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NESTA EDIÇÃO

Alguns dos artigos de opinião estão de acordo com a antiga ortografia, por decisão dos seus autores.

Há expressões que muito se usam no nosso quotidiano, tais como “a 
união faz a força” ou “uma equipa é mais do que a soma dos elemen-
tos”, mas que adquirem um significado especial quando pensamos no 

associativismo, forma de conjugação de vontades, de ideias e de projectos, tão 
enraizada na cultura e na sociedade portuguesas.

É por isso que há mais de setenta anos foi criada a Associação Empresarial 
de Sintra, com a firme convicção de que muito mais vantagens haveria num 
projecto de envolvimento e parceria entre as empresas que desenvolvem a 
sua actividade no concelho de Sintra, nos seus variados sectores, do que sub-
sistir ao ritmo de “cada um por si”.

Ao fim deste tempo creio que todos faremos um balanço muito positivo 
desta experiência, fazendo a Associação já parte do dia-a-dia do mundo em-
presarial de Sintra, devido às inúmeras iniciativas que os seus associados pro-
curam em benefício da sua actividade e dos colaboradores.

O facto de a associação ser de Sintra e não, por exemplo, de uma região 
ou de uma área metropolitana, identifica claramente a sua actividade com o 
concelho de Sintra, sem prejuízo de poder estabelecer pontes com outras as-
sociações similares de outras paragens ou mesmo de integrar iniciativas que 
visem um contacto profícuo com entidades de âmbito nacional.

A ligação ao concelho e em particular ao seu município, através dos re-
presentantes eleitos para o executivo camarário, para a assembleia municipal 
e para as juntas de freguesia, surge pois de forma natural, permitindo, com 
recíprocas vantagens, estabelecer um diálogo e um envolvimento em deter-
minadas questões estratégicas, como é seguramente o apoio que o sector 
económico deve merecer por parte das autoridades, atendendo aos desafios 
do desenvolvimento económico, da competitividade e do emprego, que tão 
importantes têm sido na afirmação de Sintra.

É por isso que continuamos a desenvolver a nossa actividade de forma em-
penhada e profissional, na convicção de que deveremos tentar fazer sempre 
mais e melhor. O sucesso da Associação será também, naturalmente, o su-
cesso do concelho e de toda a sua população. É isso que nos anima e nos faz 
continuar com a maior alegria e energia. n

OPINIÃO

73 anos de AESintra

Carmona Rodrigues 
Presidente Conselho Consultivo da AESintra

Écom especial orgulho que assumo a direção do Jornal Economia Lo-
cal (JEL) na edição que marca os setenta e três anos de associativismo 
da AESintra. Estou particularmente envolvida no movimento asso-

ciativo e, qualquer que seja a causa ou a missão, são os altruístas e os re-
silientes que se envolvem, dando real sentido à expressão “um por todos, 
todos por um”; são eles que não deixam a expressão de Alexandre Dumas 
retida em referências literárias ou em discursos motivacionais. Sim, esforço-
-me por ser altruísta sem ser politicamente correta e sou resiliente porque 
a genética tem muita força. Alguém disse que o mais difícil não é entrar no 
movimento associativo, é sair.  Eu fico até me deixarem; sinto-me em casa.  
Assumo o destaque editorial e gráfico da 4ª edição do JEL garantindo que 
as próximas serão ainda melhores, no entanto, esta é, seguramente, a mais 
especial. É especial para o tecido empresarial de Sintra que vê reconhecida a 
Associação que o representa, com a leitura do texto de autoria do atual presi-
dente da Edilidade – Dr. Basílio Horta e de outros dois ilustres que o antece-
deram: Prof. Fernando Seara e Dra. Edite Estrela. Os depoimentos são espe-
ciais por ser a primeira vez que os três últimos se encontram editorialmente, 
a escrever sobre o mesmo tema – a AESintra - motivo que nos enche de alen-
to e de profundo agradecimento. É também nesta edição que se encontram 
quatro gerações de presidentes da AESintra  que, a convite de Paulo Veríssi-
mo, “lembraram as conjeturas de cada mandato, as diferentes políticas e os 
crescentes desafios”. Mais temas preenchem estas dezasseis páginas, distri-
buídas em Sintra com o início da época balnear, que a cada ano traz renovada 
dinâmica às atividades económicas do concelho, particularmente, às insta-
ladas junto ao litoral. Falamos de turismo acessível e inclusivo, de responsa-
bilidade social e ambiental das empresas, da nova tarifa de estacionamento 
que afeta o comércio local, particularmente na Portela de Sintra. Entrevistá-
mos Jorge Gomes – diretor MBA ISEG – a propósito da parceria ente a AE-
Sintra e o instituto superior, e fomos aos Negrais, conhecer a empresa que 
desenvolveu um projeto que está suspenso, literalmente, algures no espaço.  
É uma honra partilhar cada linha desta edição e porque, contrariamente à 
natureza humana, as associações querem-se cada vez mais velhas e expe-
rientes: Parabéns AESintra.  n

EDITORIAL

Uma edição especial!

Sónia Firmino
Diretora
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DESTAQUE

A proximidade que Sintra quer ter com quem investe e com quem 
trabalha neste concelho é um objetivo estratégico da Câmara Mu-
nicipal, desde o primeiro dia de mandato.

O modelo de desenvolvimento económico inclusive que crie emprego 
e reforce a coesão social só é atingível na medida em que as empresas 
sejam consideradas o motor da dinamização económica. Daí que 
tenhamos criado um conjunto de instrumentos que visam apoiar as 
nossas empresas na sua atividade corrente e, também, mantê-las infor-
madas sobre iniciativas da autarquia e sobre as prioridades da sua gestão. 
O Conselho Estratégico Empresarial, o Conselho Estratégico Ambiental 
e o Gabinete de Apoio ao Empresário são elementos insubstituíveis deste 
objetivo. No mesmo sentido, a câmara deseja consolidar com a AE de 
Sintra um relacionamento pautado pela lealdade recíproca e pela inde-
pendência face a grupos políticos ou de interesses.

O concelho de Sintra assume particular responsabilidade no desenvol-
vimento económico nacional, uma vez que uma relevante percentagem 
do PIB, com forte influência nas exportações portuguesas e na criação de 

emprego, se encontra aqui sediado.
Depois de um tempo difícil para os portugueses em que o empobrecimento generalizado foi a palavra de or-

dem, temos agora de recuperar a esperança num trabalho que tem necessariamente de ser conjunto entre as 
empresas, as suas associações e o Estado central e local.

A nossa Câmara está na primeira linha desse trabalho e podemos mesmo dizer que fazemos aqui o que dese-
jávamos que fosse feito a nível nacional. Controlámos a despesa corrente, aumentámos o investimento e dimi-
nuímos os impostos. Uma câmara que em dois anos e meio consegue passar da posição 197º para a 28º no Índice 
da Transparência Municipal, reduz a despesa corrente em mais de 50 milhões de euros, investe só este ano cerca 
de 40 milhões e já desceu 2 pontos no IMI (devolvendo 2,7 milhões às empresas e famílias sintrenses) e que se 
propõe continuar a reduzir a carga fiscal, merece sem dúvida a confiança dos investidores o que para bem de 
todos tem vindo a acontecer.

Basílio Horta
Presidente C.M.Sintra

O meu olhar
Sintra, como bem sabemos, 

é um verdadeiro compêndio da 
história. Em Sintra, como em 
outro texto escrevi, sempre se 
viveu a dualidade da memória 
e do tempo e para mim foi fácil 
descobrir que a razão dessa du-
alidade se deve, acima de tudo, 

às peculiaridades de um Povo que tanto recortou e moldou as pedras e 
o barro da sua glória, como cavou o chão ou vindimou os cachos de es-
plendorosas seivas. Ou doou, ainda, e numa tradição oral que se regista, 
paladares únicos ou, ainda, não deixou que a história dos novos dias apa-
gasse, por completo, o sentido do comércio tradicional. E nesta expres-
são daquela inequívoca dualidade teve um papel fundamental, durante os 
meus mandatos em Sintra, a Associação Empresarial de Sintra. Agindo e 
interagindo. Lutando e denunciando. Sugerindo e exigindo. Com respeito 
mas com firmeza. Principalmente com o Manuel Cabo e as equipas que 
liderou. Aqui encontrei, em regra, homens e mulheres dedicadas a Sintra 
e às suas gentes. Ali senti uma “unidade empresarial municipal” sem que 
se pressentissem outros legítimos “sentimentos de pertença”. Ali o saloio 
aliava-se ao “urbano”. O arrojado com o tradicional. A solidariedade e a 
dedicada inovação. A pedra e a indústria pesada. O vestuário com os dife-
rentes e deliciosos sabores de Sintra. O turismo com os seus novos atores 
e desafios. A carpintaria com a aeronáutica. As grandes marcas do Mundo 
com as referências identitárias de Sintra. O tabaco com as farmacêuticas. 
A química com os automóveis. A logística com os moldes e os alumínios. 
Os novos “entrepostos” alimentares com os produtos únicos, e tão delicio-
sos, da “terra”. Das terras sintrenses. Juntando todos. Grandes e pequenos. 
Sempre lutadores. Por vezes resistentes. Ao lado da Associação Empresa-
rial de Sintra, desta Associação, que todos agrega. Mas sempre respeitando 
as diferenças mas agarrando, com orgulho, a história. Como é da essência, 
agora bem assumida pelo Paulo Veríssimo, de uma Associação Empresarial 
nesta segunda década deste milénio.        

