
jornaleconomia
Nº 6 l setembro/ 
outubro 2016
Distribuição gratuita

PUB

Sintra local
DESTAQUE

•  Carmona Rodrigues  
(Presidente Conselho Consultivo 
AESintra)  
Pág. 2

•  Joaquim Miranda  
(AESintra)  
Pág. 5

•  Pedro Pires  
(Empreendedor/coach de negócios)  
Pág. 11

•  Pedro Ventura  
(Vereador CMS)  
Pág. 11

OPINIÃO

Vinhos e vinhas de Sintra
DOC Colares Património vitícola 
Pág.3

QUINTA DOS  
BONS ChEIrOS  
- ODrINhAS
Pág. 7

MEMórIAS DO  
LICEU NACIONAL  
DE QUELUz
Pág. 10

Da esquerda para a direita: João Corvo - Viticultor / Vicente Paulo - Presidente Adega Regional de Colares / Carlos Silva - Dir. AESintra / José Baeta - Adega Viúva Gomes / Francisco Figueiredo - Enólogo

AUTOCOLANTE  
DE ASSOCIADO
Pág. 5

CERTIFICAD
O

 D
E  

EXCEL Ê N C I A •  ASSO
C

IADO • 



2 jornaleconomialocal
Nº 6  l  setembro/outubro 2016

Sintra

FIChA TÉCNICA

Diretora Sónia Firmino  
Colaboradores Carmona Rodrigues, Diogo Baeta, Joaquim Miranda,  
Luís Patrício, Olga Figueiredo, Pedro Pires, Pedro Ventura
Design gráfico e paginação Joaquim Gomes  
Propriedade Associação Empresarial de Sintra  
Sede Rua Capitão Mário Pimentel, 17B, 2710-589 Sintra  
Telefone 21 910 62 83 Fax 21 910 62 84 E-mail geral@aesintra.com
NrPC 500 968 357 ErC Registo nº126853 
Estatuto editorial http://www.aesintra.com/estatuto-editorial-
economia-local/ Periodicidade Mensal Tiragem 15.000 exemplares 
Impressão Multiponto, SA

Jornal Economia Local
Nº 6, setembro/outubro 2016
Enoturismo  Pág. 3
Atividades AESintra Pág. 4/6
Quinta dos Bons Cheiros  
Pág. 7
Especial Vinhos  Pág. 8/9
Memórias/ 
Empreendedorismo  Pág. 10

Opinião  Pág. 11
Trânsito e Mobilidade  
Urbana  Pág. 12
#SomosSintra 
Pág. 13
Formação AESintra 
Pág. 14
Segurança no Trabalho  
Pág. 15

NESTA EDIÇÃO

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

Segundo o Instituto da Vinha e do Vinho, em 2015 Portugal exportou 
mais de 737 milhões de euros de vinho, o valor mais alto de sempre. A 
qualidade dos vinhos portugueses é hoje reconhecida pelo mundo, em 

boa medida devido ao esforço dos industriais deste sector que profissiona-
lizaram a indústria vinícola por todo o País. Portugal está a exportar menos 
vinho mas, a vendê-lo mais caro e, pelo sexto ano consecutivo, as expor-
tações portuguesas de vinho cresceram em valor.  O preço médio é de 2,63 
euros, o mais elevado de sempre. Cada litro foi vendido, em média, 2,8% 
acima de 2014. Desde 2010, Portugal aumentou em mais de 20% as suas 
exportações de vinho e tem vindo a demonstrar um crescimento sustenta-
do. O vinho por si só é um produto de qualidade, que deve ser consumido 
com moderação, mas não constitui um fim em si mesmo; está presente na 
actividade turística em geral, na gastronomia, em alguns eventos de nature-
za cultural, cientifica ou mesmo desportiva, na divulgação e valorização do 
património, na actividade diplomática e empresarial, etc. Estou seguro de 
que parte do sucesso dos vinhos em Portugal nos últimos anos resulta  do 
facto de se ter sabido promover, com vantagem, a sua integração ou parceria 
noutras áreas de actividade.

Em Sintra, há mais de cem anos que existe a Denominação de Origem Co-
lares que compreende as freguesias de Colares, São Martinho e São João das 
Lampas. A carta de Lei de 1908, reconhecendo Colares como vinho de tipo 
regional, foi o diploma que criou a região demarcada, património de elevado 
grau de raridade, senão único, em todo o mundo vitícola.

Para além dos vinhos da Adega Regional de Colares, são bem conhecidos 
os “Viúva Gomes” e os “Colares Chitas”, numa região caracterizada pela sua 
exposição a ventos salgados, nevoeiros matinais e solos arenosos com vi-
nhas em pé-franco. Para além disso, têm surgido outros vinhos na região, 
igualmente com grande qualidade e sucesso, como por exemplo os do Casal 
de Santa Maria. Saibamos ter a capacidade de compreender a importância 
deste produto tão tradicionalmente português e de o saber integrar, de for-
ma alargada e participada, numa estratégia de desenvolvimento integrado 
do Concelho de Sintra, que tarda em aparecer.

OPINIÃO

O crescimento da atividade  
vitivinícola em Portugal

Carmona rodrigues 
Presidente Conselho Consultivo da AESintra

EDITOrIAL

Património de Sintra  
em chão de areia

Sónia Firmino
Diretora

Vindos do Atlântico, entrando nas vinhas mais ocidentais do conti-
nente europeu, chegam-nos agrestes ventos marítimos  que se jun-
tam aos densos e persistentes nevoeiros, ainda assim, em chão de 

areia protegido por paliçadas de canas e castas plantadas em pé-franco, é 
aqui que se produz um dos vinhos mais antigos do mundo: DOC Colares. 
Há outros vinhos e vinhas em Sintra, outros de chão rijo, de grande qua-
lidade e maior produção, de mais fácil cultivo e mais consensuais à mesa, 
porém, nenhum outro tem tamanha raridade e resistência. É um patrimó-
nio sem par, quase extinto no passado, hoje recuperado mas ainda frágil a 
merecer que olhem por ele, porém, por onde andam esses olheiros?

Vinhos e vinhas de Sintra é o especial desta edição numa altura em que 
se iniciam as vindimas, e a indústria do vinho, bem representada no con-
celho de Sintra, não só na freguesia de Colares, inicia um processo reno-
vado de produção vinícola. Os vinhos de Colares já galgaram a fronteira e 
são hoje exportados para vários continentes que mais compravam se mais 
DOC Colares houvesse. Diogo Baeta, winegrower da Adega Viúva Gomes, 
representa uma nova geração no setor e acredita que, também em Sin-
tra, o enoturismo deve ser uma forte aposta. Jovem é também o Mare et 
Corvus, vinho produzido na Adraga, trazido a esta edição para otimizar a 
ideia errada que se possa ter da realidade estagnada da região vitivinícola 
de Colares; é chão que continua a dar uva, pouca na verdade, mas única e 
diferenciadora.

Esta edição coincide com abertura do ano escolar e por isso falamos com 
José Brazão, Diretor do Agrupamento de Escolas de Queluz-Belas, onde 
hoje estaria integrado o extinto e saudoso Liceu Nacional de Queluz, marco 
académico de algumas personalidades da vida política portuguesa.

Acabado que está um dos períodos anuais mais complicados para a circu-
lação automóvel no Centro Histórico, e porque são conhecidos os proble-
mas de mobilidade e estacionamento nesta área da grande pressão turísti-
ca, o JEL convidou Luís Patrício, vereador da Câmara Municipal de Sintra, a 
revelar as estratégias pensadas para fazer face à questão que também afeta 
empresas e estabelecimentos comerciais associados da AESintra.
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Sintra

OMare et Corvus é um vinho branco de 
chão rijo da Adraga, proveniente das 
castas Fernão Pires, Malvasia e Char-

donnay, plantadas na vinha mais ocidental da 
Europa, arriscamos dizer; a primeira a receber 
os “ventos violentos e os nevoeiros salgados”. 
As primeiras garrafas chegaram ao mercado em 
2014 com uma denominação diferente – Corvus 
– alterada recentemente por imposição legal. O 
Mare et Corvus resulta de um desejo antigo de 
dois irmãos (um deles o João Corvo, na foto de 
capa, 1º da esquerda) que sempre guardaram o 
desejo de ter uma marca própria, plantada em 
terra familiar e de família, chão que os orgulha 
e os viu nascer. 

O Mare et Corvus é a prova acabada de que a 
potencialidade das vinhas e dos vinhos de Co-
lares é grande. É inegável o título de rei assu-
mido e merecido pelo DOC Colares; representa 
ancestralidade, particularidade das técnicas de 
cultivo e demais características diferenciado-
ras mas, as vinhas de Colares produzem outros 
vinhos também considerados de grande quali-
dade. Citando Miguel Esteves Cardoso numa 
das suas crónicas do Público, (ele que é aman-
te da Adraga e residente em Colares): o Mare 
et Corvus “bebe-se muito bem sozinho — tem 
uma personalidade arrebatadora que surpreen-
de mesmo quem é avisado — mas é irresistível 
acompanhá-lo com ostras, mariscos ou peixe. 
Idealmente olhando para o céu e para o mar da 
Adraga.

