rochester, Carnegie Mellon University, etc),

e tenho fortes ligações com Itália, Holanda,
Alemanha e China. Para além disso, estou a par,
assim como os meus colegas, do que se passa
em vários outros países que detêm os melhores centros de investigação. Tenho também
servido de avaliador para vários organismos
europeus e internacionais. Assim, penso que

QUEM É JORGE ALMEIDA, PROF. DOUTOR?
“Esta é uma questão complexa … sou alguém apaixonado pela descoberta científica, por responder
às várias questões que vão aparecendo ao nível do funcionamento do cérebro. Sou também um apaixonado por passar essa vontade e determinação a jovens investigadores, treiná-los, levá-los a pensar
sobre as várias questões, e passar tudo isto também aos meus estudantes, nas minhas disciplinas. Na
verdade a docência é também uma parte importante do meu tempo diário – todos os anos recebo 200
a 250 alunos novos e é ótimo incentivá-los e vê-los crescer enquanto pensadores críticos.
O meu percurso académico é também algo diferente. Desde cedo percebi que a minha visão da Psicologia era diferente da maioria em Portugal (mas apercebi-me depois que era mais próxima da visão
nos EUA e nos centros de investigação da área). Nunca me interessei pela Psicologia Clínica, nem
pelas áreas aplicadas da Psicologia: interessava-me sim a Ciência Psicológica. Aliás, é pena que nós
em Portugal não tenhamos esta compreensão clara de que uma coisa é a ciência Psicológica, enquanto
ciência básica que estuda a Psiché, que estuda o sistema, que não é sinónimo de saúde mental, e que
deveria ser o âmbito do treino básico em Psicologia; e outra são as várias aplicações desta ciência
Psicológica, como por exemplo as aplicações ligadas à saúde mental como as várias derivações da
Psicologia Clínica. Devido a esta compreensão do conceito de psicologia nas Universidades Portuguesas, era, à altura, muito complicado seguir um percurso na licenciatura que fosse dedicado à Psicologia
Cognitiva e à Ciência Psicológica. Assim tive que criar o meu próprio percurso e arranjar formas de
poder seguir um percurso de investigação que não incluísse a saúde mental ou outras aplicações das
Ciências Psicológicas. Consegui que se cria-se um estágio em investigação na Faculdade de Psicologia
e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, e assim terminei a minha licenciatura. Seguidamente tornei-me investigador assistente na Universidade de Harvard, e posteriormente comecei lá o
meu doutoramento em Cognição Cérebro e Comportamento – uma visão muito mais correta, no meu
entender, do que é a Psicologia enquanto ciência básica. Em 2010 terminei o meu doutoramento e
regressei a Portugal como Marie Curie Fellow dentro do programa Welcome II Portugal, na Faculdade
de Psicologia da Universidade de Lisboa, sendo também Professor Auxiliar Convidado na Escola de
Psicologia da Universidade do Minho. Finalmente em 2013 fui contratado como Professor Auxiliar pela
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, onde me encontro
até hoje!
Para além destes aspetos académicos, e de forma muito mais importante, tenho a sorte de ter uma
família fabulosa, de ter sido pai há quatro anos atrás e disso ter mudado por completo a minha vida
de forma transformadora. Tenho claro vários interesses e hobbies – por exemplo, a música faz parte
integrante da minha vida, e desde cedo compreendi que a cozinha era uma forma de me libertar e de
relaxar nos momentos certos!”

[FACULDADE DE PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA]
tenho uma visão mais ou menos informada
sobre este tópico. A área da Neurociência
Cognitiva é, neste momento, a área central dos
Departamentos de Psicologia das melhores
universidades do mundo – é só analisarmos os
Departamentos de Psicologia das Universidades que estão em primeiro lugar em qualquer
um dos rankings. A Neurociência Cognitiva
é também a área congregadora de esforços
interdepartamentais em variadíssimas universidades de topo. É por demais óbvio: há, fora
de Portugal, grandes investimentos nesta área,
e há grandes movimentações de congregação
de vários investigadores dentro destas áreas –
áreas como a psicologia, a engenharia biomédica, a computação e robótica, a inteligência
artificial, a sociologia e a antropologia, a linguística, etc. É fácil dar exemplos destes movimentos, desde o projeto fabuloso em curso
na Peking University, a própria Universidade
de Harvard, na Universidade de Trento, ou os
excelentes centros na Holanda como o Instituto Donders ou o Spinoza Center – são tantos …
e são a demonstração cabal que a maioria das
Universidades e das organizações de financiamento científico governamentais ou privadas
já perceberem o potencial e mesmo a necessidade de se investir na área das Neurociências
Cognitivas. Em Portugal, temos vários laboratórios de estado e investimentos das várias
Universidades e instituições privadas ao nível
da Neurociência … molecular, dos modelos
animais, etc. Mas não há um único grande Centro ou Laboratório Associado de Neurociência
Cognitiva (ou mesmo de Psicologia!). Com isto
não quero dizer, de maneira nenhuma, que os
centros que refiro acima não deviam existir.
Aliás bem pelo contrário, estes centros são
excelentes, têm investigadores soberbos, e têm
levado Portugal bem longe. Estes centros, são
na verdade, uma demonstração fortíssima que
este tipo de investimento numa área específica resulta, e que são investimentos destes que
levam ao avanço científico! Parece, para mim,
clara falta de visão, de reflexão científica e de
compreensão da área que não se defina agora
como uma opção estratégica segura a criação
de um instituto de Neurociência Cognitiva
como laboratório associado da FCT, ou pelo
menos que uma ou várias universidades não
assumam a liderança e criem um laboratório
dentro desta área – pelo menos por que tal
investimento não existe em Portugal, mas é
claramente central nas melhores Universidades do mundo. Das duas uma, ou assumimos
que o que se passa praticamente em todos os
grandes Departamento de Psicologia e Universidades ao nível mundial não é um sinal
credível da direção que devemos tomar, ou
simplesmente não queremos seguir essa direção. Espero sem dúvida que este projeto ContentMAP, e o facto de ter sido financiado pelo
ERC, seja um catalisador dessa mudança, dessa
necessidade de investir numa área fulcral da
ciência. Essencialmente espero que a FCT, o
MCTES, e as várias Universidade percebem as
vantagens em apostar nesta área e o faça num
futuro muito próximo!

A qualidade da investigação deve articular-se
com a atividade pedagógica na FPCEUC
DE ACORDO COM ANTÓNIO GOMES
FERREIRA, DIRETOR DA FACULDADE
DE PSICOLOGIA E DE CIÊNCIAS DA
EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE
COIMBRA, ESTA INSTITUIÇÃO ESTÁ
CONFIANTE NO CRESCIMENTO DA
QUALIDADE DA SUA INVESTIGAÇÃO
BEM COMO NA CONSISTÊNCIA DA SUA
ATIVIDADE PEDAGÓGICA.