AESintra
Em tempo de aniversário, manda a tra-

dição que se felicite o ou os aniversarian-
tes. Neste caso, um singular gramatical que 
tem implícito um plural semântico, porque 
uma associação representa um coletivo. 
Saúdo, pois, a Associação Empresarial de 
Sintra pelos seus 73 anos.

Uma associação nasce, cresce e desen-
volve-se graças ao trabalho árduo de mui-
ta gente. Ao longo das suas mais de sete 

décadas de existência, a AE de Sintra contou com o inestimável contributo 
das sucessivas direções e dos seus associado se também com o apoio das au-
toridades locais e dos sintrenses. Graças àqueles que lhe dedicaram tempo 
e entusiasmo, podemos festejar e reconhecer os bons serviços prestados às 
empresas e ao Concelho a que tive o privilégio de presidir durante oito anos. 

Ao longo dos meus dois mandatos de presidente da Câmara Municipal, 
tive a oportunidade de acompanhar o trabalho desenvolvido pela AESin-
tra na dinamização das pequenas e médias empresas e na estruturação da 
economia da região. Num tempo em que os conceitos de inovação e em-
preendedorismo ainda não tinham passado do dicionário para a linguagem 
corrente e em que não existia o SIMPLEX para simplificar a relação em-
presarial com o Estado e reduzir os custos de contexto das empresas, pude 
testemunhar o empenhamento da AESintra na modernização e valorização 
do tecido empresarial sintrense. 

Pela sua dimensão, diversidade e heterogeneidade, o Concelho de Sintra 
era (e é), a todos os níveis, uma incontornável referência da Área Metropoli-
tana de Lisboa. E a sua Associação Empresarial era uma voz audível no uni-
verso empresarial e um interlocutor privilegiado no diálogo institucional.

Para o desenvolvimento económico de um território, seja município seja 
região ou país, é tão importante a empresa como os seus trabalhadores.
Sem empresas de sucesso não há emprego de qualidade. E sem trabalha-
dores qualificados não há empresas bem-sucedidas. É da harmonia deste 
binómio que se alimenta o progresso e se gera a riqueza de que todos po-
dem beneficiar. Espero que a AESintra continue por muitos e muitos anos a 
apoiar as empresas do Concelho.

Fernando Seara
Presidente C.M.Sintra de 2002 a 2013

Edite Estrela
Presidente C.M.Sintra de 1994 a 2001
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Manuel do Cabo, anterior pre-
sidente da direção da AESin-
tra, foi eleito para presidir 

a equipa diretiva do Lions Clube 
Sintra Romântica - Clube associado 
à Lions Clube Internacional. Carlos 
Silva, secretário da direção da AE-
Sintra, integra a nova equipa que 
tomou posse no dia 31 de maio, na 
presença de vários representantes 
do movimento associativo de Sin-
tra, inclusivamente de Paulo Verís-
simo – presidente da AESintra. A 
Lions Club Sintra Romântica nas-
ceu em 1996 pela mão de um grupo 
de amigos com vontade em ajudar a 
comunidade sintrense, partilhando 
o amor à Sintra do espírito român-

tico. O Lions Clubs International é 
a maior ONG (Organização Não Go-
vernamental), contribui anualmen-
te com 700 milhões de dólares para 

a ajuda de projetos humanitários a 
nível mundial, tem mais de um mi-
lhão de sócios e está  em mais de 
200 regiões. n

Novos Corpos Sociais

Lions Clube  
Sintra Romântica

BREVES

6,5 milhões  
de financiamento 
para Sintra
lNo âmbito da candidatura ao Pla-
no Estratégico de Desenvolvimen-
to Urbano (PEDU), Sintra, obteve 
financiamento para vários projetos 
apresentados nos três instrumen-
tos de planeamento previstos ao 
eixo urbano: Plano de Mobilidade 
Territorial, Plano de Ação de Re-
generação Urbana e Plano de Ação 
Integrada para as Comunidades 
Desfavorecidas. A comparticipação 
atingiu os 50% do valor total de in-
vestimento previsto. 
.....................................................

EPAV garante  
emprego
lA EPAV – Escola Hoteleira de Co-
lares de ensino profissionalizante 
e alternativo ao percurso regular, 
garante uma forte taxa de empre-
gabilidade, na ordem dos 96%. A 
excelência do ensino tem motiva-
do o forte recrutamento por parte 
dos empresários. A EPAV tem sido 
um importante pólo dinamizador 
da gastronomia local e do vinho de 
Colares.

PUB ......................................................................................................................................................................................................................................... 

Para refletir sobre as novas 
regulamentações que afe-
tam a atividade comercial 

e empresarial, nomeadamente 
a instalação de novos parquí-
metros e o aumento do tarifário 
no Centro Histórico e na Porte-
la de Sintra (ver pág.14), Paulo 
Veríssimo e Olga Figueiredo da 
AESintra – respetivamente pre-
sidente e secretária-geral - reu-
niram com Eduardo Casinhas, 
presidente da União de Fregue-
sias de Sintra (UF de Sintra) e 
com a responsável financeira 

deste órgão de poder local – 
Ana Reis. Foi ainda assunto de 
discussão a nova regulamen-
tação dos horários de funcio-
namento dos equipamentos 
comerciais da freguesia que 
afeta, especialmente, os bares 
com funcionamento noturno 
e, por último, foi apresentada 
pela AESintra uma propos-
ta para a realização da Sintra 
Moda, forte marco no envolvi-
mento das instituições sociais 
e na promoção do comércio 
local. n

UF de Sintra

Atividade empresarial
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Ainda que a temperatura es-
teja instável, está a chegar 
o Verão de 2016. E nesta 

época, algumas coisas acontecem 
ciclicamente. Os visitantes come-
çam a chegar em número cada vez 
maior e têm lugar algumas das 
tradicionais iniciativas, de que 
são exemplo as etapas das com-
petições de desportos aquáticos 
e as animações nos locais histó-
ricos, às que se juntam algumas 
novidades como a Feira Medieval 
da Terrugem e o Sintra NewsMu-
seum (a ocupar o antigo Museu do 
Brinquedo). 

É provável que quando esti-
verem a ser efetuadas pesquisas 
sobre Sintra encontremos dife-
rentes marcas, nem sempre sen-
do percetível o que as diferencia 
ou qual o seu setor, objetivos e 
experiências proporcionadas. En-
contraremos Sintra, numas vezes 
acrescentada por Inn e noutras de 
Capital do Romantismo, também 
poderá existir o Ative Sintra. Ve-
remos peças e imagens integra-
das na comunicação do Turismo 
de Lisboa ou mesmo as do cum-
primento da estratégia nacional 
do Visit Portugal, sendo que a da 
Parques de Sintra Monte da Lua é 
a mais compreensível.

Chegados ao centro históri-
co, é natural que a larga maioria 
dos agentes que transportam tu-
ristas se amontoem, que grande 
parte dos que nos visitam fique 
por pouco tempo (pois quem os 
transporta está mal estacionado 
à sua espera), isto não contando 
com os que não conseguem es-
tacionar. Como devemos apon-
tar soluções, deveria existir uma 
marca com um conceito federa-
dor comum, com a estratégia e 
objetivos gerais e que para seg-
mento/nicho de mercado exista 
uma declinação da marca, que 
tenha autonomia mas contribua 
para os objetivos gerais. Deve 
ser um todo compreensível, de 
longo prazo, dado que um des-
tino turístico não se constrói em 
dois ou três anos. Até lá, teremos 
sempre os monumentos, a serra, 
as praias, os doces, muitas vezes 
o nevoeiro de um dos locais mais 
belos da Terra, o que atrairá sem-
pre o turismo (interno e externo).