Sintra sempre foi um ícone do 
turismo em Portugal e eu, nas-
cido nesta vila, desde pequeno 

que me habituei a ouvir à minha 
volta que Sintra é a “sala de visi-
tas de Portugal”. Verdade ou não, 
depende da perspectiva e opinião, 
Sintra é de facto magnífica.

Associada facilmente aos seus 
imponentes castelos e palácios, 
Sintra vai muito mais além. Sintra, é 
natureza, é gastronomia e, falando 
do meu caso em particular, Sintra 
é vinho. Vinho em Sintra? Sim, em 
Colares. Uma das regiões demarca-
das mais antigas do mundo que dá 
lugar às vinhas mais ocidentais da 
Europa Continental, plantadas em 
solos de areia e com uma exposição 
climática, um terroir, inigualável.

Não vou mentir. É um processo 
difícil. Desde a dimensão da própria 
região, que não permite grande es-
cala em termos agrícolas. Passando 
pelo cultivo em solos arenosos e em 
terras altamente inflacionadas pelo 
mercado imobiliário. A acabar na 
venda de um produto que, durante 
muitos anos, foi desvalorizado pelo 

grosso do consumidor final. Feliz-
mente os ventos são de mudança. 
Na Adega Viúva Gomes temos tra-
balhado estes vinhos de carácter 
peculiar pela sua diferenciação e 
história. São vinhos claramente di-
recionados para um nicho, tanto no 
mercado nacional como no mercado 
externo. O enoturismo tem um pa-
pel fundamental na colocação dos 
Vinhos de Colares no mapa mun-
do. Surgiu inicialmente sustentado 
pelo crescimento exponencial do 
turismo no nosso país e, por con-
seguinte, pelo aumento do turismo 
em Sintra, é hoje em dia uma com-
ponente de negócio fundamental na 
Adega.

Inicialmente sentíamos que o flu-
xo turístico em Sintra alavancava o 
negócio vinícola, atualmente senti-
mos que os Vinhos de Colares são 
um push vital no turismo da região 
e uma das vertentes principais para 
os visitantes de fora. É de notar um 
aumento efetivo nas visitas particu-
lares. Isto é, turistas que exploram 
para além do centro histórico e que 
se dirigem à Viúva Gomes com o ex-
clusivo objectivo de provar estes vi-
nhos raros que só aqui se produzem.

Sintra vai muito mais além. n

A outra face do  
turismo de Sintra
Diogo Baeta
Winegrower/New Business - Adega Viúva Gomes

Mare et Corvus

Da vinha mais ocidental  
da Europa
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... os Vinhos de Colares 
são um push vital  

no turismo da região  
e uma das vertentes  
principais para os  

visitantes de fora ...
Diogo Baeta
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rapidamente identificada pelo 
público, a ASAE - Autoridade 
de Segurança Alimentar e Eco-

nómica é um organismo com inter-
venção fiscalizadora no setor da res-
tauração e bebidas, assim como nos 
operadores económicos de venda a 
retalho de géneros alimentícios. A 
entidade direciona muitos dos seus 
recursos operacionais para a fisca-
lização da restauração coletiva; re-
feições em cantinas, lares, hospitais, 
creches e refeitórios em geral, sendo 
que, nestas ações, o risco de saúde 
pública acresce, devido ao elevado 
número de destinatários envolvi-
dos que, em muitos casos, integram 
grupos especialmente vulneráveis; 
crianças, idosos ou doentes inter-
nados em ambiente hospitalar. Ao 
longo do ano a ASAE projeta um 
conjunto de operações no terreno, 
destinadas aos vários tipos de ope-
radores, intencionando a garantia 
da segurança alimentar dos géneros 
alimentícios disponibilizados, pre-
venindo assim, a ocorrência de to-

xinfeções alimentares. Os principais 
aspetos que são verificados numa 
inspeção/fiscalização decorrem da 
legislação nacional e da regulamen-
tação europeia, pelo que, todos os 
agentes económicos com atividade 
nos setores visados devem certifi-
car-se de que cumprem os requisitos 
explanados no quadro regulamen-
tar que sustenta a ação da ASAE. A 
título exemplificativo e citando a 
própria fonte (ASAE), refira-se, en-
tre outras, as seguintes vertentes: 
“as condições hígiossanitárias das 
instalações e dos equipamentos; a 

existência de meios adequados para 
a lavagem e/ou desinfeção dos uten-
sílios e equipamentos de trabalho; 
a qualidade das matérias-primas e 
produtos acabados; as condições de 
conservação e de armazenamento 
dos alimentos (controlo das tem-
peraturas e datas de durabilidade); 
o estado geral dos operadores (ves-
tuário utilizado, proteção de cabe-
los e higiene pessoal) e a respetiva 
formação profissional; a existência 
de um sistema de controlo de qua-
lidade baseado nos princípios do 
HACCP; a utilização de água com 
características para consumo huma-
no e a existência de instalações ade-
quadas que permitam a manutenção 
de uma higiene pessoal adequada. 
As fiscalizações também incidem na 
verificação do certificado de inspe-
ção periódica à instalação de gás. A 
AESintra está preparada para apoiar 
todos os seus associados na adoção 
de medidas e comportamentos con-
ducentes às boas práticas de fiscali-
zação da ASAE. n

restauração coletiva

Fiscalização da ASAE
BrEVES

Novas soluções 
para empresários
lA Agência para a Competitivida-
de e Inovação (IAPMEI) lançou um 
novo site (www.iapmei.pt) que faci-
lita  o acesso dos empresários a vá-
rias informações úteis: plano de ne-
gócios e o licenciamento industrial, 
qualificação e certificação, mecanis-
mos de transmissão e revitalização 
empresarial.

O novo site permite dar outra 
visibilidade aos conteúdos que o 
IAPMEI tem vindo a desenvolver, no 
domínio dos sistemas de incentivos, 
das soluções de financiamento e 
capitalização dirigidas às empresas, 
do mecanismo de alerta ”early war-
ning”, do empreendedorismo, do 
sistema da indústria responsável, da 
formação-ação, entre outros”. 

As empresas podem agora subs-
crever os alertas sobre produtos e 
serviços do IAPMEI com recurso a 
novas ferramentas interativas, sen-
do que, está pensada a disponibili-
zação de conteúdos permanente-
mente atualizados e “à medida” dos 
perfis e necessidades dos utilizado-
res. O objetivo é também potenciar 
a desmaterialização de processos e 
o acesso crescente das empresas a 
serviços online em detrimento do 
atendimento presencial ou telefó-
nico.

O Portal do Cidadão (www.por-
taldocidadao.pt), à semelhança do 
novo site do IAPMEI, é outra ferra-
menta para pesquisa de  informação 
sobre soluções de financiamento e 
capitalização das empresas.

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

Está a decorrer, desde o dia 1 de 
setembro até às 18h00 do dia 30 
de novembro de 2016, o período 

de candidaturas à operação 10.2.1.3 
– Diversificação de atividades nas ex-
plorações agrícolas. Os beneficiários 
desta operação são:

• Agricultores;

• Membros do agregado familiar de 
agricultores singulares.

Os investimentos devem estar com-
preendidos entre 10.000 e 200.000€, 
sendo co-financiados a fundo perdido 
numa taxa de 40 a 50% sobre o valor 
elegível. As candidaturas devem con-
tribuir para os objectivos definidos na 

Estratégia de Desenvolvimento Local. 
Em Sintra, são alvo de apoio o inves-
timento realizados nas freguesias de 
Colares, UF Almargem do Bispo, Pêro 
Pinheiro e Montelavar, UF São João 
das Lampas e Terrugem.

Mais informações e esclarecimen-
tos em www.a2s.pt n

A2S – candidaturas

Diversificação de atividades nas  
explorações agrícolas
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Produtos 
Locais

OPINIÃO

Joaquim Miranda
AESintra

Os produtos locais agrícolas 
estão na moda, recuperan-
do assim o prestígio que foi 

perdido entre a década de 70 e o fim 
do século passado. Vivemos uma 
conjuntura marcada pelo aumento 
do turismo e pela procura de expe-
riências, o crescimento e desenvol-
vimento da produção de produtos 
tradicionais é um facto que promo-
ve as zonas rurais, criando postos 
de trabalho, fixando e atraindo po-
pulação e investidores. É essencial 
a reorientação dos territórios e do 
modelo de desenvolvimento agrá-
rio, os produtos têm que ser dife-
renciados, a comercialização tem 
que ter margens elevadas e os in-
vestimentos têm que ser constan-
tes. Existe uma desconfiança relati-
vamente à qualidade dos produtos 
industriais é uma crescente impor-
tância do património rural a par do 
interesse da população urbana em 
regressar as raízes. 