[ António Gomes Ferreira, Diretor da FPCE

Como vê a sua Faculdade neste momento?
Pensamos que está evoluir de forma equilibrada e
sustentada, sabendo que isso faz parte de uma instituição de ensino superior consolidada. A Faculdade

jeto português da área da psicologia a conquistar
os apoios do European Research Council (Conselho
Europeu de Investigação).

sempre soube interpretar o tempo que enfrenta e
agora também está a fazer o seu caminho atenta
aos desafios que a perspetiva de futuro coloca. De
qualquer forma, sentimos orgulho em estar entre
as melhores instituições mundiais nas principais
áreas do conhecimento que acolhemos. Ainda que
tenhamos bastantes reservas ao modo como são
encarados os rankings, estes podem servir para nos
interpelarmos e assim fazer um uso crítico dos mesmos. Neste momento interessa sublinhar apenas que
a FPCEUC é referenciada em vários rankings internacionais entre os quais o prestigiado ARWU Shanghai
ranking (2018), onde as áreas da Psicologia e da Educação estão entre as 500 melhores do mundo e que o
QS World University Ranking, com uma metodologia
de avaliação assente nos itens academic reputation,
Employer reputation, Citation per paper; H-index,
coloca a área da psicologia numa posição muito boa,
pelo que a Faculdade deve procurar aprofundar o
caminho que a leve a acompanhar as melhores instituições das áreas de saber que abarca. Na verdade,
isto parece traduzir a continuidade do investimento
na investigação que se vem fazendo na Faculdade. A
integração dos docentes em redes internacionais de
investigação e o apoio da Direção da FPCEUC, a atividades de investigação através de incentivos específicos, teve como resultado um crescimento contínuo
da produção científica dos docentes, verificando-se
que, em 2017, o número de publicações científicas
referenciadas em bases de dados internacionais
superou o valor obtido em 2016 e que a larga maioria deles foram publicados nas melhores revistas
internacionais da área, tudo isto contribuindo já para
a superação das metas definidas no Plano de Ação
da Faculdade. Será ainda de sublinhar que a FPCEUC
viu aprovado o projeto “ContentMAP”, primeiro pro-

Como situaria a situação da Faculdade diante da
procura do ensino?
Vendo o passado recente e a realidade presente,
diríamos que a FPCEUC está confortável no que toca
à procura pelos seus cursos. Não há dúvida que ela
se tem mostrado bastante atrativa tendo em consideração os resultados dos Concurso Nacional de
Acesso, com o preenchimento total de todas as vagas
colocadas a concurso para o ano de 2018/2019 e
com mais de 6 candidatos para cada vaga disponível.
Isto significa que poderíamos ainda ter mais alunos
se oferecêssemos mais vagas e que os estudantes
colocados nos cursos da FPCEUC parecem reunir
condições para obterem uma boa aprendizagem
e a qualificação desejada pela nossa instituição.
O interesse dos estudantes pela nossa Faculdade
pode dever-se à boa avaliação que os estudantes
que por lá tem passado fazem dela. Olhando para os
resultados da auscultação de estudantes e docentes
através da aplicação de questionários no âmbito do
modelo de qualidade pedagógica, vemos que há uma
consistência de satisfação que permite ver quanto se
está perante uma cultura organizacional consolidada.
Na verdade é bem visível uma boa performance nos
resultados destes inquéritos pedagógicos, sendo
reconhecida, pelos estudantes, a qualidade dos seus
docentes e do ensino ministrado, indicadores que
posicionam a FPCEUC no grupo das Unidades Orgânicas avaliadas mais favoravelmente pelos estudantes no contexto da Universidade de Coimbra.
Qual é a relação da Faculdade com a comunidade?
Podíamos começar por questionar sobre que comunidade se está a falar. É que a Faculdade relaciona-se
com várias comunidades. Podemos, por exemplo, convocar a relação com a comunidade dos investigadores

nacionais ou até dos internacionais. Mas se o que está
em causa são respostas a necessidades da população
em geral, temos de dizer que não conseguimos atender a todas as solicitações. Contudo, temos algumas
respostas mais estruturadas integradas no Centro de
Prestação de Serviços à Comunidade da Faculdade
(CPSC), estrutura que, apesar dos constrangimentos
a nível de recursos humanos, desenvolveu, no último
ano, as atividades inerentes à sua missão, designadamente: serviços de consultoria e formação não
graduada. Neste sentido, e até 30 de junho de 2018,
O CPSC realizou cursos breves como o de Avaliação Neuropsicológica em Adultos Idosos, Análise de
Dados com o IBM SPSS Statistics e Análises Estatísticas Descritivas e Inferenciais Básicas. Por sua vez, a
consultoria abrangeu várias instituições e projetos,
nomeadamente de âmbito municipal ou regional
como é o caso do Projeto Educativo Municipal Vila
Nova de Poiares e o Plano de Desenvolvimento Social
desse território, o Diagnóstico Social da Sertã, ou o
Projeto “Arco Maior”. Além disso, a Faculdade também
interveio no âmbito dos procedimentos concursais e
na avaliação psicológica de condutores. Todavia, o que
mais temos são pedidos de consulta psicológica em
diferentes especialidades, pelo que a Faculdade tem
facultado centenas e centenas de consultas a pessoas
provenientes de vários concelhos.
Quais são os principais desafios nos tempos mais
próximos?
Estamos a atravessar um período de grandes de
incertezas e de desafios que temos de equacionar
devidamente procurando encontrar as oportunidades por entre as mudanças que se nos impõem.
Esperemos que o trabalho que se vem realizando na
reorganização dos nossos centros de investigação
seja coroado de êxito. Pelo progresso que se tem conseguido na investigação confiamos que mantenhamos a capacidade de possuir centros de investigação
com a classificação de excelente e que isso se traduza no aumento do financiamento da investigação. De
qualquer modo, a avaliação dos Centros vai obrigar a
redefinir articulações internas e externas, nomeadamente com os Cursos de Doutoramento e a reestruturação da oferta dos ciclos de estudo em Psicologia
em consequência da obrigação de se terminar com
os mestrados integrados nesta área. A preparação
das próximas avaliações dos cursos do âmbito da
Psicologia e do Serviço Social deve ser pensada tanto
em função de um futuro previsível de aumento do
interesse pelos polos urbanos de maior dimensão
quanto pela qualidade e consistência pedagógica e
científica dos cursos a oferecer. Pelo que já dissemos
anteriormente, temos hoje conhecimento científico
para sustentar cursos de grande qualidade mas precisamos de ser inovadores na organização pedagógica
para oferecer ciclos de estudo atrativos tanto a nível
nacional como internacional. Temos de trabalhar sob
uma estratégia que atenda a estes pressupostos de
modo a que, mais uma vez, a Faculdade corresponda
ao desafio que lhe coloca o momento.
Novembro 2018
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[100 DESTINOS MAIS SUSTENTÁVEIS DO MUNDO]