OPINIÃO

A chegada 
do Verão

Em maio foi inaugurada a nova 
sede do projeto Viv@cidade, 
em Agualva Cacém, na presen-

ça de várias entidades locais e outros 
parceiros, entre os quais o Vereador 
Eduardo Quinta Nova da Câmara 
Municipal de Sintra, os dois presi-
dentes de Junta e Raquel Azevedo, 
coordenadora do Viv@cidade. A AE-
Sintra, parceira do projeto, fez-se re-
presentar pela sua secretaria-geral, 
Olga Figueiredo.

O projeto foi desenvolvido no 
âmbito do Programa Escolhas, já na 
6ª geração, e pretende dar uma res-
posta prática às necessidades iden-
tificadas nos jovens da comunidade 
de Agualva-Cacém. O novo espaço 
disponibiliza várias salas, ideias para 
o desenvolvimento e promoção de 
atividades educativas, formativas, 
cívicas e de entretenimento.

O Escolhas é um programa gover-
namental de âmbito nacional, criado 

em 2001, promovido pela Presidên-
cia do Conselho de Ministros e in-
tegrado no Alto Comissariado para 
as Migrações. A linha de atuação do 
programa centra-se na inclusão so-
cial de crianças e jovens de contextos 
socioeconómicos vulneráveis, visan-
do a igualdade de oportunidades e o 

reforço da coesão social. O Programa 
Escolhas é financiado pela Direção 
Geral de Educação e pelo Instituto 
da Segurança Social e conta com o 
cofinanciamento do Fundo Social 
Europeu/Portugal 2020  e Programas 
Operacionais Regionais de Lisboa e 
Algarve. n

Programa Escolhas

Novo espaço do  
Projeto Viv@cidade

Sintra abre a época balnear de 
2016, a partir de 1 de julho e até 
31 de agosto, com duas praias 

acessíveis a todos: praia da Adraga 
e praia das Maçãs. Este programa foi 
desenvolvido pela autarquia sintren-
se e garante condições de acessibi-
lidade a pessoas com deficiência ou 
mobilidade condicionada. Nas praias 
identificadas vão estar disponíveis 

equipamentos e monitores que facili-
tam o acesso às zonas balneares e que 
estão capacitados para manusear as 
cadeiras anfíbias que permitem a cir-
culação na areia e flutuação no mar. 
O programa “Praia Acessível para 
Todos” é desenvolvido em parceria 
com as Associações Humanitárias de 
Bombeiros de Almoçageme e de Co-
lares. n

Abertura da época balnear

Praia acessível para Todos
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Joaquim Miranda
AESintra
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Taxa de ocupação 
hoteleira em Sintra
lO AHP Tou-
rism Monitor 
diz que o pri-
meiro trimes-
tre de 2016 foi 
positivo para 
a hotelaria do destino Estoril/Sintra, 
face ao período homólogo do ano 
anterior. Assistiu-se a  variações po-
sitivas de 1,4% no preço médio por 
quarto ocupado (que foi de 62 euros) 
e de 13,7% no RevPAR (montante de 
37,7 euros). A taxa de ocupação quar-
to foi de 60,7%, mais 6,58 p.p. do que 
em março de 2015. Verificou-se ain-
da um aumento de 10,1% no preço 
médio por quarto ocupado, indicador 
que se fixou nos 83,3 euros.
.....................................................

Exposição  
Point of View – 
Parque da Pena
lPara assinalar o bicentenário de 
D. Fernando II estão em exposição, 
no Parque da Pena, as obras de dez 
artistas. Este projeto foi pensado a 
partir da relação do homem com a 
natureza e os artistas usaram ma-
teriais existentes no próprio Par-
que da Pena para criação das obras. 
A exposição vai estar aberta ao pú-
blico durante todo o ano, sem ma-
nutenção, uma vez que o amadure-
cimento natural de cada peça faz 
parte do conceito da iniciativa. De 
entre os vários artistas em exposi-
ção encontram-se obras de Vhils, 
Gabriela Albergaria, entre outros.

BREVES

Já é longa a relação entre a Mer-
cedes-Benz Portugal e o CECD 
- Centro de Educação para o Ci-

dadão Deficiente de Mira Sintra que 
comemora em 2016 quarenta anos 
de existência. Este ano, no âmbito do 
projeto de responsabilidade social 
da marca, o areal da praia Grande foi 
limpo pelos utentes do CECD, outros 
tantos colaboradores da Mercedes e 
uma equipa da AESintra. André Sil-
veira e Helena Morgado, responsável 
pelo departamento de comunicação 
da Mercedes e diretora dos Recursos 
Humanos, respetivamente, explica-
ram ao Economia Local que esta ini-
ciativa é um encontro de vontades 
e visa sensibilizar os participantes 
para a importância da qualidade am-
biental e para o respeito pela dife-
rença. O dia começou com a limpeza 
do areal, seguindo-se um almoço no 
Hotel Arribas, participado pelo vere-
ador da Câmara Municipal de Sintra 
Eduardo Quinta Nova. Um outro gru-
po de utentes da CECD esteve na co-

zinha do Hotel Arribas a confecionar 
bolos, com a supervisão de um Chef 
da Colmeia de Mel, degustados após 
a aula de surf que durante a tarde le-
vou a banhos alguns colaboradores 
da Mercedes. A aula de surf permitiu 
que fossem tiradas fotos com a pran-

cha de Garrett McNamara, Embaixa-
dor da Mercedes-Benz. Resta referir 
que entre os parceiros da iniciativa 
esteve a pastelaria Colmeia de Mel 
que forneceu queijadas aos presen-
tes e trouxe algumas sobremesas 
para acompanhar o almoço. n

Mercedes-Benz Portugal e CECD Mira Sintra

Responsabilidade  
social e ambiental

PUB ......................................................................................................................................................................................................................................... 
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Há cerca de vinte anos, en-
trava pelas nossas casas um 
anúncio que se iniciava num 

ambiente campestre, mostrando 
um pastor e as suas ovelhas numa 
qualquer parte de Portugal distan-
te, quando de repente se ouvia um 
toque de telemóvel. Os animais 
ficavam confusos com aquele som 
pouco habitual até que o pastor 
puxava do seu telemóvel e excla-
mava com um sotaque carregado 
“Touxim?...Ah, um momento…É 
para mim!”.

Este anúncio tornou-se num 
marco da publicidade em Portugal, 
numa altura em que os telemóveis 
eram verdadeiros tijolos, alguns 
de antena, e as operadoras tinham 
o objetivo maior de estimular a 
aquisição destes equipamentos por 
todos os Portugueses. A operado-
ra Telecel, hoje Vodafone, colocou 
Portugal inteiro a verbalizar este 
slogan sempre que cada um de nós 
atendia o seu telemóvel e rematava 
esta campanha com uma assinatu-
ra final “Onde você estiver, está lá».

Vem isto a propósito da forma 
como, vinte anos depois, o consu-
midor se relaciona com as marcas, 
com os produtos e com o seu tele-
móvel/smartphone que se tornou 
objeto pessoal e intransmissível ao 
longo do seu dia-a-dia.

Os utilizadores de smartphones 
vivem “alwayson” e estão constan-
temente a enviar informações e si-
nais sobre o que pretendem, o que 
precisam, onde estão, comentando 
e sugerindo alterações e outras 
formas de relacionamento com as 
marcas e produtos.

Hoje, o “Tou xim” já não se limi-
ta a um mero serviço prestado de 
comunicação. Diariamente, o con-
sumidor vai deixando rasto das in-
formações que procura, das pesqui-
sas que faz, dos “likes”que atribui, 
sendo que, todas estas ações têm 
um valor incalculável para o co-
mércio local/retalho uma vez que 
são decisões tomadas com base no 
telemóvel.

Este é o desafio que o comércio 
local precisa de agarrar, as marcas 
querem estar presentes onde estão 
as pessoas e como dizia o célebre 
slogan: “Onde você estiver, está lá”! 