A região de Sintra tem um terri-
tório desequilibrado e esta é uma 
oportunidade para minimizar este 
facto. Sintra tem produtos locais 
com muita história mas pouco or-
ganizados; sem uma estratégia 
comum, sem uma força de comu-
nicação e comercialização conjun-
ta. Para cada produto, devem ser 
reunidos todos os que o influen-
ciam, desde a existência de meios 
à comunicação e vendas para que 
a actividade prospere. A aplicação 
do conceito de parceria continua a 
acontecer pouco. 

AAESintra cresceu associada 
a uma estratégia mais dinâ-
mica na relação com os seus 

associados, inaugurando assim um 
novo ciclo com a entrada desta di-
reção, em funções desde o verão 
de 2015. Um dos grandes objetivos 
passou a ser a proximidade com 
empresas e com os empresários, 
conferindo visibilidade aos servi-

ços e à própria estrutura organi-
zacional. É intenção da Associação 
manter, ou até mesmo reforçar, o 
ritmo de crescimento e é por essa 
razão que as empresas são encara-
das como parceiros que apoiam a 
divulgação e as iniciativas e acres-
centam mais-valia a uma rede de 
empresas e empresários que cons-
tituem o tecido empresarial de 

Sintra. Para atestar esta relação de 
confiança a AESintra enviou aos 
seus associados um autocolante 
e um certificado que prova e pro-
move as boas e sustentadas rela-
ções de parceria. Tal como é dito 
na carta enviada aos associados: 
Continue ao nosso lado, afinal, por 
si crescemos e sem si não existi-
mos. n

Certificação da AESintra

Autocolante  
de Associado

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

CERTIFICAD
O

 D
E  

EXCEL Ê N C I A •  ASSO
C

IADO • 

Plano Municipal

Grupo de Trabalho Igualdade do Género
AAESintra é uma das institui-

ções representadas no Grupo 
de Trabalho Igualdade do Gé-

nero cuja criação foi motivada pelo 
Município de Sintra, em parceria 
com diversas entidades e de onde 
já resultou o Plano Municipal para 
a Igualdade, Cidadania e Promoção 
da Dignidade Humana 2016-2018 
(PMICPDH). 

Na última reunião deste grupo de 
trabalho - sob a coordenação do di-
retor do Centro Local Ocidental da 
ACT – Autoridade para as Condições 
de Trabalho, Luís Jerónimo - a AE-
Sintra apresentou o planeamento de 
ações a promover junto do setor em-
presarial e outros empreendedores 
e deu o seu contributo para a conci-
liação da vida profissional, pessoal e 

familiar. Na dinâmica prioritária do 
Grupo está considerada a necessi-
dade de combater as desigualdades 
sociais, promovendo uma sociedade 
mais inclusiva e que respeite os di-
reitos dos cidadãos. 

A estrutura do PMICPDH assen-
ta em quatro eixos de intervenção: 
igualdade de género; prevenção e 
combate à violência; prevenção e 
combate aos maus tratos a crianças 
e jovens e prevenção e combate ao 
tráfico de seres humanos. A Câma-
ra Municipal de Sintra, o Instituto 
de Emprego e Formação Profissio-
nal, o Agrupamento de Centros de 
Saúde de Sintra (ACES) e a AERLIS 
– Associação Empresarial da Região 
de Lisboa, são as outras instituições 
representadas no Grupo de Trabalho 
Igualdade de Género. n
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Nova fase Belas 
Clube de Campo
lLisbon Green Valley é a designa-
ção da nova fase de expansão do 
Belas Clube de Campo, com uma 
área de construção de 300 hectares 
- dos quais 190 estão concentrados 
na construção de um parque flores-
tal na Serra da Carregueira - e 100 
milhões de euros de investimento. 
Ao longo de três anos, período de 
tempo previsto para a implemen-
tação da primeira etapa, está proje-
tada a construção de 300 fogos que 
incluem apartamentos, townhouses 
e moradias individuais, sendo que, 
as primeiras unidades estão já em 
fase de conclusão. Nesta fase estão 
disponíveis 30 lotes com projectos 
arquitetónicos já disponíveis para 
os interessados, sendo também 
possível a construção livre. Há ain-
da moradias em banda e moradias 
geminadas com elevado grau de 
personalização. Durante os meses 
de setembro e outubro o grupo 
responsável pela comercialização 
do projecto vai apresentá-lo no 
Brasil, país que tem demonstrado 
interesse na aquisição de proprie-
dades de qualidade em Portugal. Ao 
interesse generalizado dos brasi-
leiros acresce o facto do nosso país 
ocupar o segundo lugar no ranking 
de atribuição de vistos gold por na-
cionalidades.

BrEVES

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

Novo regulamento
Funcionamento dos  
Estabelecimentos Comerciais
AAESintra apresentou um re-

querimento ao Presidente da 
Câmara Municipal de Sintra, 

dr. Basílio Horta, solicitando escla-
recimento sobre a aplicabilidade 

do novo Regulamento dos Horários 
de Funcionamento dos Estabele-
cimentos de Venda ao Público e de 
Prestação de Serviços no Município 
de Sintra, aos estabelecimentos já 

em funcionamen-
to. Aquele Regula-
mento foi publicado 
no DR II série de 
01.09.2016, e prevê, 
entre outras dis-
posições, que os 
estabelecimentos 
de restauração ou 
de bebidas, situa-
dos em edifícios de 
habitação, apenas 

possam funcionar entre as 7 e as 
24 horas, não esclarecendo, porém, 
se as novas diretivas se aplicam aos 
espaços comerciais já existentes, ou 
se são unicamente aplicáveis aos 
que abrirem após a publicação do 
Regulamento. Recordamos que a 
Assembleia Municipal de Sintra, em 
5 de julho de 2016, , sob proposta da 
Câmara Municipal, apresentada em 
reunião ordinária de 10 de Maio de 
2016, aprovou o Regulamento dos 
Horários de Funcionamento dos Es-
tabelecimentos de Venda ao Público 
e de Prestação de Serviços no Mu-
nicípio de Sintra, aos espaços já em 
funcinamento. n

Sessão de Informação

Trabalho 
temporário

Em colaboração com o Centro Lo-
cal Ocidental da ACT – Autorida-
de para as Condições de Traba-

lho, a AESintra promoveu uma sessão 
informativa sobre trabalho temporá-
rio considerando, particularmente, 
a segurança e a saúde dos trabalha-
dores. O trabalho temporário assu-
me um papel relevante no mercado 
empresarial, pois constitui-se como 
um recurso utilizado pelas agentes 
económicos para permitir uma maior 
adaptabilidade, por exemplo, a picos 
de produção e à substuição facilitada 
de trabalhadores ausentes.

A abertura da sessão foi feita por 
Carlos Silva, diretor da AESintra 
e por Luís Jerónimo, director do 
Centro Local Ocidental – Sintra. O 
primeiro momento informativo foi 
protagonizado pelo Gabinete Jurí-
dico da AESintra que introduziu o 
conceito de trabalho temporário, 
como e quando se pode recorrer, 

vantagens e desvantagens. Teresa 
Rocha, inspetora da ACT, fez uma 
exposição aprofundada sobre a 
Campanha Nacional de Segurança e 
Saúde para os Trabalhadores Tem-
porários, identificando os direitos 
dos trabalhadores temporários em 
matéria de segurança e saúde no 
trabalho. n

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

Pessoa Colectiva nº 502 522 097, sociedade por quotas com capital social de 15 000.00 Euros.
Matriculado na conservatória do registo comercial de Sintra, com o nº 502 522 097.

Mediador de Seguros inscrito em 27-01-2007, no registo da ASF - Autoridade de Seguros e Pensões com a categoria de Agente de Seguros  
sob o nº 407159961/3, com autorização para os ramos vida e não vida, verificável em www.asf.pt

Em caso de litígio o reclamante pode recorrer ao Centro de Informação, Mediação e Provedoria de Seguros em www.cimpas.pt ou no  
Portal do Consumidor em www.consumidor.pt
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É um espaço marcado pelo 
detalhe, pelos afetos, onde 
quem vai, volta. Quem che-
ga é convidado, não é hós-
pede nem cliente. Nasce da 
secreta paixão de Elisabeth 
Arias, fica em Odrinhas e é 
diferente dos demais.

O título su-
gere “aque-
la que foi 

sempre a secreta 
paixão” de Elisa-
beth, arquiteta de 
formação e pro-
prietária da Quin-
ta dos Bons Chei-
ros Design Bed 

& Breakfast. Alterações em termos 
profissionais e a estadia num outro 
espaço especial, motivaram Elisabe-
th “a ter a coragem de equacionar” 
este projeto turístico - em casa de 
família, de inspiração mediterrâni-
ca e inigualável geografia. Falámos 
com ela. 