O Agitar de Águeda
UM ANO APÓS ASSUMIR OS DESTINOS
DO CONCELHO DE ÁGUEDA, O PAÍS
POSITIVO FALOU COM JORGE ALMEIDA,
EDIL, E EDSON SANTOS, VICEPRESIDENTE, E TENTOU PERCEBER
A DINÂMICA TÃO ÚNICA QUE ALI SE
VIVE. ENTRE CHAPÉUS-DE-CHUVA
COLORIDOS E EMPREENDEDORISMO,
O CONCELHO DE ÁGUEDA TEM
VINDO A AFIRMAR-SE NO PANORAMA
NACIONAL. VENHA CONNOSCO VIAJAR
À TERRA MAIS COLORIDA DO MUNDO.

Águeda é uma cidade cada vez mais desejada pelos
visitantes que procuram experiências criativas e
genuínas, ligadas ao touring cultural e paisagístico
e ao turismo de natureza. Conhecida nos quatro
cantos do mundo como a cidade mais colorida do
mundo, tem um espólio de arte urbana único e que
encanta. A natureza é imponente e rica, composta
por zonas serranas, aldeias históricas, por espécies
endémicas e pela maior lagoa da península ibérica. É um concelho onde as pessoas vivem com
qualidade e os resultados obtidos no âmbito do
turismo são também uma forma de demonstrar isso
mesmo. Jorge Almeida, presidente do município de
Águeda, não tem dúvidas que quando as pessoas
vêm a Águeda e voltam é porque “aqui identificam
um conjunto de fatores que, efetivamente são excelentes, desde logo, para os que cá vivem. De facto,
temos uma qualidade de vida invejável”. Desde
logo, em termos económicos e sociais este é um
concelho muito pujante, historicamente empreendedor e que acaba sempre por recolher os frutos.
Assim, “temos a nossa população bem ocupada,
com muitas empresas e isto naturalmente também
se repercute no rendimento. Neste momento, existe
competitividade entre as empresas para ficar com
os melhores profissionais e isso traduz-se sempre
numa melhoria de salários. Além disso, temos uma
cobertura social que está ao nível do que melhor
existe no mundo, quer em termos de estruturas de
apoio à família, com creches, jardim-de-infância,
escolas e de apoio à terceira idade”. Neste campo,
o concelho possui uma rede de cobertura de cem
por cento, sendo mesmo capaz de acolher crianças,
jovens e idosos de concelhos vizinhos que aqui
procuram a qualidade de serviço que tanto desejam.
Jorge Almeida vai ainda mais longe: “Neste
momento, a cidade de Águeda é extremamente atrativa. Temos um rio fabuloso que
soubemos recuperar e que soubemos devolve-lo às pessoas, mas com toques
de modernidade e
que se tornou um
elemento dinamizador da economia local. Além
disso, somos um
concelho bastante dinâmico do

[ Jorge Almeida, Presidente
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ponto de vista cultural e arrisco-me mesmo a
dizer que não há um fim-de-semana sem uma
atividade cultural em qualquer uma das nossas
freguesias. As pessoas vivem de facto Águeda e

A TERRA MAIS COLORIDA
DE PORTUGAL

são muito orgulhosas da sua terra, dinamizando-a
de todas as formas possíveis”.
Além disso, e do ponto de vista empresarial, a história do concelho faz as honras da casa. Águeda
é um concelho empreendedor e, neste momento,
tem mais de cinco mil empresas registadas e, dessas, 700 são indústrias transformadoras e, “isso
coloca-nos em paralelo com Leiria que é capital
de distrito. No entanto, faltam algumas estruturas
que não dependem de nós, mas que são fulcrais
para o nosso desenvolvimento. É o caso do nó
de ligação à A1 que é absolutamente fundamental para as empresas aqui localizadas
e que, mesmo tendo em conta
os números que já apresentei,
não tem sido algo prioritário para os Governos.
No entanto, continuarei
sempre a lutar para que
isso se torne uma realidade porque é, de facto,
algo essencial para o
futuro do concelho”.

cantos do mundo, ninguém se acreditaria. Se há 13
anos atrás alguém dissesse que Águeda seria um
polo de atração turística, poderia mesmo ser apelidado de tolo. Mas, efetivamente, o turismo é hoje
uma realidade em Águeda. No anterior executivo
foram equacionadas diversas formas de atrair para
Águeda mais investimento e o turismo foi apontado
como um dos principais polos de atração. Assim,
começaram a ser desenhados alguns projetos no
sentido de dinamizar a cultura e a economia local
do concelho e, nesse âmbito, surge o AgitÁgueda,
um evento que contribui para o panorama cultural
da cidade de uma forma sem paralelo. Desde
2006 cerca de 500 artistas passaram
pelo palco e ruas do evento. Mas é
também o evento que permitiu
a criação do roteiro de Arte
Urbana cuja face mais visível
são os chapéus-de-chuva
coloridos. Em entrevista,
Edson Santos, vice-presidente e vereador responsável pelo Turismo, afirma que,

[ Edson Santos, Vice-Presidente

Se há 13 anos atrás alguém dissesse a um aguedense que a sua terra iria ser conhecida nos quatro