E as pessoas estão…É este o de-
safio!

OPINIÃO

José Amaral
Prof. Universitário/Gestor

O desafio  
do comércio  
local

Falámos com 
Sílvia Lopes, 
37 anos e 

office-manager da 
Peçolopes, filha do 
fundador e mais 
uma mulher num 
mundo de homens. 
A Silvia largou “o 
mundo dos centí-

metros do setor dos mármores para 
se dedicar aos milímetros da comple-
xidade e precisão da metalomecânica. 
Aos nove já conduzia empilhadoras e 
quando ingressou nos quadros da Pe-
çolopes, o pai fez questão de oferecer-
-lhe uma peclise e um par de botas de 
biqueira de aço que na necessidade 
troca por saltos altos, quando a oca-
sião assim o exige. 

Regressemos a 2002, explique aos lei-
tores do Economia Local como tudo 
começou?
A Peçolopes surge em 2002 pela mão 
do meu pai, José Lopes, que anterior-
mente já tinha adquirido experiência 
na área, aliás, acredito que tenha sido 
também isso que o ajudou a ultra-
passar um período difícil, motivado 
pela postura menos correta do um 
ex sócio. Os tempos foram contur-
bados mas com a ajuda da família, 
colaboradores, clientes, fornecedores 
e instituições bancárias, tudo se ul-
trapassou. A Peçolopes é o resultado 
de uma vida de dedicação do meu pai, 
já chegou a Angola, Austrália, Suécia, 
Noruega, Espanha e mais recente-
mente a Inglaterra, sempre através de 
clientes nacionais.

É caso para dizer que viajam dos 
Negrais para o mundo...
Aparentemente estar na “terra do lei-
tão” pode parecer desvantajoso para 
outras empresas que não estejam li-
gadas à restauração, tendo em conta 
a forte associação que os Negrais têm 
ao setor, no entanto, acabámos por 
perceber que a aldeia tem uma situ-
ação geográfica estratégica; estamos 
perto de Sintra, de Mafra, da Malveira 
e de Loures o que nos coloca na pro-
ximidade de vários clientes.

A Peçolopes é mais um grande e bem-
-sucedido negócio de família?
O meu pai é o gerente da empresa, 
felizmente ainda não iniciamos a su-
cessão. Toda a família está envolvida, 
e dos netos, talvez só o mais novo 
possa envolver-se na área, avalian-
do o interesse que já demonstra em 
tenra idade. Tanto eu como os avós 
gostaríamos que eles tivessem futuro 
na Peçolopes apesar de ser ainda pre-
maturo falar sobre o assunto.
 
Quer explicar qual é, exatamente, a 
área de negócio da empresa?
A Peçolopes é uma metalomecânica, 
especializada na execução de com-
plexos trabalhos de precisão, nas 
mais diversas áreas. Fazemos manu-
tenção industrial e construímos de 
raiz: máquinas, acessórios, peças ou 
equipamentos. Não temos um único 
“produto de prateleira”, fazemos tudo 
por medida, mediante a necessidade 
do cliente. A mecânica, a metálica e 
o forjamento são as três grandes áre-
as de laboração da empresa. O nosso 
raio de ação é muito vasto e está liga-
do a várias indústrias.

Uma mulher na metalomecânica, 
como tem sido o desafio...
Uma mulher na metalomecânica tem 
sido como se um homem estivesse 
num mundo de Barbies; brinco, o de-
safio é constante, ajuda-me a crescer 
enquanto profissional e nunca senti 

a pressão da diferença de género. La-
mento, porém, constatar que ao fim 
de catorze anos ainda não consigo ter 
1⁄4 do know-how do meu pai. Para 
alcançar sabedoria nesta área é im-
perioso “arregaçar as mangas” e fazer. 
O cliente procura na Peçolopes, para 
além da nossa qualidade de trabalho, 
a experiência do meu pai.

Um dos projetos desenvolvidos pela 
Peçolopes foi literalmente para o es-
paço, quer mencionar este e outros 
que considere mais emblemáticos na 
ainda recente história da empresa?
Desenvolvemos a maquinagem de 
vários protótipos de reservatórios 
para o gás dos satélites, a pedido de 
um cliente nacional que nos chegou 
através do Instituto Superior Técnico 
e em conjunto com várias entidades 
internacionais, entre as quais a ESA 
European Space Agency. Ainda para o 
mesmo cliente, desenvolvemos uma 
ferramenta horizontal para maquinar 
em torno o interior de rugosidade, 
facto que os elementos da ESA não 
acreditavam ser possível, o que moti-
vou a visita às nossas instalações de 
elementos da ESA e de outras entida-
des envolvidas no projeto. O camião 
da Elisabete Jacinto tem a nossa assi-
natura e construímos uma peça mais 
artística que esteve exposta no pare-
dão de Oeiras e que depois foi expor-
tada para a Austrália.

Quais sãos os constrangimentos que 
tem sentido, se existirem?
A Peçolopes quis candidatar-se ao 
Portugal 2020 com o intuito de re-
forçar a sua estratégia de interna-
cionalização mas não conhecendo o 
mercado alvo foi impossível compro-
meter-me com quantidades estima-
das e de vendas. Orgulhamo-nos da 
qualidade do nosso trabalho e da nos-
sa capacidade técnica mas não temos 
apoios que nos orientem estrategica-
mente, que nos ajudem a experimen-
tar novos mercados internacionais. n

A empresa trabalha por  
exclusividade executando 
peças únicas. Há satélites  
no espaço com o contributo 
da Peçolopes apesar do  
lamento pela falta de apoios 
na internacionalização.

Peçolopes – Indústria Metalomecânica
Dos Negrais para o espaço

Entrevista de 
Olga Figueiredo
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Tudo aconteceu numa das mais 
belas salas do Hotel Central. O 
tom escolhido foi o informal, 

próprio de uma conversa de amigos 
que se reencontram para reavivar 
memórias, encarar desafios e proje-
tar o futuro. 

Definindo a marca de gestão de 
cada um dos presidentes, tendo em 
conta o perfil de cada um, arriscamos 
dizer que o apoio estratégico dado 

aos representantes do comércio local, 
confirmado na passagem de João Pai-
xão pela AESintra, definiu o seu man-
dato. O ex-presidente fez questão 
de aconselhar o atual, dizendo-lhe 
que não deixasse “as coisas fugirem” 
para os grandes empresários porque 
o tecido empresarial de Sintra é com-
posto, na sua maioria, por pequenas 
e médias empresas - citando Paulo 
Veríssimo – o “ADN da AESintra”. Já 
com Silva Carvalho, a marca deixada 
nos seus três anos de mandato, passa 

pela criação de novos serviços e pelo 
próprio investimento na estrutura in-
terna na AESintra. Manuel do Cabo, o 
mais resistente dos três, lembrando 
os quase vinte anos como presidente 
da AESintra, passou por uma con-
juntura favorável ao investimento 
empresarial, animada pela entrada 
de fundos europeus  e, também fruto 
do seu perfil pessoal, soube encetar 
e manter boas relações com o poder 
autárquico e com outras entidades e 
agentes locais e nacionais.

No decorrer da conversa foi unâni-
me o lamento pela situação caótica 
que o Centro Histórico vive há vários 
anos e que condiciona a atividade co-
mercial do centro da Vila; a ausência 
de estratégias locais que resolvam a 
questão do estacionamento inexisten-
te e requalifiquem a caótica circulação 
automóvel, ocupou uma boa parte da 
conversa. Silva Carvalho lamentou 
que o grande projeto de requalificação 
do Centro Histórico, desenvolvido no 
executivo liderado por Edite Estrela, 

73º Aniversário da AESintra

Quatro gerações de presidentes
Foi o Centro Histórico  
o local escolhido para  
reunir quatro gerações 
de presidentes da  
AESintra. O convite  
foi feito pelo atual  
presidente, Paulo  
Veríssimo, que quis  
registar os setenta e 
três anos da Associação, 
valorizando três das 
pessoas que mais  
fizeram por ela.  
Lembraram-se as  
conjeturas de cada 
mandato, as diferentes 
políticas e os crescentes 
desafios. Os quatro  
presidentes coincidiram 
na mensagem:  
A AESintra está de  
parabéns.