Porquê o nome Quinta dos Bons 
Cheiros?

Inicialmente gostava de ter na 
quinta um jardim mediterrâneo e 
provençal. E foi esse o caminho, te-

mos vários aromas na propriedade 
a par de outros elementos naturais 
que inspiram a gastronomia.

Qual é o conceito diferenciador da 
quinta?

Cada pessoa é induzida a relaxar, 
a sentir-se tão bem como em casa: 
home away from home.  Cultivo o 
turismo de afetos, a atenção pelo 
detalhe e pelo design de assinatu-
ra e adoro recebe r pessoas. O Bons 
Cheiros é um espaço com alma e 
muita personalidade, espelha a 
minha dedicação, a minha criativi-
dade e a minha natural irreverên-
cia. É uma casa de ideias que mima 
os seus convidados com welcome 
drinks, taças de fruta, pequenos bis-
cuits. Fazemos natural análise de 
quem chega, sabemos o que gostam 
quando voltam. É um dar e receber 
permanentes; também sou mima-
da por eles, de diversas formas, até 
com poesia.

E ambientalmente, notam-se 
apontamentos especiais...

Sim, somos um espaço eco-frien-
dly e essa foi uma das premissas do 
projeto. Repare que a cor das pare-
des mistura-se com o azul do céu. 
Os muros difundem-se na paisa-
gem, temos uma horta biológica e 
fomos distinguidos pela Associação 

Slowfood. Na nossa cozinha só entra 
peixe do mar, das praias da Ericeira, 
o pão é de Odrinhas – o melhor do 
mundo. 

Quem procura a Quinta dos Bons 
Cheiros?

São pessoas muito viajadas, que-
rem estar num espaço intimista, 
muito reservado. É um dado surpre-
endente se lhe disser que a média de 
idades dos nossos convidados está 
entre os 27-40 anos e que a decisão 
da vinda cabe , maioritariamente, ao 
homem. 80% são estrangeiros, com 
destaque para irlandeses e alemães. 
Tenho muita pena de não ter mais 
portugueses, aliás, essa é uma das 
preocupações de todos os agentes 
locais; cativar o turismo português. 
Somos visitados por casais de muito 
perto (Cascais, Parede) e a norte de 
Leiria, maioritariamente, na época 
baixa.

Como chegam cá todos esses es-
trangeiros?

Temos webside e estamos presen-
tes em alguns canais de reserva. A 
nossa melhor divulgação é o retorno 
dos nossos visitantes; é publicidade 
a custo zero, só custa empenho e 
trabalho honesto, é demorada nos 
resultados mas é a que melhor fide-
liza.

Como concilia este projeto de vida 
com o resto?

Fui mãe muito cedo e as minhas 
filhas já estão crescidas. Foram 
educadas com autonomia e inde-
pendência. Este é um dos meus 
projetos de vida mas não é o único. 
Quando estou, estou inteira. Tem 
valido a pena e quando assim é 
não há sacrifício. Este projeto ain-
da está em crescimento e tem uma 
necessidade urgente de expansão, 
tanta quanto tem de ponderação. 
Gostaria de alargar o projeto dos 
Bons Cheiros, com mais capacida-
de de alojamento e um restauran-
te mas, garantindo que o conceito 
não é alterado. Se achar que não 
sou capaz e esse não vai ser o cami-
nho; não expandimos.

Porquê Sintra?
Sintra é uma princesa nobre que 

sozinha não faz nada. Sintra tam-
bém é serra, campo rico em con-
trastes e um mar imenso muito 
para além dos palácios. Não consigo 
explicar-lhe mas esta zona onde es-
tamos localizados tem um ótimo ar, 
uma paisagem fabulosa que acima 
de tudo está muito bem preserva-
da apesar de ser pouco valorizada - 
pelo menos como merecia. É preciso 
enfeitá-la, torná-la graciosa, seduzir 
as pessoas para virem cá. O turismo 
é o grande garante da recuperação 
económica e tem de haver a preo-
cupação de fazer diferente, criando 
sinergias com vários agentes econó-
micos e sociais da região. Temos de 
“vestir” roupas novas, criativas, sair 
deste fado e ter um enorme orgulho 
em vender toda a região de Sintra. n

Entrevista de 
Olga Figueiredo

Quinta dos Bons Cheiros

She believed she could, 
so she did
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Na freguesia de Colares exis-
tem dois grandes produtores 
do DOC Colares; a Fundação 

Oriente e a Adega Regional de Cola-
res. Visitámos o segundo, no dia em 
que se iniciaram as vindimas e a con-
sequente entrega de uva naquele im-
ponente edifico, fundado em 1931, 
hoje a mais antiga adega cooperativa 
do país. Estivemos à conversa com 
vários especialistas do vinho e da 
vinha: Vicente Paulo – presidente da 
Adega Regional de Colares; Francis-
co Figueiredo – enólogo da Adega; 
José Baeta – proprietário da Adega 
Viúva Gomes e João Corvo, membro 
da direção da Adega e produtor do 
Mare et Corvus (pág. 3).

Existem na região duas famílias 
de vinhas, as plantadas em chão de 
areia - DOC Colares - Denominação 
de Origem Controlada desde 1908, 
também a Região Demarcada mais 
ocidental da Europa Continental e 
a mais pequena região produtora de 
vinhos tranquilos. Noutra linha de 
produção, encontram-se as vinhas 

plantadas em terreno de chão rijo, 
as que dão origem aos Vinhos Re-
gionais de Lisboa e a outros vinhos 
de mesa que não têm designação 
específica.

Colares produz um dos vinhos 
mais caros do país, mas a região é 
tão pequena e as técnicas de culti-
vo tão difíceis que cada garrafa de 
Malvasia (casta de uva branca) ou 
de Ramisco (casta de uva tinta) são 
raridades. 

Da filoxera à produção atual
No século XIX chegou à Europa a 

filoxera, inseto importado dos Es-
tados Unidos que dizimou a maior 
parte das vinhas europeias, exceto 
o Ramisco.  A praga acabou por ser 
o “bilhete dourado” para o DOC Co-
lares, que resistiu à investida mor-
tal do inseto, enquanto o resto da 
Europa estava em guerra com ele, 
sem vinhas nem vinho, e à procu-
ra do resistente vinho de Colares. 
Foram tempos áureos para a região 
que, num período dilatado ao longo 
da história, passou daquele cenário 
ao de quase extinção. São vários os 
fatores associados ao iminente de-

Vinhos e vinhas de Sintra

DOC Colares Património vitícola
DOC Colares (Denominação de Origem Controlada) 
é um vinho do Velho Mundo Vitícola, cuja casta 
secular – acreditam alguns autores – foi trazida 
de França por Afonso III. As vinhas são cultivadas 
em chão de areia, resistem aos ventos fortes do 
atlântico e à elevada humidade do litoral e foram 
das poucas a resistir à filoxera. O DOC Colares é 
heroico e resistente na História, tranquilo à mesa e 
único no setor. É, ele próprio, património de Sintra 
a merecer embaixadores que o promovam.

Vicente Paulo

Entre todos 
devíamos de ter um 

cabide comercial 
mais estratégico.
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saparecimento do vinho de Colares, 
Vicente Paulo referiu alguns : “há 
em Colares resquícios de ancestra-
lidade porque ainda hoje se planta 
à mão ao contrário de qualquer ou-
tra região, a grande diferença está 
no cultivo que se faz em pé-franco, 
reflexo de uma cultura bravia - úni-
ca e de trabalho muito intensivo - 
e é assim até chegar à mesa onde 
uma garrafa de DOC Colares só 
pode ser aberta depois de um lon-
go período de estágio; veja-se que 
está a sair a produção de 2007”. A 
estas razões, junta-se o desinteres-
se generalizado pela agricultura, os 
apoios da União Europeia aos quais 
o DOC Colares não pode concorrer, 
a pressão imobiliária da região e 
até os constrangimentos impostos 
pelas entidades que administram 
o território - onde se encontram a 
maior parte das vinhas em chão de 
areia - classificado como Área Pro-
tegida. 

Mercado internacional 
- Exportações
Mas o vinho DOC Colares está em 
recuperação. Segundo José Baeta, 
“os portugueses acordaram para o 
potencial deste património quan-
do jornalistas estrangeiros e outros 
especialistas do setor começaram 
a vir a Portugal e escreveram sobre 
o Ramisco. O reflexo disto motivou 
um aumento significativo das ex-
portações para os países de origem 
daqueles profissionais, tanto que, se 
tivéssemos o dobro do vinho, ven-
díamos o dobro do vinho.” Segundo 
o enólogo da Adega Regional, Fran-
cisco Figueiredo, “ o mercado do vi-
nho mudou em países que são mais 
maduros no consumo e nesses há 
uma procura crescente por vinhos 
diferentes.” O mercado dos Estados 
Unidos é o maior importador do 
DOC Colares, sendo que, segundo o 
enólogo, é também o que tem mais 
capacidade para crescer mas, a Bél-

gica, a Austrália e também a Espa-
nha são outros mercados para onde 
mais se exporta.