[100 DESTINOS MAIS SUSTENTÁVEIS DO MUNDO]
hoje, é este “céu colorido o nosso cartão de visita
para o Mundo. E através disto temos conseguido
mostrar tudo aquilo que temos e tudo o que pretendemos potencializar”. É o caso do Museu Ferroviário
de Macinhata do Vouga, onde, através de uma parceria com a CP, tem sido possível dinamizar toda a
zona de serra entre Aveiro e Sernada do Vouga. Com
uma viagem histórica num comboio composto por
uma locomotiva Alstom do séc. XX, proporcionamos
uma viagem no tempo, com direito a degustação do
tradicional pastel de Águeda e animação constante
de um grupo folclórico. “conseguimos criar cenários
onde as pessoas ficam a conhecer a história da
nossa terra.
E isto tem sido uma aposta ganha e que nos
permite, também, dinamizar o nosso comércio
local que, ao longo dos últimos anos, tem sabido
adaptar-se à nova realidade e reinventar-se, quer
através dos horários alargados, quer através da
disponibilização de produtos diferenciadores”. E a
verdade é que todos os investimentos feitos pela
autarquia ao longo destes 13 anos têm tido um
impacto importante na economia local que, além
de estar hoje revitalizada, é ela própria fomentadora de boas práticas e de novos investimentos,
essenciais para que o objetivo final seja atingido.
E se é certo que são muitas as pessoas que têm
passado por Águeda para ver os chapéus coloridos, não menos verdade é que são cada vez mais
aqueles que querem ficar no concelho por mais
do que um dia. E, para isso, é preciso também
criar as condições necessárias. Nesse sentido,

nomia circular. Ou seja, que de alguma forma onde
se faca investimento não seja feito de uma só vez
e se esfume. Os próprios chapéus têm um papel de
decoração e arte urbana, mas também de bem-estar,
ou seja, pretendemos conciliar várias vertentes”.
Quando as pessoas entram naquelas ruas, mesmo
num dia de grande calor, sentem conforto e isso
reduz o consumo de energia. Sendo a maior parte
dos chapéus entregues a escolas e associações, para
serem reutilizados em atividades escolares. Aliás,

o sector privado tem acompanhado as necessidades do mercado e apostado na criação de
novos alojamentos e em empresas de animação
turística. Foram já criados algumas unidades de
alojamento local e um novo hotel de 4 estrelas.
Contamos com um crescimento a nível do turismo
seguro, planeado e sustentável de forma a minimizar qualquer impacto negativo do turismo no
nosso concelho.

a promoção de boas práticas sustentáveis que
permitam uma cidadania ativa e com consciência
ambiental. “O município está presente num sem
número de redes internacionais, nas mais variadas áreas de atuação e, tem trabalhado de forma
intensa e objetiva, colocando em prática projetos
que se destacam pelas preocupações ambientais
na redução das emissões de gases com efeito
de estufa, promovendo, assim, a diminuição da
sua pegada ecológica e o combate às alterações
climáticas. Destaco com particular enfâse o Pacto
dos Autarcas, os Laboratórios Vivos para a Descarbonização, a agenda para a Energia e para as
Alterações Climáticas, as Smart Metering, entre
outras “.

AGIR LOCAL, PENSAR GLOBAL
Edson Santos refere que as boas práticas que a
autarquia tem vindo a implementar são essenciais
para se manter na linha da frente. Por exemplo,
“queremos que o turismo seja parte de uma eco-

não só no verão a reutilização e poupança estão
previstas. Em dezembro, Águeda acende o “Maior
Pai Natal do Mundo”. Todo o conceito do evento, que
tem como principal objetivo promover experiências
natalícias diferentes, num ambiente acolhedor e
mágico, assente numa poupança energética, com
a utilização de lâmpadas Led, na reutilização e
reciclagem de materiais, prolongando assim o ciclo
de vida dos produtos utilizados e combater a produção de resíduos. É uma prática que é transversal
a toda economia do concelho e que cada vez mais
sentimos um envolvimento maior dos residentes e
de toda o tecido empresarial.

100 DESTINOS MAIS
SUSTENTÁVEIS DO MUNDO
Recentemente, Águeda foi certificada como um
dos 100 Destinos mais Sustentáveis do Mundo
em 2018. Para alcançar esse reconhecimento,
contribuíram todos os esforços que têm sido
desenvolvidos ao longo dos anos, quer pelo
município, quer pelos munícipes, no que concerne

PATEIRA DE FERMENTELOS
A Pateira de Fermentelos é um dos polos capazes
de dinamizar, ainda mais, o concelho de Águeda,
quer pelos valores paisagísticos, quer pela elevada
diversidade biológica, alguma com estatuto de
proteção a nível nacional e internacional. Neste
momento, “temos algumas candidaturas em curso
e o que pretendemos é criar projetos que permitam
colocar a Pateira no mapa. Para isso, temos vindo
a tentar reabilitar a Pateira para que ela possa
ser usufruída tanto pelos residentes como pelos

visitantes sem que isso implique estragar o seu
ecossistema. Em Portugal, há muito a ideia de não
mexer para não estragar, mas depois tudo se estraga
porque não se cuida. Nós somos apologistas de usar,
cuidando. Portanto, o que pretendemos é criar um
projeto âncora que permita que os investidores percebam o potencial da Pateira para que ali invistam
no sentido de reabilitar todo o local, tornando-o
num local qualificado e diferenciador, ideal para a
prática de desportos náutico, de desportos radicais
e turismo de natureza”, afirma Edson Santos.

©PATRICK FERREIRA
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[OEIRAS VALLEY]

Oeiras Valley: Uma identidade que se construiu
DURANTE QUASE TRÊS DÉCADAS,
OEIRAS FOI UM MUNICÍPIO QUE
SE REINVENTOU. APOSTOU
NA REQUALIFICAÇÃO E NA
REESTRUTURAÇÃO, NO FOMENTO DAS
SUAS POTENCIALIDADES E CONSEGUIU
AFIRMAR-SE COMO MUNICÍPIO DE
FUTURO. HOJE, COM ISALTINO MORAIS
DE VOLTA À GESTÃO DOS SEUS
DESTINOS, OEIRAS É UM CONCELHO
QUE ENFRENTA UM NOVO CICLO DE
DESENVOLVIMENTO. FIQUE A SABER
TUDO, NA ENTREVISTA QUE SE SEGUE
COM ISALTINO MORAIS, EDIL DO
CONCELHO DE OEIRAS.

O País Positivo visitou Oeiras num momento em

Oeiras Valley. A nossa conversa com o edil começou precisamente por perceber como surge esta
marca e qual o impacto da mesma, mas rapidamente percebemos que o Oeiras Valley é apenas
uma engrenagem de todo um mecanismo que
trabalha para o sucesso e para a qualificação
de todo o concelho. Como nos refere, o Oeiras
Valley é um conceito que, do ponto de vista da
marca, tem sido trabalhado de forma empírica.
No entanto, e já a partir de janeiro, toda e qualquer comunicação e designação do município
de Oeiras irá aparecer associado e agregado à
marca Oeiras Valley. No entanto, “o Oeiras Valley
não é apenas um conceito, é uma realidade que
tem vindo a materializar-se ao longo das últimas
décadas”, avança, afirmando: “Tudo isto começou
em finais dos anos 80 quando, na estratégia do
município, decidimos que o concelho teria que
se afirmar, no seio da Área Metropolitana de
Lisboa, como um polo alternativo para o acolhimento de empresas do setor terciário superior. Ou seja, percebemos que queríamos atrair
empresas do setor terciário, é certo, mas também
entendemos que queríamos no nosso território
empresas que gerassem valor, em unidades de