João Paixão 
Presidente da Direção da AESintra
1988-2015
“O nosso projeto era ambicioso, 
todos os anos tínhamos de crescer; 
e crescíamos! Conseguimos gerir 
a pressão da mudança tecnologia 
que trouxe grandes mudanças a 
todos os setores empresariais e 
hoje, tantos anos depois, continuo 
a achar que o tecido empresarial 
de Sintra deve ser tratado com ca-
rinho, na base da relação de proxi-
midade.”

Silva Carvalho 
Presidente da Direção da AESintra
1996-1998
“Os meus dois anos de mandato fo-
ram marcados pela necessidade de 
imprimir nova dinâmica à associa-
ção em termos organizativos e de 
resposta direta ao associado. Criá-
mos um gabinete médico e um gabi-
nete jurídico, demos um incremento 
assinalável à resposta formativa, re-
formulámos as instalações com im-
portantes obras e apostamos numa 
forte presença visual.”

Manuel do Cabo 
Presidente da Direção da AESintra
1998-2015
“Foram anos de intenso trabalho que 
coincidiram com a entrada em Portu-
gal dos primeiros quadros de apoio 
que alocaram a Sintra milhares de 
euros. A AESintra crescia em média 
400 a 500 associados por ano, con-
trariamente a outros concelhos que 
registavam uma evolução contrária; 
lembro-me de ser o único represen-
tante otimista nas reuniões nacionais 
de associações empresariais.”
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não tivesse tido seguimento. Segun-
do o presidente, “se há vinte anos a 
requalificação tivesse avançado, hoje, 
Sintra, seria completamente diferente, 
aliás, muitos dos comerciantes discor-
dantes na altura partilham agora uma 
opinião diferente.”

Todos consideram unânime a re-
lação próxima e construtiva que a 
AESintra deve promover junto da Câ-
mara Municipal de Sintra. Manuel do 
Cabo, acha que o executivo de Basílio 
Horta, “merece ser considerado pela 
forma como encara a politica empre-
sarial do concelho que pela primeira 
vez promove a representação de Sin-
tra no estrangeiro, e não fica à espe-
ra, tranquilamente, que o turista nos 
visite; vai procurá-lo”. Silva Carvalho 
apontou como fator desencorajador 
ao investimento o excesso de bu-
rocracia na aprovação dos projetos, 
segundo ele, os empresários querem 
vir para Sintra mas acabam por re-

cuar quando percebem a fragilidade 
e a morosidade que vão enfrentar. 
Também foi coincidente a posição 

de todos os presidentes na mais-
-valia para o concelho da construção 
de um centro empresarial de caráter 

público, à semelhança de tantos ou-
tros que existem noutras autarquias, 
principalmente a Norte. n

Paulo Veríssimo 
Atual presidente da AESintra

“Temos em nós a capacidade de nos reinventarmos, assumindo a valor de 
todos - principalmente dos colaboradores da AESintra . A realidade é outra e 
os desafios são diferentes, também por isso, decidi comemorar os 73 anos da 
AESintra assim, institucionalmente.”

É naturalmente o mais jovem dos quatro presidentes o que na opinião de Sil-
va Carvalho, é uma mais-valia para a dinâmica da AESintra. Paulo Veríssimo foi 
convidado pelo seu antecessor - Manuel do Cabo - a constituir a equipa que hoje 
preside. A sua maior preocupação no ato de constituição foi a de representar os 
variados setores empresariais do concelho de Sintra nos órgãos sociais, por consi-
derar ser imperativo ajustar o discurso às realidades tão dispares de cada fregue-
sia. Entende que é no reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas anteriores 
direções que assenta a imagem de pujança da AESintra mas, na sua opinião, “já 
nada é como era, é necessário abraçar e encarar a mudança” através do reforço de 
uma estratégia de abertura para o exterior, que tenciona cimentar relações com os 
organismos públicos - não só com a Câmara Municipal de Sintra e organismos lo-
cais mas também com o próprio Ministério da Economia e outras entidades nacio-
nais. Reconhece a dificuldade em mobilizar os associados e os empresários para o 
espírito associativo o que obstaculiza a unificação das empresas, por isso, também 
aposta nas novas formas de relacionamento – as redes sociais. Para Paulo Veríssi-
mo há que comunicar Sintra para lá do centro histórico. Sintra começa em Queluz 
e estende-se para lá da Serra em direção ao Mar. Sintra quer crescer e quer provar 
que pode acolher o futuro das gerações vindouras.

Parabéns AESintra
Após o encontro de quatro gerações de presidentes, Paulo Veríssimo foi comemorar os setenta e três anos da AESintra com 
os restantes elementos da direção, colaboradores, parceiros e amigos. Foi assim a festa.
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MBA ISEG

Acesso especial AESintra

Considerando os catorze anos 
de ligação ao MBA do Insti-
tuto Superior de Economia 

e Gestão, quais as mais-valias que 
identifica neste programa formati-
vo?
O MBA é um programa intenso de 
desenvolvimento de competências 
avançadas de gestão e liderança, 
que produz efeitos reais em termos 
de desenvolvimento pessoal e pro-
fissional. No caso do MBA ISEG, o 
programa distingue-se dos seus 
concorrentes diretos, pela ênfase 
na gestão da mudança, inovação e 
empreendedorismo. Pretende-se 
que os participantes do MBA se-
jam capazes de transformar os seus 
ambientes de trabalho e organiza-
ções, tornando-os mais competi-
tivos e adaptados ao mundo atual, 
ou tenham a iniciativa de começar 
novos negócios ou empresas. Este 
enfoque, iniciado em 2012, tem co-
meçado a dar os primeiros frutos, 
com ex-alunos a ganhar prémios 
de inovação ou a criar empresas, e 
com o reconhecimento internacio-
nal deste enfoque (a CEO Magazine 
foi a mais recente entidade a passar 
o selo de reconhecimento).

Qual é o perfil das pessoas que fa-
zem o MBA ISEG: porque escolhem 
este e não outro?
Face ao enfoque atrás definido, os 

candidatos que procuram este MBA 
são essencialmente profissionais 
altamente qualificados ou gesto-
res intermédios que desejam agitar 
os ambientes organizacionais nos 
quais desenvolvem as suas ativi-
dades. De igual modo, gestores de 
topo ou presidentes de empresa, 
que buscam melhorar as suas com-
petências em termos de gestão da 

mudança e estímulo da inovação 
das respetivas empresas. A média 
de idades ronda os 35-38 anos e as 
experiências de trabalho e qualifi-
cações académicas são igualmente 
variadas. Não obstante ser ainda 
mais procurado por homens do que 
por mulheres, na edição de 2015-
2016 a percentagem de mulhe-
res foi a mais elevada dos últimos 
anos, com 35% de participantes do 
sexo feminino.

São vários os momentos que inte-
gram o plano de formação, quer 
destacar alguns?
No plano de formação existem 
quatro vetores. O primeiro inclui 
os conteúdos ditos tradicionais, ou 
formação em hard skills, presentes 
em qualquer MBA acreditado inter-
nacionalmente, e que compreende 
conteúdos como finanças, conta-
bilidade, estratégia, e gestão de 
negócios internacionais. O segun-
do, também recorrente nos MBAs 
acreditados, é composto por unida-
des curriculares e atividades de de-
senvolvimento de liderança. Estas 
atividades são sempre um atrativo 
para os alunos e no caso do MBA 
ISEG é de realçar a parceria que o 
ISEG tem com a Academia da For-
ça Aérea, a Escola Naval, e a com-
panhia de Teatro Umano. O terceiro 
vetor é o da gestão da mudança, ino-

vação e empreendedorismo, e neste 
âmbito a atividade mais marcante é 
a imersão em Silicon Valley, no âm-
bito de uma cooperação com a Uni-
versidade de São Francisco em que 
os alunos passam uma semana na-
quela cidade norte-americana e são 
expostos a uma cultura de inovação 
e empreendedorismo como há pou-
cas no mundo. O último vector é o 
networking e a empregabilidade. 
Aqui estimulam-se os participantes 
a contactarem empresas e pessoas 
que podem servir de alavanca para 
mudanças de carreira.
 