Confraria dos Sabores 
de Sintra
Criada em 2012, tem entre 60 a 70 
confrades e tem como missão a de-
fesa e promoção dos produtos regio-
nais de Sintra, incluindo, claro está, 
o Vinho de Colares. Vicente Paulo, 
também presidente da Assembleia 
Geral da Confraria, lamenta a di-
ficuldade em mobilizar as pessoas 
para constituírem nova direção que 
em breve vai a votos. A Confraria 

“está parada porque não há gente 
com disponibilidade para a mobili-
zar” e o facto de não ter Sede própria 
não ajuda à sua dinamização. Por 
oposição, o presidente da Adega Re-
gional de Colares deu como exemplo 
de sucesso da Confraria dos Sabores 
de Carcavelos, que “está sempre a 
atuar por impulso de funcionários 
da Câmara Municipal de Oeiras”, 
organismo que gere as vinhas e a 
própria Adega do Palácio Marquês 
do Pombal.

DOC Colares 
 na Restauração 
A presença do DOC Colares na carta 
de vinhos dos restaurantes locais e/
ou nacionais é muito residual senão 
nula. “Qualquer um de nós vai a um 
restaurante do distrito de Lisboa e 
não encontra, com toda a certeza, 
um DOC Colares e raramente vê um 
Vinho Regional de Lisboa”, afirmou 
José Baeta logo que a questão foi 
introduzida. Ficou claro que a res-
tauração que trabalha com os repre-
sentantes das adegas que estiveram 
à conversa, só o fazem, por ter sido 
forçada a fazê-lo e como consequên-
cia  dos próprios clientes. Vicente 
Paulo lamentou a inexistência de 
formação específica para emprega-
dos da restauração, acrescentando 
até que essa vertente podia ser as-
sumida pela Câmara Municipal de 
Sintra. A figura do escanção já qua-
se está extinta e a agressividade das 
grandes marcas concorrentes tam-
bém desfavorece a apresentação e 
degustação dos vinhos de Colares na 
restauração.

Rota dos Vinhos
Há muito pensada e discutida nos 
corredores da Câmara Municipal 
de Sintra, inicialmente por Vicen-
te Paulo e José Baeta, surge agora 
neste executivo camarário mas, por 
enquanto, não acrescenta valor ao 
setor. Os caminhos não estão ar-

ranjados e não existe sinalética que 
defina os percursos pedonais das 
vinhas. Os presentes lamentaram 
a falta de articulação entre as enti-
dades oficiais – Câmara Municipal 
de Sintra e Junta de Freguesia de 
Colares – o que acaba por concor-
rer em desfavor da região. “Todos os 
dias chegam pedidos de particulares 
para visitar a Adega quando há 3 ou 
4 anos eram unicamente motivados 
pelas agências de viagens”, afirmou 
José Baeta que se congratula com 
esta realidade apesar de nem sem-
pre conseguir dar resposta.

A Rota dos Vinhos é bem-vinda 
mas, o trabalho de casa daqueles que 
estão no setor já está feito e os ca-
nais de venda já foram forçosamen-
te abertos. n

Francisco Figueiredo

Exportamos para os 
Estados Unidos - nosso 

melhor mercado e com mais 
potencial de crescimento - 
para a Austrália, Bélgica 

e Espanha.

José Baeta

... se tivéssemos o dobro 
do vinho, vendíamos 

o dobro do vinho.
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Nome: Waffling  
The Real Waffle 
Experience
Área/setor de ativi-
dade: Street Food

Inicio de atividade: Abril 2016
Local: Eventos Públicos e  
Privados/Catering
Contactos:  
Nelson Gomes - 912570498 
nelsonpereiragomes@gmail.com
Rui Afonso - 914024965 
rnafonso@gmail.com
Posicionamento: Marca jovem, 
divertida que promove a deliciosa 
experiência de saborear os  
verdadeiros waffles de Liège.
Estratégia de mercado: Reconhe-
cimento da marca e aposta numa 
imagem cuidada com referência 
à centenária receita do Waffle de 
Liége, servida com toppings  
cuidadosamente selecionados.
Visão de negócio: Proximidade 
ao consumidor dando a conhecer 
o produto e a marca em diversos 
eventos e locais. Mais tarde o 
objetivo passa pela abertura de 
uma loja própria.
O que o distingue no mercado:  
A qualidade do nosso produto.
Perfil Cliente: Todas as idades, 
sexo e classes sociais.
Principal produto/serviço:   
O verdadeiro waffle de Liége.
Sintra, vantagens para o negócio: 
Densidade populacional e  
potencial turístico, serão sempre 
uma mais-valia para a Waffling.
Apoios institucionais: Estamos 
disponíveis para receber convites 
ou efectuar parcerias, com vista à 
nossa presença nos mais diversos 
eventos institucionais. 

Novos Espaços/Novas Empresas/Novas Ideias

SINTRA EMPrEENDEDOrA

é uma marca jovem, dinâmica e divertida, 

que pretende dar a todos os consumidores a experiência 

única e deliciosa de saborear o verdadeiro Waffle 

de Liége! 

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

PARTICULARES
-------    e-------    
EMPRESAS “Desde 2010 que os seguros do meu grupo de Empresas, são tratados pela Segursintra,  

Mediadores de Seguros Lda. Desde então estou muito satisfeito quer com os custos,  
quer com o acompanhamento que é dado aos sinistros que têm acontecido”

Rui Puga Sousa, Administrador da POLIVITRIUM S.A.

Memórias do Liceu  
Nacional de Queluz

Coincidindo com a abertura do 
ano escolar, falámos com José 
Brazão, diretor do Agrupamen-
to de Escolas Queluz-Belas 
desde 2005, onde estaria inte-
grado o antigo Liceu Nacional 
de Queluz se ainda existisse. 
Incubadora de muitas perso-
nalidades portuguesas de des-
taque, ligadas a vários setores 
de atividade, o Liceu é uma 
referência histórica também 
no pós 25 de Abril,  período de 
agitação social e estudantil.

Liceu Nacional de Queluz o quê de 
diferente
O Liceu funcionava do 7º ao 12º 
ano, para além dos cursos em regi-
me pós laboral. Era a única escola 
da freguesia de Queluz com estas 
características. Na altura, a esco-
laridade obrigatória era de 9 anos, 
logo o secundário destinava-se a 
alunos com pretensões de acesso 
ao ensino superior.

Qual o perfil do aluno do Liceu de 
Queluz
Tipicamente classe média, bem di-
ferente da atualidade

Constrangimentos do Agrupamento
Em primeiro lugar a sua dimensão, 
leia-se nº de alunos e de unidades 
de ensino. Penso que a alteração do 

tecido social de Queluz, não sendo 
um constrangimento, é uma mu-
dança que necessita de adaptação 
da comunidade onde nos inseri-
mos.

Mais-valias do Agrupamento
Diversidade da oferta educativa 
e ligação ao mundo do trabalho 
com protocolos firmados com um 

número elevado de empresas para 
a oferta de estágios. Projetos de 
apoio e inserção dos alunos em 
termos educativos e de orienta-
ção escolar, Serviço de Psicologia 
e Orientação que abrange todos os 
níveis de ensino e anos de escola-
ridade.

Envolvimento da comunidade em-
presarial de Queluz na rotina da 
escola
A comunidade empresarial envol-
ve-se na Escola e a Escola envolve 
as empresas. As áreas de envolvi-
mento preferenciais são as de in-
formática, desenho digital, gestão, 
contabilidade, comércio e área ad-
ministrativa. O envolvimento com 
o exterior não só é desejável como, 
sobretudo, indispensável, até por-
que uma parte considerável dos 
nossos alunos não têm como meta 
o ensino superior. n

Foto de arquivo cedida 
pelo Agrupamento. 
1975 COPCON ocupa Liceu 
durante vários meses

Incubadora de  
ilustres personalidades  
portuguesas
Pedro Lomba, Maria Luís Albu-
querque, Paulo Macedo, Luís Naza-
ré, Carlos Coelho, Rogério Samora, 
Maria Vieira, António Rodrigues, 
José Boa Vida, Teresa Salgueiro e 
Dani só para mencionar alguns.
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Desde o Cabo da Roca até á foz do Fio Falcão são quase 20 km de faixa 
costeira cheia de potencialidades: areias douradas, águas atlânticas 
puras e uma costa de agreste recorte, com arribas escarpadas, fazem 

desta área uma das mais belas paisagens de Sintra. Nas faldas das encostas 
estendem-se praias, de grande beleza com qualidade de água francamente 
boa, com reconhecimento internacional. Além das praias mais conhecidas 
(Magoito, Maçãs, Grande e Adraga) existem no concelho verdadeiros pa-
raísos a descobrir e por isso é necessário percorrer esse território, como se 
fosse um investigador.