em várias frentes em simultâneo. Oeiras era
um município com muitos bairros de barracas
e isso era uma chaga social tremenda para o
território, mas sobretudo para as pessoas e para
as famílias e, portanto, a erradicação dos bairros
de barracas traduziu-se num projeto de vida
novo para as famílias, os indicadores da educação e do trabalho melhoraram, portanto, tudo
melhorou na situação dessas famílias. Assim,
libertaram-se espaços do território que estavam
de facto ocupados dessa forma e foi possível
desenvolver parques empresariais, na sequência
do Tagus Parque como o primeiro Parque de
Ciência e Tecnologia do nosso país e a par disso
avançaram outros parques do mesmo gênero”.
À medida que o território se foi requalificando,
foram surgindo mais oportunidades para que o
concelho recebesse mais e melhores empresas
de base tecnológica.
Apesar de todo o trabalho feito até hoje, Isaltino
Morais considera que há ainda muito para fazer e
espaço, também, para que outras empresas procurem o concelho para se fixarem. No entanto,
é importante também que se perceba que estas
empresas não se fixam num concelho apenas

que se prepara uma nova imagem corporativa.
Quem conhece este concelho, rapidamente o
associa a Silicon Valley, nos Estados Unidos da
América, pela sua capacidade de atrair e fixar
empresas de base tecnológica. Consciente deste
facto, Isaltino Morais, atual presidente da autarquia, instituiu uma nova marca para o concelho:

trabalho de valor acrescentado”. A par disso, o
concelho começou também, estrategicamente,
a apostar na educação, no ambiente ‘ “Oeiras foi
pioneiro a nível ambiental, sendo aqui instaladas unidades de recolha seletiva de resíduos,
as ilhas ecológicas e os primeiros vidrões, por
exemplo”- , ou seja, “naquela altura trabalhámos

porque alguém quer muito que isso aconteça: “É
preciso que existam serviços às empresas e às
pessoas acima da média. E aqui falo de creches
e infantários, de escolas do primeiro e segundo
ciclo, de escolas secundárias, de escolas internacionais de qualidade para que as pessoas que
vêm para cá trabalhar possam também encontrar acolhimento para os seus filhos. No nosso
plano estratégico de desenvolvimento, seja em
que área for, contamos sempre com as pessoas
que aqui vivem, mas também com as que aqui
trabalham para que as empresas possam olhar
para este território e perceber que Oeiras é,
definitivamente, um concelho com condições de
excelência e que consegue proporcionar a todos
a melhor qualidade possível”, afirma o autarca.
Apesar de ser indiscutível o patamar de excelência atingido pelo concelho de Oeiras, não é
também possível ignorar o grande calcanhar de
Aquiles, do concelho e da própria Área Metropolitana de Lisboa: A Mobilidade e Transportes.
E é precisamente a mobilidade e os transportes
que acabam por se refletir na própria competitividade da AML. Segundo o nosso entrevistado,
a AML é a área metropolitana da Europa pior
servida em termos de transportes e isso deve-se,
passo a citar, “a erros sucessivos dos diferentes
governos dos últimos 30 anos”. A verdade é que
“estamos numa situação calamitosa. No entanto,
e pela primeira vez, este mandato conseguiu-se
que todos os municípios da AML estivessem de
acordo e, portanto, existe a vontade de criar um
plano de mobilidade e transportes para o próximo quadro comunitário e a certeza de que, para
existirem melhores transportes, há que suportar
os custos. Finalmente, todos perceberam que

[ Isaltino Morais, Presidente
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[OEIRAS VALLEY]
alguns problemas só poderão ser resolvidos em
conjunto e, portanto, cá estaremos todos para
unir esforços para os resolver”.
Com o salto qualitativo que será dado com a
melhoria da mobilidade na AML, a competitividade da região sairá reforçada e, consequentemente, Oeiras terá vantagem, mais uma vez, para
atrair mais empresas de base tecnológica para o
concelho. E toda essa vantagem é fruto do planeamento estratégico que foi feito ao longo das
últimas décadas, dos sucessivos investimentos
estruturais realizados e do incrementar de todas
as suas potencialidades.
Todo este panorama faz com que Oeiras enfrente
agora um novo ciclo de desenvolvimento. Quem
o diz é o próprio Isaltino Morais que fez questão
de frisá-lo durante toda a sua campanha eleitoral e que, ganhas as eleições com maioria absoluta, continua a afirmar que Oeiras entrou num
novo ciclo: “Nos próximos cinco anos, do ponto
de vista da qualidade urbana, Oeiras irá sofrer
transformações únicas a nível nacional. Teremos,
efetivamente, conforto urbano, com passeios
confortáveis, com materiais de qualidade, material urbano eficiente e moderno, iluminação
pública adequada às nossas necessidades e um
investimento real e avultado na nossa rede de
transportes internos”. E tudo isto porquê? Fácil,
“entendemos que aquilo que as empresas nos
trazem através dos seus impostos devem, de
alguma forma, ser-lhes devolvidos sob a forma
de serviços de qualidade e, ao mesmo tempo,

ticas integradas que permitem que os turistas visitem um local. No fundo, “se não tivemos reabilitado e requalificado o território, não teríamos razões
para os turistas nos visitassem. Neste momento, e
cumpridas todas as obras de grande porte, é hora
de apostar na promoção de Oeiras como destino
turístico”. E a verdade é que Oeiras tem muito que
visitar Só a título de exemplo, é em Oeiras que
está o Palácio do Marquês e os seus maravilhosos
jardins que estão a ser alvo de requalificação
por parte da autarquia; o Paço Real de Caxias e
seus jardins que foram também requalificados,
assim como mais de 20 obras de Machado de
Castro;a Fábrica da Pólvora de Barcarena, um
polo industrial do século XVII, que atrai já milhares de pessoas e alberga, além de restaurantes
e centros de arte, a Universidade Atlântica; o
Palácio do Egipto que é um dos monumentos
mais significativos da vila de Oeiras; o Auditório
Eunice Muñoz, os restantes teatros espalhados
pelo concelho que foram alvo de requalificação;
o Passeio Marítimo; a Piscina Oceânica; a Adega
de Carcavelos que além de ser requalificada foi
revitalizada no seu funcionamento e produz já
hoje mais de 50 mil litros de vinho por ano e,
claro, nunca esquecendo o Parque dos Poetas
que é somente o maior Centro de Arte Pública
do País e o segundo maior da Europa, onde estão
presentes mais de 50 esculturas e representados praticamente todos os grandes escultores
portugueses sendo, no fundo, um repositório de
todas as vertentes de arte pública de finais do

serem suporte de medidas e investimentos para
a coesão territorial. Um município competitivo
é aquele com melhores índices de segurança e
para isso temos que investir nas pessoas e na
coesão territorial, corrigindo assimetrias e dando
oportunidades a todos. E é precisamente isto, as
empresas que aqui estão sedeadas e o nível de
coesão territorial, que dão a Oeiras uma identidade muito própria”, afirma.