A parceria realizada do ISEG com a 
AESintra coloca os associados da 
última em situação privilegiada. 
Fale-me sobre ela?
As parcerias trazem sempre bene-
fícios de algum tipo, sejam contra-
partidas financeiras, de marketing, 
ou mesmo estratégicas. Não obs-
tante serem entidades a estabele-
cer as parcerias, em última análi-
se são as pessoas que fazem parte 
dessas entidades a beneficiar dos 
serviços ou bens dos parceiros. No 
caso presente, os associados da 
AESintra beneficiam de condições 
vantajosas no valor total do inves-
timento no MBA, o que constitui 
uma oportunidade única de aceder 
a um programa de formação avan-
çada de referência em Portugal.  n

Jorge Gomes, diretor MBA ISEG, apresentou-nos o programa de formação avançada, 
cujas vantajosas condições de acesso para os empresários associados da AESintra  
celebram a parceria firmada com a instituição. É uma oportunidade única de  
aquisição de competências de gestão.

Jorge Gomes – diretor MBA ISEG 

Pessoa Coletiva nº 502 183 357, sociedade por quotas com capital Social  
de 50.000 Euros

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Sintra nº 502 183 357

Mediador de Seguros Inscrito em 20/12/2007, no registo da ASF – Autoridade de Seguros e Pensões com 
a categoria de Agente de seguros sob o nº 407260672/3, com autorização para os ramos vida e não vida, 
verificável em www.asf.pt membro da APROSE com o nº 505, verificável em www.aprose.pt

Em caso de litígio o reclamante pode recorrer ao Centro de Informação, Mediação e Provedoria de Seguros 
(CIMPAS), enquanto Entidade de Resolução Alternativa de Litígios de consumo. Mais informações  
em www.cimpas.pt ou no Portal do Consumidor em www.consumidor.pt

Visite-nos em 
WWW.SEGURSINTRA.PT 
e siga-nos no FACEBOOK

30 ANOS A SEGURAR  
PESSOAS E BENS 
EFICIÊNCIA, DEDICAÇÃO 
E PROFISSIONALISMO

Rua do Carrascal, 2 R/C B, Mem Martins
Tel: 219 210 156 l Tmv: 919 774 670

E-mail: segursintra@segursintra.pt

CUMPRIMOS! 

PARTICULARES
-------    e-------    
EMPRESAS
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E…depois de falarmos sobre os primeiros Reis de Portugal que adora-
vam Sintra e “pour cause” deram umas benesses aos seus habitan-
tes…chegámos a D. Afonso V, o rei de Sintra, aqui nado e falecido, 

com o cognome de o Africano que deu licença aos moradores para “correr 
os lobos” uma vez por ano e tomou uma medida de grande alcance social, 
qual foi a de “não poder pessoa alguma habitar em mais de uma casa”! 

Por carta régia de 1459este nosso Rei premiou os trabalhadores das 
obras e dos seus aposentos no Paço de Sintra, abrangendo “…“ a toda las 
pessoas Christãos, assy homens como mulheres que moram na dita vila e 
arrabalde dela…”

Em 1460, esse nosso Rei deu , ainda, o privilégio à vila de Sintra para 
que a sua feira durasse 5 dias que, na altura, era uma medida de grande 
alcance económico-social , pois era nas feiras que se vendiam os produtos 
agrícolas e outros.

Veio depois o seu filho, o príncipe perfeito, D. João II que, quando ado-
lescente, deve ter brincado muitas vezes no terreiro do Paço de Sintra, que 
fez novas obras nos Paços de Sintra e autorizou os seus habitantes que 
“cortassem lenha nas matas reais para fazerem a festa do Espírito Santo”.

.E veio D. Manuel I que ampliou as obras dos Paços de Sintra e autorizou 
que a Festa do Espírito Santo fosse feita na Sala dos Infantes e que, para 
essa festa, cortassem também a lenha necessária. O Rei Venturoso con-
cedeu grandes regalias e liberdades a quem fosse à feira de Sintra, “não 
sendo presos nem demandados pelos malefícios que tivessem cometido.”! 
Foi uma espécie de indulto temporário dos condenados em apoio à agri-
cultura! 

O rei seguinte, D. João III deu licença à Câmara de Sintra para dar o 
bôdo do dia do Corpo de Cristo e para aplicar ¼ das esmolas na Fábrica 
das Freguesias.

O neto de D. João III, o infortunado D. Sebastião (ficou sem o Pai 3 me-
ses antes de nascer e viu a Mãe ir para a Espanha aos 3 anos de idade…), 
para quem Luís de Camões declamou os Lusíadas no Paço Real de Sintra, 
autorizou a Câmara de Sintra a admitir um médico…D. Sebastião vinha 
frequentemente a Sintra, passando largo tempo no Mosteiro da “Pena-
longa”.

Até os Reis Filipes conferiram privilégios aos lavradores de Sintra!...
Havemos de falar em pormenor do Rei Artista, D. Fernando II, sem o 

qual Sintra não seria tão afamada como é ….
Para Sintra, a romântica, a antiga , era tudo de bom…eram só regalias 

com que muitos dos seus habitantes se embeveceram…até aos dias d´hoje. 
Mas os tempos são outros.

A “Cintra” romântica
teve direito a tudo…  
Agora, a História é outra! (Continuação)
J. Cardoso Martins 
Advogado

Otecido empresarial de Sintra tem vindo a sofrer alterações nos 
últimos anos, com um aumento muito acentuado das Micro-
-Pequenas-Médias empresas. A contracção da dimensão das 

empresas, claramente verificada a partir dos anos 90 com o processo de 
desindustrialização, levou a uma propagação de novas empresas com 
dimensão reduzida, seguindo a tendência nacional. O universo em-
presarial actual é composto por pequenas e médias empresas, sendo a 
proporção de empresas individuais superior a 60% em todo o País, com 
excepção do concelho de Lisboa.

As empresas com menos de 10 trabalhadores abarcam uma parte 
significativa do tecido empresarial global, acima dos 95% - Sintra evi-
dencia o valor de 96,4%. A dimensão média das empresas pode ainda 
ser apercebida, através do número médio de trabalhadores ao serviço, 
onde Sintra destaca o número médio de 3,1 trabalhadores por empresa. 
Para estes indicadores, as empresas que fazem parte da estrutura em-
presarial do concelho de Sintra, encontram-se em consonância com os 
concelhos da AML e do País. 

Em Sintra, em 2012, registavam-se 24 empresas com mais de 250 
trabalhadores (6,2% no contexto da Grande Lisboa). Do mesmo modo, 
muitas empresas que detinham uma dimensão média de trabalhado-
res, superiores a 10 pessoas, encontravam-se muitas vezes associadas 
a recursos endógenos da região como é o caso das actividades ligadas à 
extracção e transformação da Pedra em Pero Pinheiro, Montelavar ou 
Terrugem. 

As grandes empresas localizam-se sobretudo nas freguesias urbanas 
do concelho, tendo também a U.F. de Sintra grande relevância na im-
plantação deste tipo de estabelecimentos. São as empresas ligadas às 
actividades de comércio e serviços que contribuem, de alguma forma, 
para a diminuição da dependência do emprego face a Lisboa. Também 
as actividades nos espaços industriais/empresariais do concelho, nos 
últimos anos têm-se vindo a modificar. Aí as actividades transforma-
doras, armazenagem e serviços complementares de actividade econó-
mica, coabitam cada vez mais com actividades do terciário.

A estratégia de desenvolvimento para a AML deverá ser enquadrada 
de forma a potencializar os melhores recursos de cada concelho. Daí 
que, em Sintra, é fundamental a consolidação do sector dos serviços 
(exemplo: empresas de auditoria, consultadoria, serviços jurídicos etc), 
da actividade financeira, dos transportes e das comunicações, e secto-
res fortemente intensivos em conhecimentos técnicos e inovação.

Pedro Ventura
Vereador da CMS 

O tecido empresarial de Sintra

CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA

geral@bluewest.pt     telf. 261021231     tlm. 964250098

siga-nos nas redes sociaisW W W . B L U E W E S T . P T
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Turismo responsável e sustentável é um conceito cada vez mais usa-
do em artigos sobre indústria hoteleira, é mundialmente debatido - 
principalmente nos últimos anos - no entanto, muitos esquecem-se 

de considerar nas suas políticas e estratégias, outro conceito, não menos 
importante; o turismo inclusivo, pilar central em qualquer turismo res-
ponsável e sustentável.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem cerca de mil 
milhões de indivíduos com deficiência no mundo o que equivale a, apro-
ximadamente, 15% da população mundial. Só na União Europeia aquele 
mercado representa cerca de 350 milhões de euros, valor que por si só já 
é suficiente para demonstrar a necessidade de dotar os hotéis de infraes-
truturas de acolhimento capazes e de preparar a formação das equipas em 
termos de conhecimentos teóricos e práticos. Paralelamente, este turismo 
não está só relacionado com população com deficiência ou incapacidade, 
mas com outros fatores específicos, nomeadamente a condição alergênica 
do hóspede, cada vez mais acentuada, ou mesmo o normal processo de 
envelhecimento. Está previsto que até 2050, o número de pessoas com 
mais de 60 anos atinja, aproximadamente, 20% da população mundial. O 
perfil do cliente também é bastante favorável, visto que normalmente este 
viaja acompanhado, o que significa um aumento do número de quartos 
vendidos ou da ocupação por quarto.