A área litoral de Sintra, para além das praias, apresenta óptimas condi-
ções para a prática dos desportos náuticos como o surf e o bodyboard. Para 
os amantes de desportos radicais, as falésias constituem locais por exce-
lência para a prática de parapente ou escalada. 

Para além das actividades anteriormente referidas, não deixa de ter 
destaque a pesca desportiva. Seguindo uma antiga tradição, mais ligada à 
auto-suficiência, as últimas décadas assistiram a um crescimento do nú-
mero de pescadores que encontram áreas ricas em polvo, a lula, o choco, 
mexilhão, a lapa, o berbigão, a amêijoa, os percebes, entre outras espécies.

Inserida no Parque Natural Sintra – Cascais, é na faixa litoral que a ve-
getação é mais diversificada e bela mas é aqui que encontramos a maior 
parte das plantas endémicas e ameaçadas. Essa protecção tem sido asse-
gurada através de uma maior consciencialização das pessoas para a pre-
servação do ambiente. O surgimento de trilhos tem permitido centralizar 
os locais de passagem, ao mesmo tempo que permite que todos usufruam 
deste importante legado da natureza. 

É nesta simbiose entre natureza e actividades humanas que se tem afir-
mado a costa atlântica de Sintra, sendo porventura um dos segredos mais 
bem guardados da área metropolitana de Lisboa. É aqui que também se 
desenvolvem actividades económicas tradicionais como a fruticultura, a 
vitivinicultura e a horticultura. A norte da serra são produzidas quatro va-
riedades de frutos próprios da região – maçã-reineta de Colares, pêssego-
-rosa, limão-de-casca-grossa e pêra-pérola – e mantém-se o tão conheci-
do  vinho de Colares.

Garantir que esta área tão vasta continua a ser um destino sustentável, 
preservando o património cultural e natural, e criando escola ao nível do 
pensamento ecológico local tradicional, é condição sine qua non para a 
preservação das ricas e importantes  unidades de paisagem da zona atlân-
tica de Sintra. 

Pedro Ventura
Vereador da CMS 

A Costa Atlântica de Sintra

OPrograma 4People2Business tem por objectivo disponibilizar ser-
viços de coaching de negócios e de equipas para empreendedores, 
empresários e equipas das empresas no concelho de Sintra tendo 

como objectivo proporcionar-lhes uma reunião consigo mesmo onde pos-
sam reflectir sobre temas, objectivos, valores, crenças e planos de acção 
que criem valor. 

Este programa permite criar valor nas empresas porque orienta o 
foco dos empreendedores, empresários e equipas, para os recursos (in-
dividuais e colectivos), evitando que se concentrem nos problemas das 
operações, sendo constituído por sessões de coaching de negócios e de 
equipas presenciais ou online, com a duração de 1 ou 2 horas, dedica-
das a um tema ou tópico em concreto que possa ser transformado num 
objectivo com uma data específica no tempo, por exemplo, aumentar 
em 30% o volume de vendas ou triplicar o número de clientes no prazo 
de um ano. 

O Programa 4People2Business possibilita que empreendedores, em-
presários e equipas façam um Hole-in-one (acertem no buraco com uma 
única pancada) ao permitir uma reflexão orientada para o negócio e de 
melhoria do desempenho da equipa. 

A fórmula de sucesso do Programa 4People2Business é a seguinte: 
Produtividade + Desempenho = Resultados
Produtividade na gestão eficaz dos recursos individuais e colectivos por 

parte de empreendedores e empresários. Desempenho relacionado com o 
desenvolvimento e execução das tarefas das equipas. Resultados baseados 
em objectivos e metas das empresas. 

As empresas e equipas são mais do que procedimentos ou números, 
sendo constituídas por pessoas que têm sonhos, ambições, objectivos 
pessoais e profissionais. Neste contexto, cada sessão deste programa 
disponibiliza as cinco etapas do processo de coaching: rapport (gerar 
uma relação de confiança entre coach e cliente); tema e objectivo; valo-
res e crenças; opções, ecologia e recursos; plano de acção, tarefas, lem-
bretes e feedback. 

O Plus do programa 4People2Business é a existência de follow-up ao 
coachee (cliente), individualmente ou em equipa, sobre o feedback da 
aprendizagem que realizou após as sessões de coaching de negócios ou 
de equipas. 

* https://www.linkedin.com/in/pedromendespires

Programa 4People2Business 
para criar valor nas empresas

Pedro Pires* 
Empreendedor e coach de negócios

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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TrÂNSITO E MOBILIDADE UrBANA

Ao longo dos últimos anos o 
crescimento turístico em Sin-
tra tem sido na ordem dos dois 

dígitos por ano, sendo que, em ma-
téria de infraestruturas, toda a zona 
do Centro Histórico (pela delicadeza 
que comporta qualquer intervenção, 
que impede a construção de grandes 
infraestruturas, bem como por ser 
uma zona de passagem cuja alterna-
tiva é, em alguns casos impossível), 
resulta no encontro de soluções ex-
tremamente complexas e por vezes 
mais demoradas. Tem sido feito um 
esforço permanente de minimização 
dos constrangimentos na circulação 
e estacionamento, pese embora, mui-
tos dos problemas se devam também 
à falta de civismo de alguns conduto-
res e ao desrespeito pela sinalização 
existente. 

Após o Estudo de Mobilidade e Cir-
culação no Centro Histórico, total-
mente concluído já este ano, têm sido 
encetadas ações em vários planos: 

Reforço e requalificação do estaciona-
mento: 

• Construção de um parque de es-
tacionamento com 80 lugares na Rua 
André Albuquerque (junto à estação 
da CP de Sintra), para libertar o esta-
cionamento do Rio do Porto (junto ao 
Centro Histórico), maioritariamente 
ocupado nos dias úteis e durante o ho-

rário de expediente por funcionários 
do município;

• Requalificação do estacionamento 
da Portela de Sintra: melhoria do piso, 
marcação e ordenamento de lugares;

• Aumento e requalificação do es-
tacionamento do Ramalhão (proprie-
dade do Estado). A ANPC  (Autoridade 
Nacional de Proteção Civil) já deu pa-
recer positivo, aguarda-se a resposta 
do ministério  sobre a renda do terre-
no;

• Construção de silo com 800 luga-
res, na Portela de Sintra, em regime 
de concessão/construção. Projeto já 
escolhido pelo júri do concurso de 
ideias. Está em fase de lançamento de 
concurso público internacional; 

• Condicionamento do estaciona-
mento em algumas artérias do centro 
histórico, apenas para residentes e 
hóspedes de unidades de alojamento 
local. Fase de reformulação de regu-
lamento que permita fazer essa ges-
tão (por ex: marcação dos lugares de 
estacionamento legais) e consequente 
fiscalização;

• Criação do regulamento munici-
pal relativo aos transportes turísticos 
ligeiros. Encontra-se em fase de pre-
paração; 

• Assinatura de protocolo com a CP 
que permite, a quem estacione no par-
que do interface da Portela de Sintra, 
utilizar gratuitamente o comboio da-
quela estação para a estação terminal 
de Sintra, incentivando, assim, o esta-
cionamento periférico.

  
Sinalização e informação: 

• Reforço da sinalização estática 
com sistematização de todos os par-
ques disponíveis, incluindo sinaliza-
ção horizontal indicando os parques 
existentes; 

• Instalação de dois painéis dinâmi-

cos de grandes dimensões nas princi-
pais entradas de Sintra (final da IC19 
e saída da A16 junto ao tribunal) com 
indicações de estacionamento e infor-
mações sobre trânsito. Esta instalação 
já foi adjudicada, prevendo-se a insta-
lação para Outubro do primeiro (junto 
ao tribunal) e aguardando-se a autori-
zação do IMT (Instituto de Mobilidade 
e dos Transportes) para colocação do 
segundo, no final do IC19;

• Colocação de semáforos sincroni-
zados para peões no Centro Histórico, 
evitando-se a travessia constante nas 
passadeiras, com os consequentes 
atrasos que tal provoca na circulação 
quando não estão presentes agentes 
da autoridade; 

• Colocação de sensores de esta-
cionamento, no Centro Histórico, em 
todos os lugares autorizados para o 
efeito, bem como, de sistemas de con-
tagem de viaturas em todos os par-
ques que vão fornecer informação em 
tempo real sobre o número de lugares 
disponíveis. Medida em fase de prepa-
ração do lançamento de procedimento 
concursal, prevendo-se a sua completa 
operacionalidade em março de 2017; 

• Colocação de sensores que vão 
medir a velocidade do trânsito, emi-
tindo os dados para uma “app” a criar, 
bem como para os painéis. A informa-
ção automática incide também sobre 
o tempo de espera e sugestões de esta-
cionamento. Incluído no procedimen-
to referido no ponto anterior; 

• Instalação em pontos fulcrais de 
diversos painéis e sinais dinâmicos, 
respetivamente, com informação so-
bre lugares disponíveis em tempo real 
e em cada parque, com alteração de 
sentidos em ruas de acesso a parques 
quando os mesmos se encontram lo-
tados, evitando, assim, congestiona-
mentos desnecessários. 