século XX, principio do século XXI. Ainda assim,
“apesar de termos muito património e muitos
polos de atração turística, não nos podemos
comparar a Lisboa que é a capital ou a Cascais
que tem turismo desde o século XIX. Apesar disso,
temos agora uma oferta hoteleira muito capaz ‘ao
contrário do que acontecia há 30 anos em que não
tínhamos uma cama sequer -, recebemos os maiores eventos realizados em Portugal’ o Comic Con, o
Alive e estamos a trabalhar para que no próximo
ano tenhamos aqui a maior cidade Natal do País.
Ou seja, Oeiras está, cada vez mais, preparada para
receber os turistas”. Ou seja, Oeiras tem uma panóplia de ofertas qualificadas e de qualidade que
vale a pena visitar.

OEIRAS E O TURISMO
Uma pesquisa rápida nas redes sociais permite-nos perceber que há quem critique a falta de
aposta de Oeiras no turismo. No entanto, Isaltino
Morais refere que o turismo é o resultado de polí-

PRIMEIRO ANO DE MANDATO
Isaltino Morais assumiu a autarquia de Oeiras
em Outubro de 2017 e, segundo nos relata, este
primeiro ano de mandato foi de muito trabalho:
“Encontrei a Câmara muito desorganizada, a
diferentes níveis. Encontrei muitos dirigentes
desmotivados e a verdade é que não existia um
único projeto realizado. E uma autarquia desta
dimensão não pode parar, de maneira nenhu-

e lidera-los no sentido de abandonar as práticas
de marasmo e coloca-los a pensar, a ter iniciativa e a ser parte deste projeto”.
Na opinião do nosso interlocutor, este primeiro
ano foi um ano intenso, com um ritmo alucinante. No entanto, “este era o ritmo que se impunha
para colocar a autarquia de volta aos eixos, mas
no próximo ano entraremos numa velocidade
cruzeiro que nos permitirá gerir a camara, as

ma”. Assim, nos primeiros meses houve necessidade de criar uma nova estrutura orgânica e
de retomar os níveis de eficiência anteriores
ao período da Troika. A par da reorganização,
“desde julho, estamos a trabalhar no desenvolvimento do plano de desenvolvimento
estratégico do concelho e, ao mesmo tempo,
temos estado focados no lançamento de novos
projetos. Se é certo que quando aqui entrei em
outubro de 2017 não tinha sequer um projeto
para realizar, mais certo ainda é que neste
momento temos mais de 500 projetos em
laboração. Com a mudança de dirigentes há
também a necessidade de sensibilizar os que
ficam e os que chegam, é necessário motiva-los

pessoas e os projetos de uma forma menos
pressionada. Convenhamos que é impossível
trabalhar sobre pressão durante quatro anos
seguidos. É preciso que, também ao nível da
gestão, exista um equilibro que nos permita
fazer o que nos propomos sem que ninguém saia
prejudicado, seja a que nível for”.
Com esta nova dinâmica imposta pelo executivo
camarário, Oeiras caminha para um novo paradigma: “Face a todas as nossas potencialidades,
equipamentos e estruturas, Oeiras tem condições para ser o melhor município para viver
neste país. E quando digo viver, digo também
para trabalhar, para visitar ou para investir”, finaliza o entrevistado, Isaltino Morais.

Novembro 2018

[

] 27

[MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA]

Albufeira é “Autarquia + Segura”
ALBUFEIRA É UM CONCELHO JOVEM,
DINÂMICO E ECONOMICAMENTE
DESENVOLVIDO QUE SE AFIRMOU, AO
LONGO DOS ÚLTIMOS ANOS, COMO A
“CAPITAL DO TURISMO” PORTUGUÊS.
EM ENTREVISTA, JOSÉ CARLOS
MARTINS ROLO, PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA
FALA SOBRE AS POTENCIALIDADES
ÚNICAS DESTE CONCELHO.

to permanente, assente numa cultura de incentivo e
captação de investimento e emprego para Albufeira.

[ José Carlos Martins Rolo
Não deve existir nenhum português que não conheça a maravilha que é passar férias em Albufeira, mas
como é viver em Albufeira?
É viver numa cidade moderna que consegue res-

posso deixar de receber este reconhecimento com
satisfação pois é sinal que estamos a trabalhar para
o bem-estar da população.

ponder diariamente aquilo que são as necessidades
mais básicas dos seus munícipes mantendo níveis
elevados no que concerne à qualidade de vida. No
pico do Verão recebemos mais de 400 mil pessoas e
no Inverno temos cerca de 40 mil residentes, mas a
nossa preocupação é garantir que os munícipes de
Albufeira se sintam bem todo o ano mantendo uma
aposta firme na melhoria das escolas, das vias de
comunicação, dos parques infantis e nos espaços de
lazer ao ar livre. Ou seja, procuramos criar todas as
condições para que possamos usufruir desta grande
cidade que é Albufeira.

O programa “Autarquia + Segura”, além de beneficiar diretamente todos os habitantes de Albufeira,
é também mais uma medida que incrementa o
turismo?
Exatamente. O Programa de Desfibrilhação Automática Externa de natureza comunitária que instalámos no concelho é inovador e pioneiro a nível
nacional e internacional, sendo que o Município de
Albufeira assume com esta medida uma postura
de proatividade face à defesa da vida humana. Ora,
hoje em dia, a segurança é, cada vez mais, um fator
decisivo no setor turístico. Este programa vem reforçar o sentimento de segurança de quem nos visita,
que certamente se sentirá mais protegido no que se
refere a uma possível ocorrência de doença súbita.
Somos hoje um município mais seguro.