Analisando estes fatores, os agentes do setor de turismo estão em po-
sição privilegiada para adaptar a oferta às reais condições da procura e o 
que inicialmente pode ser encarado como um encargo extra, a curto prazo 
pode resultar num aumento de clientes e receitas, ditado pela conquista 
de um mercado importante, tantas vezes negligenciado.

A captação deste mercado faz-se seguindo uma estratégia integrada, 
envolvendo toda uma região e todos os agentes económicos que repre-
sentam vários setores: os alojamentos, os transportes, as empresas de 
animação turística, os guias, os restaurantes, a gestão dos monumentos e 
especialmente a própria autarquia.

Turismo acessível e inclusivo

Paulo Amorim
Vice-presidente AG AESintra  - Responsável Núcleo Turismo

Por razões pessoais e profissionais, tenho-me deparado com a re-
sistência em aceitar a diferença. Não precisa de ser uma diferença 
“má”, basta ser diferente e já olhamos de lado ou fingimos que não 

vemos. Só de chamar diferença “má” ou “boa”, eu própria já estou a dife-
renciar, como se existisse o manual das regras da normalidade.

Penso no quão pouco estamos habituados a lidar com esta diferença, 
que afeta tantas pessoas, muitas delas tão boas, tão especiais e, por ve-
zes, desprotegidas, dos olhares, dos comentários, da não-aceitação.

Em geral, à diferença junta-se o problema da falta de acessibilidade, 
de condições para pessoas com dificuldades, intelectuais ou motoras, 
profundas ou leves. 

Na minha opinião, só há falta de acessibilidade porque não nos colo-
camos no seu lugar, porque estas pessoas não são tidas em conta, quer 
nas empresas, na sociedade, na arquitetura das casas, das ruas, das zonas 
comerciais e de lazer. 

As pessoas com mobilidade reduzida têm menos qualidade de vida, 
porque os espaços não estão adaptados à sua realidade. Como se já não 
bastasse não poderem fazer tantas coisas, ainda lhes é limitado o viver 
em pleno as suas capacidades. Não pensamos que 2 degraus podem im-
pedir alguém de ir ao cinema, que é preciso 1,20mx1,20m de área para 
uma cadeira de rodas dar a volta num corredor, que a falta de senso-
res sonoros num semáforo dificulta a um cego atravessar a rua. Não nos 
questionamos porque é que, independentemente da sua competência, é 
preciso um programa especial para integrar numa empresa uma pessoa 
com dificuldades. 

Na passadeira do ginásio, frente a 5 televisões, tento ler a boca das 
pessoas que falam nos noticiários a ver se percebo o que se passa. O que 
sentirá um surdo todos os dias? A guiar fecho um olho e realizo a falta 
de perspetiva de quem só vê de um lado. Sei que teclo neste computador 
porque o meu cérebro envia mensagens às minhas mãos, e que há pesso-
as a quem essas mensagens não chegam. 

Não sou melhor nem pior, apenas lido com casos próximos que me 
alertam para estes fatos. 

Vivemos na bolha da normalidade, com slogans “todos diferentes, to-
dos iguais”, que mais não são do que isso mesmo. Se fossemos todos 
iguais, tudo estaria adaptado a todos, não apenas a alguns. Ser livre ain-
da não é para todos, porque a liberdade tem que ser acessível. 

Vejo que algo já está a mudar, mas esta mudança tem que começar 
com cada um de nós. Se mudarmos a forma de ver as coisas, as coisas 
mudarão de forma. 

Joana Horta e Costa
Consultora

“Quando mudamos a forma  
de ver as coisas, as coisas mudam 
de forma”.

OPINIÃO

jornaleconomialocalAnuncie no
Telefone 21 910 62 83 • E-mail geral@aesintra.com
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A A2S - Associação 
para o Desenvolvimento 
Sustentável da Região  
Saloia, constituiu-se no 
âmbito do Acordo de 
Parceria Portugal 2020 
com a intenção de captar 
fundos estruturais para a 
implementação de  
projetos de investimento 
da região saloia. 

AA2S - Associação para o De-
senvolvimento Sustentável 
da Região Saloia, é uma asso-

ciação sem fins lucrativos - sedeada 
em Alcainça,  no concelho de Mafra. 
A A2S é a entidade gestora do Gru-
po de Ação Local Rural e Costeiro e 
atua nos territórios de Loures, Ma-
fra, Sintra e Cascais e é responsável 
pela Estratégia de Desenvolvimento 
Local de Base Comunitária (DLBC), 
em coerência com Acordo de Par-
ceria Portugal 2020 e a Estratégia 
Europa 2020. A AESintra integra a 
Direcção da A2S, competindo-lhe a 
administração e a gestão do Gabine-
te de Acção Local que, entre outras 
funções, gere a abertura de avisos 
das candidaturas, as dotações orça-
mentais e a animação territorial. A 
representação do setor empresarial 
na A2S é feita pela AESintra que re-
afirma, assim, a experiência da  ges-
tão e da participação em projetos de 
desenvolvimento local, de coopera-
ção e de investimento.

A A2S tem por principal objetivo 
implementar estratégias multisse-
toriais em parceria com os atores 
locais, considerando as necessi-
dades e as potencialidades do ter-

ritório, numa lógica participativa 
e de proximidade. No âmbito dos 
Fundos Estruturais, a A2S preten-
de atrair e impulsionar projetos de 
investimento, fomentando a cria-
ção de emprego, diversificando as 

economias locais e valorizando as 
pessoas e as organizações através 
da divulgação das marcas e dos pro-
dutos da região. Pode ser este o mo-
mento certo para muitos empresá-
rios e empreendedores do concelho 
de Sintra.

A A2S já se encontra a recolher 
intenções de investimento, pelo 
que, todos os interessados devem 
preencher uma ficha de intenção, 
disponível na página de facebook 
da Associação. Os projetos a apoiar 
pela A2S têm de apresentar valores 
de investimento compreendidos 
entre 1.000 e 200.000 euros, con-
soante o tipo de medida, e podem 
contar com taxas de financiamento 
a fundo perdido entre os 35% e os 
50%.

FEADER - Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural

No que concerne ao FEADER (Fun-
do Europeu Agrícola de Desenvolvi-
mento Rural), a A2S pretende sele-
cionar projetos relativos a pequenos 
investimentos relacionados com a 
produção, transformação e comercia-
lização de produtos agrícolas, fomen-
tando a diversificação das atividades 
nas explorações e incentivando as 
cadeias curtas e os mercados locais, 
numa lógica de proximidade entre o 
produtor e o consumidor. Outra ver-
tente de apoio está relacionada com 
as atividades necessárias à informa-
ção e à promoção específica de pro-
dutos locais abrangidos por regimes 
de qualidade.

FEAMP - Fundo Europeu dos Assun-
tos Marítimos e das Pescas

Também o setor da economia do 
mar e das pescas pode ser apoiado e 
dinamizado. A A2S, no âmbito do FE-
AMP, vai apoiar pequenos projetos de 
investimento que visem a inovação 
em espaço marítimo; a preservação, 
conservação e valorização do patri-
mónio natural e paisagístico; o re-
forço da competitividade da pesca e 
do turismo, a promoção de produtos 
locais de qualidade e a melhoria dos 
circuitos curtos e mercados locais.

FEDER - Fundo Europeu de Desenvol-
vimento Regional
FSE - Fundo Social Europeu

No âmbito do FEDER e do FSE vão 
ser atribuídos incentivos ao investi-
mento de pequena dimensão, visan-
do o desenvolvimento de microem-
presas em setores como o comércio, 
a indústria e o turismo, destacando 
a criação de emprego como critério 
fundamental do apoio. Vão ser fi-
nanciados projetos que visem a pro-
moção e a valorização económica 
do património cultural e natural e o 
apoio à inclusão social e ao desen-
volvimento comunitário. n

Sintra rural, costeira e saloia
Financiamento de projetos 
locais

A A2S pretende atrair  
e impulsionar projetos de 

investimento, fomentando  
a criação de emprego
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O executivo camarário  
aprovou por maioria novos 
preçários de estacionamento 
o que representa mais  
dificuldade para os  
comerciantes locais. 