Gestão da informação e “guidance”: 
• Criação de uma plataforma que 

vai gerir toda a informação disponí-
vel dos parques e das condições de 
circulação, replicando-a, de forma 
automática, nos vários suportes dis-
poníveis (“app”, smartphones, sites, 
painéis de grandes dimensões e pai-
néis dinâmicos). Previsão da entra-
da em funcionamento em março de 
2017;  

• Conceção da “app” de apoio à 
mobilidade em Sintra que, através de 
GPS, vai permitir que os condutores 
percebam em tempo real, quais os 
lugares de estacionamento disponí-
veis nos parques mais próximos do 
destino pretendido. A app também 
vai permitir ter acesso a informações 
relativas às condições de trânsito; 
transportes disponíveis a partir dos 
parques e ainda lugares vagos para 
cidadãos com mobilidade reduzida. 

Em estudo para implementação em 
2017: 

• Condicionamento do acesso ao 
Palácio da Pena a viaturas particula-
res, na época alta, (exceto a transpor-
tes públicos, operadores turísticos, 
residentes, PSML (Parques de Sintra 
– Monte da Lua), forças de segurança 
e serviços de emergência). Ponderação 
sobre a alteração dos sentidos de subi-
da e descida;

• Criação de parques gratuitos na 
periferia com ligação à Pena e ao Cen-
tro Histórico, através de transportes 
públicos e operadores turísticos; 

• Implementação de uma rede de 
“bike sharing” com bicicletas eléctri-
cas, com estações nos pontos de en-
trada e nas principais atracções da Vila 
de Sintra.  n 

(Texto de autoria do vereador Luís Patrício)

Luís Patrício 
Vereador da Câmara Municipal de Sintra

Circulação automóvel em Sintra

Mais de 200 Pro�ssionais e
100 Serviços de Saúde ao seu dispôr!

21 910 00 80 cintramedica.pt
MARCAÇÕES ONLINE EM:

Aberto de 2ª Feira a Sábado em horário alargado

PORTELA DE SINTRA



13jornaleconomialocal#SOMOSSINTrANº 6  l  setembro/outubro 2016
Sintra

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

M oisés Romão, colaborador da  
AESintra, fotógrafo e editor de 
vídeo, é o primeiro responsá-

vel pelo sucesso do vídeo promocional 
#SomosSintra - que alcançou mais de 
150 mil visualizações, superando assim 
as melhores expetativas. Considera-se 
autodidata e um curioso pela fotogra-
fia. Um merecido marco do percurso 
profissional do Moisés foi ver publicada 
uma das suas fotos no conceituado jor-
nal inglês: The Guardian.

Aprendeu sozinho  tudo o que sabe 
e, na dúvida, socorre-se da internet 
onde sempre foi encontrando os es-
clarecimentos necessários. O Moisés 
acredita que “não é o melhor material 
que nos torna bons fotógrafos, claro 
que tem a sua importância na arte de 
finalização mas, basicamente, ou se 

tem olho clínico ou não.” Acrescenta 
ainda que, “tanto na fotografia como 
no vídeo é preciso imaginação, é pre-
ciso ser diferente, conseguir prender 

as pessoas despertando nelas senti-
mentos” e isso, confessa, “pouca gente 
consegue fazer. 

Foi a pedido de Filomena Barros, 
também colaboradora da AESintra 
e jornalista, que no inicio do ano o 
Moisés fotografou e filmou uma ins-
tituição de jovens com trissomia 21; a 
APPCDM. O fotógrafo considera que 
esta experiência resultou numa ram-
pa de lançamento e na sua sequência 
conheceu a equipa da AESintra. Aqui 
chegado, o Moisés filmou e editou o 
fantástico vídeo de promoção do teci-
do empresarial do concelho de Sintra 
que alcançou um assinalável número 
de visualização e foi partilhado em vá-
rios países.

Em 2010 o fotógrafo regista aquela 
que por si é considerada a melhor das 
experiências, quer a nível pessoal quer 
profissional: “nesse ano fui trabalhar 
para a Angola como formador de artes 
gráficas e, a cada folga, lá ia eu à des-
coberta com a máquina fotográfica na 
mão. Numa dessas incursões o Moisés 
foi de carro até à Namíbia, percorreu 
cerca de 5 mil kilometros e fez a sua 
escolha: “vi que o meu caminho pro-
fissional era na área da imagem, surgi-
ram-me mil e uma ideias para grandes 
reportagens.”

Preferencialmente gosta mais de 
fotografar a vida selvagem e as pes-
soas no seu quotidiano. Acredita que 
é a versatilidade das temáticas foto-
grafadas que sustenta o seu cresci-
mento profissional enquanto fotó-
grafo. Entende a publicidade como 
um desafio à imaginação para chegar 
ao público e, vê nas redes sociais uma 
arma poderosa. Segundo a opinião 
deste profissional, a norma é o inves-
timento em vídeos de 2 a 3 minutos 
para divulgação promocional e digital 
de empresas: “vivemos na era digital, 
tudo o que é novidade hoje amanha é 
passado mas, estar sempre um passo 
à frente faz toda a diferença; a chave 
do grande sucesso é simplesmente 
ser diferente.” n

A Voz da AESintra

AESintra, fala a Cátia. É esta a 
nossa voz, tantas vezes ouvi-
da durante ao dia.

São muitos (a maior parte, di-
ríamos) os nossos associados que 
lembram a Cátia como o primei-
ro contacto com a Associação. Há 
quinze anos connosco foi a pri-
meira a chegar ao atendimento. A 
equipa já cresceu e outras vozes se 
podem ouvir mas, a Cátia será sem-
pre a primeira e aquela com quem 
decidimos iniciar a nova rubrica: 
#SomosSintra.

Cátia Alves, 32 anos, entrou na 
AESintra à beira de fazer os dezas-
sete anos. Lembra que não tinha 
as responsabilidades que tem hoje 
mas foi sempre no atendimento que 
exerceu funções. Atualmente é mui-
to mais fácil chegar aos associados e 
essa é a grande diferença que Cátia 
identifica quando reflete no começo 
do seu percurso profissional. A Cátia 
é a primeira referência para quem 
nos contacta e isso facilita a empa-
tia dos que entram nas instalações 
da AESintra e encontram na voz da 
Cátia o elemento que precisam para 
o “quebra-gelo”:

- Estou a reconhecer a sua voz. É 
esta uma das frases que mais ouve. 
É um desbloqueador de conversa. 
Sente-se a trabalhar numa excelente 
estrutura e ambiente familiar. 

#SOMOSSINTrA

“A norma é o investimento  
em vídeos de 2 a 3 minutos 

para divulgação promocional 
e digital de empresas:  
vivemos na era digital,  

tudo o que é novidade hoje,  
amanhã é passado, estar  

sempre um passo a frente faz 
toda a diferença; a chave  

do grande sucesso é  
simplesmente ser diferente.”

Moisés romão
Vídeo promocional  
#SomosSintra

moisesromao@gmail.com
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AAESintra está a promover 
workshop´s e ações de forma-
ção na área do coaching, res-

pondendo assim às necessidades dos 
empresários e associados que cada 
vez mais reconhecem a importância 
desta prática nas dimensões pesso-
al e profissional. Há um reconheci-
mento generalizado do potencial do 
coaching na liderança o que motivou 
a inclusão da temática no plano de 
intervenção formativo da AESintra. 

A palavra coaching (treinamento 
em inglês) começou por ser utilizada 
no desporto para denominar a ativi-
dade da pessoa que ajuda um atleta 
a melhorar o seu desempenho. Éder, 
jogador da seleção nacional e res-
ponsável pelo golo que deu o título 

de campeão europeu 2016 a Portu-
gal, mediatizou a importância do 
coaching pessoal quando agradeceu 
publicamente à sua coach.