A qualidade de vida é uma das premissas deste executivo que tudo tem feito para atingir os mais altos
padrões. Exemplo disso é o galardão recebido em
Outubro que dá ao município de Albufeira o prémio
de Melhor Município para viver. Em que consiste o
programa “Autarquia + Segura” e como foi recebido
este reconhecimento?
Na última década Albufeira tem sido um município
líder em qualidade de vida em áreas tão diversas
como o ambiente, a segurança, as acessibilidades, os
transportes, o ambiente, o ensino e a formação, só
para dar alguns exemplos. O programa “ Albufeira +
segura” representa a continuidade deste paradigma,
na vertente especifica da segurança. Concretamente,
o programa, que terá um grande impacto na qualidade de vida da comunidade concelhia, consiste na
instalação de 11 desfibrilhadores automáticos na
via pública e outros dois em veículos, bem como na
formação em Suporte Básico de Vida (SBV) e Desfibrilhação Automática Externa (DAE) de 170 pessoas,
entre civis, funcionários municipais e elementos da
GNR e dos Bombeiros Voluntários. Naturalmente
que, enquanto Presidente da Câmara Municipal, não
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Para que Albufeira não viva exclusivamente dos
meses de verão, é necessário que se promova o
tecido empresarial e se consiga captar investimento
privado. Neste sentido, a autarquia tem trabalhado
em prol do empreendedorismo e da inovação?
Quais as medidas que têm sido tomadas neste
âmbito?
O Município de Albufeira tem trabalhado intensamente na área do empreendedorismo e inovação,
sobretudo naquilo que é o apoio directo aos empresários que nos procuram para aqui promover as
suas empresas e investir no concelho. Reflexo desta
aposta foi a criação do AGE –Gabinete de Empreendedorismo de Albufeira que visa a promoção do
desenvolvimento económico do concelho e do seu
tecido empresarial através de atuações concretas
em prol da competitividade, do empreendedorismo,
do apoio ao investidor e da empregabilidade. É um
serviço global de informação, com acompanhamen-

As indústrias criativas e a economia do mar ganham
um grande destaque naquilo que é a projeção do
futuro de Albufeira? Existem já projetos de dinamização destas áreas emergentes?
Albufeira tem praias fantásticas e a economia do
mar tem que ser vista como uma âncora fundamental no desenvolvimento do concelho. Queremos
aproveitar este potencial como uma forma de diversificação da oferta turística e, por isso, temos todo
o interesse em apoiar estas empresas, geradoras
de riqueza e dinamização económica. As atividades
marítimas turísticas representam mais de 10% por
cento do negócio da Marina de Albufeira e geram
cerca de 200 postos de trabalho diretos e outros
tantos indiretos. Aliás, a Marina de Albufeira tem
recebido vários galardoes na náutica de recreio e
das atividades marítimo-turísticas, o que é motivo
de orgulho par a autarquia. No plano das indústrias
criativas temos apostado fortemente na “indústria
cultural”, valorizando o nosso património cultural,
nas suas mais variadas vertentes.

estratégia de investimento na reabilitação urbana
do concelho, que vem dotar de qualidade as zonas
mais antigas, potenciando e enriquecendo Albufeira
a nível cultural e turístico.
Quais os grandes projetos e objetivos futuros?
Temos previsto para os próximos dois anos um
conjunto de obras estruturantes que vão mudar a
face da cidade. A título de exemplo, na área social,
vão ser construídos 3 novos lares e vamos reforçar o
número de salas do pré-escolar, são ainda prioridades a melhoria das vias de comunicação com a pavimentação de ruas e requalificação com substituição
de redes de água e saneamento, vamos também
efectuar um reforço do investimento na iluminação
pública e na colocação de mobiliário urbano em
vias que se encontram mais necessitadas.

A reabilitação e revitalização das zonas histórias são
um tema na ordem do dia. Albufeira também tem
vindo a traçar este caminho?
Diria que tem sido uma prioridade para o Município.
Em 2016, Albufeira foi o município algarvio que
obteve a verba mais elevada na candidatura aos
Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU),
num total de 910 mil euros financiados pelos fundos comunitários FEDER do Programa Operacional
CRESC Algarve 2020. Dos 1.400.000 euros orçamentados pela Câmara Municipal para a concretização
das obras previstas no âmbito do PARU, a autarquia
apenas investirá 490.000 euros nas intervenções
de Reabilitação Integrada da Praça da República
e Musealização dos Vestígios Arqueológicos (obras
já concluídas) e ainda Reabilitação do espaço da
antiga Igreja Matriz de Albufeira (atual Quintal da

Gostaria de deixar alguma mensagem aos nossos
leitores, convidando-os, por exemplo, a passar o
Fim de Ano em Albufeira, numa experiência única?
O programa do Fim de Ano de Albufeira tem uma
enorme repercussão a nível económico e mediático
no concelho e na região e já é considerado uma
referência nos principais roteiros turísticos de Fim
de Ano. Este ano, voltamos a apostar na diversidade
de eventos, que se estendem ao longo de cinco dias,
permitindo às famílias passarem um fim-de-semana
prolongado com iniciativas para todos os gostos e
idades. O cartaz, com a duração de cinco dias, tem
como destaque os concertos de HMB e Fernando
Daniel na noite de Réveillon, que termina com fogo-de-artifício lançado de três pontos do concelho. Mas
o programa inclui ainda uma Star Parade, Paderne
Medieval e o Festival de Humor Solrir. Além disso, as
unidades hoteleiras, bem como os restaurantes do
concelho, oferecem diversas propostas para o Revéillon, vindo complementar o programa que o Município tem preparado para esta data especial. Ao longo
destes cinco dias, esperamos cerca de 150 mil pessoas em Albufeira. Lanço o apelo aos comerciantes
para que mantenham os estabelecimentos abertos
durante esse período. É importante recebermos bem

Câmara Municipal), e Reabilitação para adaptação
do edifício do antigo Tribunal a Centro de Artes
e Ofícios. Creio que esta aposta é o reflexo de

quem nos procura nesta época do ano, complementando a oferta existente. Todos somos responsáveis
pela promoção da imagem da cidade.

[QUALIDADE DE VIDA]

NÃO É NOVIDADE, MAS NUNCA É
DEMAIS RECORDÁ-LO: A PRÁTICA
DE EXERCÍCIO FÍSICO REGULAR É
FUNDAMENTAL PARA PRESERVAR
O BEM-ESTAR FÍSICO, PSÍQUICO E
SOCIAL.