N o passado dia 12 de abril, com 
o voto contra do Movimento 
“Sintrenses com Marco Al-

meida”, foi aprovado o aumento do 
tarifário de parqueamento no Cen-
tro Histórico, na Portela de Sintra e 
no mercado do Cacém. A justifica-
ção para o aumento vem na sequên-
cia da preocupação manifestada 
pelo executivo camarário, em agili-
zar um processo de alterações já em 
marcha e que, na zona da Portela de 
Sintra, prevê a criação de parques de 
estacionamento para funcionários, 
libertando lugares para uma maior 
rotação de veículos estacionados. 

Genericamente o tarifário aprovado 
aumenta em época alta, a partir dos 
30 minutos, sendo que, os valores 
mantêm-se inalteráveis em época 
baixa.

A Portela de Sintra faz coincidir na 
mesma zona alguns fatores críticos: 
forte pressão residencial, presença 
de um grande número de serviços, 
estação de comboios e um conjunto 
de atividades comerciais de pequena 
dimensão que lamenta a crescente 
falta de clientela. Os comerciantes 
com quem o Economia Local falou 
são unânimes na opinião: lamentam 
a inexistência de estacionamento li-
vre, discordam com o novo tarifário 
que acentua ainda mais a falta de 
clientela e sentem-se indiferencia-
dos no tratamento que lhes é diri-
gido, concordando que seria justa a 
criação de medidas especiais para os 
proprietários e/ou funcionários dos 
estabelecimentos locais. n

Portela de Sintra
Novo tarifário para estacionamento

Cristina Anjos 
C.C Moto
“Esta zona é pouco movimentada, não justifica 
a presença de parquímetros quanto mais o au-
mento do preçário. Não tenho sequer direito a 
um lugar de estacionamento e devia ter porque 
sou proprietária de um negócio que dinami-
za a zona. Não faz sentido pagar parquímetro 
de manhã à noite, aliás, mesmo os residentes 
são obrigados a renovar o cartão de residente 
a cada dois anos (pelo menos é o que dizem) 
e isso implica custos. Pagamos impostos para 
quê?”

Patrícia e Tânia 
Papelaria Xandra
“Discordamos do aumento do preçá-
rio porque não existe alternativa. Por 
vezes, mesmo que queiramos deixar o 
carro estacionado em zona paga, nem 
sequer temos lugar. Só os residentes 
têm direto a lugar de estacionamento 
mas quem cá trabalha também devia 
ter essa regalia. Se parquearem a zona 
de estacionamento do Urbanismo, 
como já ouvimos falar, tudo muda de figura; aí sim, a situação fica realmen-
te muito problemática.”

Rui António Pinto 
Reparação de Calçado

“Chego sempre muito cedo e por isso deixo o 
carro no parque do Urbanismo, mas o proble-
ma não sou eu, são todas as pessoas que en-
tram na minha loja a correr porque deixam o 
carro mal estacionado, com os quatro piscas 
ligados. Os parquímetros afastaram os clientes 
do comércio local da Portela e quanto a mim a 
única solução é a construção de parques sub-

terrâneos à semelhança do que foi feito em Lisboa. Não concordo com o au-
mento do tarifário porque isso traz sempre desvantagem a quem tem uma 
casa aberta ao público. 

Marco Almeida  
em defesa do  
comércio local
O vereador Marco Almeida,  
acompanhado pelo presidente  
da União de Freguesias de Sintra – 
Eduardo Casinhas saíram em  
defesa dos munícipes e agentes 

locais, dinamizando uma ação de esclarecimento. Na opinião do vereador a  
medida é desajustada no timing; “antes deviam ter sido acauteladas alternati-
vas de estacionamento não pago”. Lamentou o não envolvimento das juntas  
de freguesia e dos representantes dos comerciantes locais que estão destinados 
à indiferença por parte dos decisores. Marco Almeida questionou a não funda-
mentação do aumento em estudos financeiros e lembra que na Portela de  
Sintra, em zonas de estacionamento de duração limitada, que fazem coincidir 
área residencial e área de serviços, a tarifa passou de 1,10 euros para 1,60 euros.
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Porque mais vale prevenir
Soluções particulares e soluções empresariais.

Solicite uma consulta gratuita para a gestão  
da sua carteira de seguros.

Acção Seguros, Sociedade Mediadora Lda.
Rua Dr. João Barros 47 Loja • Mercês • 2725-488 Mem Martins

E-mail.: geral@accaoseguros.net • Telf.: 21 926 88 36

Metodologia CHAC
Novo Serviço de Segurança  
Alimentar
OGabinete de Segurança Alimentar da 

AESintra criou mais um serviço para 
os seus associados - micro e peque-

nas empresas -, a pensar na alteração legal 
à legislação que revela uma tentativa po-
sitiva de simplificação do processo HACCP. 
A nova metodologia CHAC ou 4C’s (Conta-
minação Cruzada, Higienização, Arrefeci-
mento e Confecção) traz vantagens para as 
empresas durante a aplicação do HACCP e, 
na opinião de Luís Miguel Almeida (na foto), 
vice-presidente da AESintra, “resulta num 
serviço muito mais competitivo, sendo que, 
através dele a AESintra também pretende es-
tender os seus serviços a um novo segmento 
de mercado”. Os empresários ao aplicarem a 
metodologia CHAC estão a cumprir, na ínte-
gra, todos os princípios do sistema HACCP 
referidos na legislação. n
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MBA ISEG
2016-18

> MBA da Universidade de Lisboa
> Acreditação Internacional pela AMBA
> 1 semana em Silicon Valley, EUA
> Mais de 900 alunos desde 1984
> 18 meses, pós-laboral (2ª, 3ª, 4ª)
> Treino outdoor Força Aérea e 
    Marinha
> Maior rede de alumni do país
> Acompanhamento de carreiras

VANTAGENS MBA ISEG  SÓCIOS AESintra
> Oferta de €2500 na propina
   (€15.000 em vez de €17.500)
> Válido até 30 de Junho de 2016

    

CANDIDATURAS ABERTAS ONLINE
(+351) 213 925 813

mbaiseg@iseg.ulisboa.pt
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AESintra apoia candidaturas
Cheque-Formação
O Gabinete de Formação da AE-

Sintra está disponível para 
apoiar a apresentação e o 

acompanhamento das candidaturas à 
medida cheque-formação, criada pela 
Portaria n.º 229/2015, de 3 de agosto, 
que visa reforçar a qualificação e a 
empregabilidade dos trabalhadores, 
através da concessão de financia-
mento direto às empresas e aos de-
sempregados que frequentem ações 
de formação ajustadas às necessida-
des do mercado de trabalho.

Os beneficiários desta medida 
são ativos empregados e os desem-
pregados inscritos no Instituto de 
Emprego e Formação Profissional 
(IEFP) há pelo menos 90 dias, com 
idade igual ou superior a 16 anos com 
qualificação de nível 3 a 6. O apoio a 
conceder por trabalhador conside-
ra o valor máximo de 50 horas de 
formação, no período de dois anos, a 
um valor/hora de 4 euros, num mon-
tante máximo que poderá atingir os 
175 euros e não pode exceder 90% do 
valor total da ação de formação. Os 

desempregados que frequentem 
ações de formação com uma dura-
ção máxima de 150 horas, no período 
de dois anos, têm direito a um apoio 
financeiro correspondente ao va-
lor total da ação, comprovadamente 
pago, até ao montante máximo de 
500 euros. 

Os apoios a conceder no âmbito da 
medida não contemplam as despesas 
com ações de formação frequentadas 
antes do período de vigência da medi-
da e/ou da data de submissão da can-
didatura que funcionam em regime 
aberto e são aprovadas até ao limite 
anual da dotação orçamental.

A apresentação das candidaturas 
é efetuada através do portal NetEm-
prego, em www.netemprego.gov.pt, 
na página “Apoios e Incentivos”. No 
caso de candidaturas apresentadas 
por entidades empregadoras é viável 
agregar vários trabalhadores no mes-
mo pedido. n