Com o passar dos anos o coaching 
começou a ser introduzido noutras 
áreas, nomeadamente no âmbito 
empresarial, continuando, ainda as-
sim, a ter forte presença no melho-
-ramento individual e emocional. 
Assistimos, cada vez com maior ex-
pressão, à prática de coaching no seio 
das organizações. Segundo a ICF – 
International Coach Federation, coa-
ching é “constituir uma parceria com 
clientes num processo estimulante e 
criativo que os inspira a maximizar o 
seu potencial pessoal e profissional.” 
Sendo o coaching um processo trans-

formacional que começa no interior 
de cada um de nós, a própria pessoa 
acaba por descobrir que a solução 
para a grande maioria  dos proble-
mas se encontra dentro de cada um. 
As técnicas aplicadas no coaching 
são uma ajuda imprescindível para 
estimular essa autodescoberta. To-
dos os gestores que apostam verda-
deiramente no seu desenvolvimento 
deveriam passar por este processo. n

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

Programa da Formação:
•  Definições e fundamentos do 

coaching
•  Relevância do coaching no  

processo de autoconhecimento
•  Modelo Speak – Strong  

Questions, Positive,  
Empowerment, Action, Kind

•  Coaching como ferramenta de 
liderança: ser líder e ser chefe

•  Estratégias de sucesso –  
objetivo – compromisso - ação

•  Presença e escuta ativa
•  Mensagem à equipa:  

comunicação assertiva

Cessação do Contrato de  
Trabalho (8 horas)
3, 10 e 12 de Outubro, das 19:30 
às 22:30 (2ª, 4ª)
Emergência e Primeiros Socorros 
no Local de Trabalho (12 horas) 
Pós-laboral
4, 6, 11 e 13 de Outubro, das 
19:30 às 22:30 (3ª, 5ª)
Public Speaking (9 horas)
10, 13 e 17 de Outubro, dias 10 e 
13 das 18:00 às 20:30, dia 17 das 
18:00 às 22:00 (2ª 5ª)                                      
Gestão do Tempo (8 horas)
11 e 13 de Outubro, das 09:00 às 
13:00 (3ª, 5ª)
Segurança Contra Incêndios II  
(4 horas)
14 de Outubro, das 09:00 às 13:00 
(6ª)
Conceitos Básicos de SST  
(8 horas)
15 e 22 de Outubro, das 09:00 às 
13:00 (Sábado)
Marketing Turístico (8 horas)
17, 19 e 21 de Outubro, das 09:00 
às 11:30 (2ª, 4ª, 6ª)
Word Avançado (9 horas)
18, 20, 25 de Outubro, das 20:00 
às 23:00 (3ª, 5ª)
Media Training (8 horas)
24 e 31 de Outubro, das 14:00 às 
18:00 (2ª)

i

Mais informações:
formacao@aesintra.com

AGENDA DE FORMAÇÃO l Outubro

Nova ação de formação
Coaching – Pessoal 
e de liderança

Turma com as formadoras da Boutique Global.



15jornaleconomialocalSEGUrANÇA NO TrABALhONº 6  l  setembro/outubro 2016
Sintra

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

Mafep e AESintra
Workshop de Segurança 
contra Incêndios

No âmbito das ações de forma-
ção contínua ministradas pela 
AESintra, também está con-

templada a reciclagem assídua de 
conhecimentos nas equipas de pro-
fissionais das áreas da Segurança no 
Trabalho e Segurança Alimentar. Foi 
nesse sentido que se realizou uma 
formação conjunta entre a MAFEP e 
a AESintra (ver foto), sobre produtos 
e formatos existentes no combate a 
incêndios. Estas ações potenciam e 
credibilizam a ação dos nossos téc-
nicos e parceiros junto dos associa-
dos e entidades fiscalizadoras.

A MAFEP é um dos parceiros de 
longa data da AESintra, está sedea-
da na Abrunheira e é uma das em-
presas de referência em Portugal no 
setor da comercialização, instalação 
e manutenção de todos os equipa-

mentos e sistemas de Segurança 
Contra Incêndio. Atua no mercado 
desde 1989, na AFCNunes, empresa 
que, em 1991, evoluiu para a MAFEP 
que hoje assume plenamente a sua 
responsabilidade social, colaboran-
do e auxiliando a comunidade em 
que está inserida. Ambientalmente a 
MAFEP é uma empresa atuante que 
procura seguir as melhores práticas 
em defesa do meio ambiente tanto 
no seu desempenho de ordem téc-
nica como processualmente, sendo 
também devido a esta postura e po-
sicionamento que a MAFEP tem as-
segurado a obtenção do galardão de 
PME Excelência, ininterruptamente, 
desde 2012, o que a destaca como 
sendo uma das melhores empresas 
do mercado português no seu setor 
de atividade. Para o futuro, a MAFEP 

compromete-se a cultivar e a apro-
fundar todos os seus valores e práti-
cas, colaborando ativamente para o 
desenvolvimento de uma sociedade 
cada vez mais segura, solidária e res-
peitadora do equilíbrio ecológico. 

Na lista de clientes a quem a 
MAFEP presta serviço destacam-
-se grandes empresas portuguesas 
de todos os setores económicos, o 
que se explica não só pela exigên-
cia legal de segurança e proteção 
de pessoas e bens mas também pela 
garantia de um serviço que preten-
de servir as necessidades do cliente. 
Mais do que o cumprimento do qua-
dro legal, a MAFEP segue uma lógica 
de não intrusão dos equipamentos, 
procurando, na medida da possível, 
que a presença dos últimos não se 
faça sentir. n

De 10 a 13 de outubro, no 
Centro Cultural Olga Cada-
val, em Sintra, vai realizar-

-se a nova edição do Congresso 
SST Sintra sob o tema locais de 
trabalho saudáveis para todas as 
idades. A iniciativa - este ano já na 
3ª edição - insere-se no âmbito de 
um projeto da Segurança e Saúde 
do Trabalho (SST), desenvolvido 
por vários parceiros e pretende 
criar uma rede municipal de pre-
venção e riscos profissionais

O III Congresso SST Sintra é 
organizado por uma rede de par-
ceiros com interesses e relevo 
na área da SST: Câmara Muni-
cipal de Sintra, Autoridade para 
as Condições de Trabalho (ACT) 
/ Ponto Focal Nacional Agência 
Europeia para a Segurança e Saú-
de no Trabalho, revista “segu-
rança”, Força Aérea Portuguesa, 
Instituto Superior de Educação 
e Ciências (ISEC), Faculdade de 
Motricidade Humana (FMH), 
Escola Nacional de Bombeiros 
(ENB), Associação Empresarial 
do Concelho de Sintra (AESin-
tra), Associação Portuguesa de 
Ergonomia (APERGO), Serviços 
Municipalizados da Água e Sane-
amento de Sintra (SMAS).

Inscrições gratuitas em: https://
goo.gl/forms/f3vHRuRhXlaH53d93 

III Congresso  
Segurança e Saúde  
no Trabalho
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OFERTA EMPRESAS
Conta à Ordem: Isenção dos custos de  
manutenção da Conta de DO e oferta de 1 módulo 
de 150 cheques / ano
Cartão Débito: Isenção da comissão de emissão e 
anuidade ao titular
Cartão Menu: Redução da comissão de emissão 
em 30%, para novos contratos
Cartão Crédito: Isenção da comissão de emissão 
de Cartão Business Trade e redução de 50% na 
anuidade ao 1º Titular
Transferências: Isenção da comissão do serviço 
NetGlobal
Terminais de Pagamento Automático (TPA): 
Reduções de comissões e mensalidade e isenção 
de instalação, para novos contratos
Pagamento Ordenados e Fornecedores: Isenção 
das comissões previstas, desde que efetuadas no 
Montepio24
Sistema de Débitos Diretos (SEPA): Redução em 
25% das comissões previstas
Pagamento de Serviços: Redução das comissões 
no custo por operação e da comissão do serviço
Créditos / Garantias Bancárias: Redução em 
comissões iniciais, para novos contratos

Unimos esforços para  
a promoção de uma  

estratégia integrada de 
desenvolvimento  

do Ecossistema 
Empresarial, 

Empreendedor e da  
Economia Social do  
Concelho de Sintra.

Conheça as condições 
exclusivas oferecidas 

aos associados da 
AESintra, através  

do protocolo  
de colaboração  

celebrado entre as 
duas entidades. 

OFERTA EMPREENDEDORISMO

Serviço Montepio 24 Empresas:  
Acesso Gratuito

Conta à Ordem:  
Isenção de custos de manutenção

Transferências Nacionais: Isenção do custo de 
transferência, através do Montepio24 empresas

Cartão Débito: Isenção de taxa de emissão e 
anuidade para cartão – Titular Startup

Leasing: Isenção de comissão de contratação de 
Leasing Automóvel e Equipamentos 

Seguros: Descontos comerciais nos prémios de 
seguros de Acidentes de Trabalho e Multirriscos

Terminal de Pagamento Automático (TPA):  
Isenção da taxa de instalação, transação e  
comissões, para novos contratos. Taxa de serviço 
e mensalidade com valores reduzidos

Financiamento: Análise preferencial dos pedidos 
de financiamento a projetos provenientes de  
Associados

VANTAGENS1)

1) A informação contida neste  
documento não dispensa a leitura  

integral do protocolo

Informações
Associação Empresarial de Sintra 
Rua Capitão Mário Pimentel, 17 B, Sintra
Tel: 21 910 62 83 
E-mail: geral@aesintra.com

www.aesintra.com

Protocolo entre a Associação  
Empresarial de Sintra  
e o Montepio