Para que os resultados sejam benéficos deve queimar 700 (mínimo) a 2000 (o ideal) calorias por
semana atividade aeróbica moderada. Se o gasto
for superior a 2000 calorias pode melhorar as suas
capacidades atléticas.
Há que ter atenção, no entanto, às possíveis lesões
(edemas, hematomas, entorses, distensões musculares, contusões, ruturas, fraturas, tendinites, ciática,
lombalgias ou torcicolos) provocadas por excesso
de exercício ou prática incorrecta. As dores musculares manifestam-se, mas existem anti-inflamatórios e analgésicos para as dores.
Para que os resultados sejam positivos, deve seguir
alguns critérios:
– Periodicidade
Pratique atividade física com regularidade. Recomenda-se que seja praticada pelo menos três
vezes por semana.
– Duração
Geralmente deve durar 45 a 60 minutos. Os
desportos que consomem mais gorduras são os
aeróbicos (longa duração e intensidade moderada)
como as caminhadas e natação.
– Intensidade
Deve ser escolhida de acordo com as possibilidades e preferências de cada um, em função da
intensidade da atividade, o gasto energético varia.
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Faça Exercício
Físico, pela
sua Saúde

SABIA QUE?
• Andar de forma acelerada (cerca de 6 km
por hora) queima, aproximadamente, 80 calorias por quilómetro. Assim, para queimar 700
calorias numa semana precisa de andar cerca
de 9 quilómetros ou durante uma hora e 30
minutos.
• Para queimar 2000 calorias precisa de andar
cerca de 25 km ou andar cerca de 5 horas. Além
disso, não deverá esquecer os exercícios de alongamento e força muscular.

UMA QUESTÃO DE SAÚDE
Um programa de atividade física regular e bem
elaborado é muito importante na prevenção das
doenças cardiovasculares. As vantagens são consideráveis:
• Reduz o risco de morte prematura;
• Reduz o risco de morte por doenças cardíacas ou
AVC, que são responsáveis por 1/3 de todas as
causas de morte;
• Reduz o risco de vir a desenvolver doenças cardíacas, cancro do cólon e diabetes tipo 2;
• Ajuda a prevenir/reduzir a hipertensão, que afecta 1/5 da população adulta mundial;
• Ajuda a controlar o peso e diminui o risco de se
tornar obeso;
• Ajuda a prevenir/reduzir a osteoporose, reduzindo o risco de fractura do colo do fémur nas
mulheres;
• Reduz o risco de desenvolver dores lombares,
pode ajudar o tratamento de situações dolorosas, nomeadamente dores lombares e dores nos
joelhos;
• Ajuda o crescimento e manutenção de ossos,
músculos e articulações saudáveis;
• Promove o bem-estar psicológico, reduz o stress,
ansiedade e depressão;
• Ajuda a prevenir e controlar comportamentos de
risco (tabagismo, alcoolismo, toxicofilias, alimen-

tação não saudável e violência), especialmente
em crianças e adolescentes.
O aumento de doenças cardiovasculares, cancro,
diabetes e doenças respiratórias crónicas é uma

com excesso de peso e obesidade aumenta
rapidamente, nos países desenvolvidos e nos
países em desenvolvimento, também aumentam
o excesso de peso e a obesidade na população

realidade no mundo actual. Este aumento global,
epidémico, está estritamente relacionado com
alterações dos estilos de vida, nomeadamente o
tabagismo, inactividade física (sedentarismo) e
uma alimentação não saudável.
Estima-se que o sedentarismo seja causador de
um milhão e 900 mil mortes a nível mundial. É
ainda a causa de 10 a 16% do cancro da mama,
cólon e recto, bem como de diabetes mellitus, e
de cerca de 22% da doença cardíaca isquémica.
O risco de se ter uma doença cardiovascular
aumenta 1,5 vezes nos indivíduos que não
seguem as recomendações mínimas para a atividade física.
Ao mesmo tempo que o número de indivíduos

mais jovem.
A atividade física é, juntamente com uma alimentação saudável, a chave para o controlo do
peso.

COMER BEM É COMER VARIADO
Não é possível falar de saúde sem falar de alimentação. A primeira não existe sem uma segunda
estruturada, saudável e completa.
A educação também é uma forma importante de melhorar a saúde nutricional. A OMS e os seus
estados membros iniciaram uma campanha onde revelam as “cinco chaves para uma alimentação
saudável”:
1) Alimentar o bebé exclusivamente com leite materno até aos seis meses de vida.
2) Comer alimentos variados
3) Comer verduras e frutas em abundância
4) Consumir quantidades moderadas de gordura e azeite
5) Comer menos sal e açúcar.
O aumento da obesidade em todo o mundo é um dos principias desafios que se colocam atualmente
à saúde pública. Este problema em crescimento vertiginoso é responsável pelo aumento das taxas
de diabetes e outras doenças relacionadas com o regime alimentar. Nos países em desenvolvimento,
cerca de 20% das crianças com menos de cinco anos têm excesso de peso.

Dar um passo em frente na gestão
da diabetes.
Juntos, o medidor OneTouch Verio Flex® e a app OneTouch
Reveal® mudam a maneira de ver a sua glicose no sangue.

A app móvel OneTouch Reveal®
permite-lhe partilhar os seus
resultados e progressos
com a sua rede de cuidados
de saúde.

App móvel. Descarregue já!
Faça a leitura do código QR
ou procure OneTouch Reveal® em:

TECNOLOGIA

Saiba mais sobre a OneTouch®
Visite www.OneTouch.pt
Visite a app web OneTouch Reveal®
em www.OneTouchReveal.pt
Serviço de Apoio ao Cliente
800 201 203 (chamada gratuita)
Horário de funcionamento,
dias úteis, das 09:00 às 18:00.

iOS é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos os Estados Unidos e outros países.
Apple Store™ é uma marca da Apple Inc. Android™ e Google Play são marcas registadas da Google Inc.
A palavra, marca e logotipo Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela LifeScan Escócia
está licenciado. Se tem menos de 18 anos, por favor, fale com os seus pais ou tutor para se registar.
Os medidores são produtos com marcação CE para o diagnóstico in vitro. Leia atentamente as precauções
e limitações nas instruções de utilização. Para solicitar qualquer esclarecimento, por favor,
fale com o seu profissional de saúde.
©LifeScan Portugal, Johnson &Johnson, S.A. 2018 EMCO/RVL/0618/0099 (18-LFS-47)
LifeScan Portugal Johnson &Johnson, S.A.; Lagoas Park edifício 9, 2740-262 Porto Salvo

Uma tecnologia de
nova geração para
a sua pressão arterial.

MEDIDORES DE PRESSÃO ARTERIAL
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Rapidez
Experiência de conforto

Facilidade e conforto para quem pretende uma medição
rigorosa e frequente. Ecrã maxi e retroiluminado,
com toda a informação visível. Claro e completo.
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Para uma medição tranquila da pressão arterial.
Toda a tecnologia Pic Solution em 3 teclas.
Simples, rigoroso e intuitivo.

www.picsolution.com/pt

@picsolutionportugal

Um resultado rápido e confortável devido à tecnologia RAPID TECH .

À venda em farmácias e parafarmácias.
Os medidores de pressão arterial Pic Solution são dispositivos médicos.
Antes da sua utilização deve ler cuidadosamente a rotulagem
e as instruções de utilização.
Rev. Nov/2018
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É fácil com Pic!
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