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NESTA EDIÇÃO

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

São inúmeras as vezes que contactei com profissionais do sector agrí-
cola, no âmbito de projectos hidráulicos, no Baixo Mondego ou no 
Alqueva e noto uma evolução notável nesta actividade. Evolução das 

técnicas de produção, reforço das preocupações de ordem ambiental e do 
grau de profissionalização de todos os agentes envolvidos. Portugal dispõe 
de solos com grande aptidão e de um excelente clima mas, é fundamental 
que os terrenos de regadio sejam devidamente infraestruturados - rede 
viária, rede eléctrica, rede de abastecimento de água e, por vezes, rede de 
drenagem; adaptando assim as culturas às necessidades do mercado.

Continuamos aquém da auto-suficiência de produtos agrícolas mas, 
a verdade é que há sectores que se têm desenvolvido com excelentes 
resultados de produção e de competitividade; o do vinho, por exemplo 
mas, também o do azeite, dos frutos secos e dos hortícolas onde po-
demos encontrar grande dinâmica empresarial. A nível global, tanto o 
crescimento populacional como os novos hábitos de consumo vão segu-
ramente implicar uma maior pressão sobre a produção agrícola. Assim, 
é fundamental enveredar por culturas cada vez mais produtivas e por 
técnicas de regadio mais sofisticadas e eficientes, num quadro de grande 
respeito pelo ambiente e pela conservação da natureza. Os chamados 
produtos biológicos têm vindo a ganhar simpatia por parte dos consumi-
dores, em particular no mundo ocidental, pese embora não serem ainda 
competitivos em maior escala.

O problema do escoamento dos produtos agrícolas tem sempre cons-
tituído um motivo de preocupação por parte dos agricultores é pois fun-
damental criar as condições de apoio a esta actividade, fundamental para 
o desenvolvimento e coesão económica do país, tão importante também 
para o bem-estar social e a protecção do ambiente. Sintra, com uma 
significativa área rural, não pode deixar de estar na primeira linha des-
tas preocupações, promovendo a valorização dos seus recursos naturais 
em benefício da qualidade de vida das suas gentes. Para tal, é desde logo 
fundamental uma visão clara do ordenamento do território que queremos 
para o concelho.

OPINIÃO

Recursos naturais,  
infraestruturas e ordenamento 
do território
Carmona Rodrigues 
Presidente Conselho Consultivo da AESintra

Novo ano novos desafios

Luís Miguel Almeida 
Presidente da AESintra

Na entrada de um novo ano, novos desafios se colocam à Associa-
ção Empresarial de Sintra, na defesa dos interesses dos sócios que 
representa. Um desses desafios está relacionado com o novo regu-

lamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos abertos 
ao público, decretado recentemente pela Câmara Municipal de Sintra. 
Esse novo regulamento, em nosso entender, é extremamente penaliza-
dor para vários sectores de actividade e de forma mais incisiva para os 
estabelecimentos de restauração e bebidas e, ainda mais, para o subsec-
tor dos bares. A título de exemplo, com este regulamento, os estabeleci-
mentos de restauração e bebidas, incluindo os bares, terão de funcionar 
entre as 07h00 e as 24h00. Significa isto que, uma pastelaria que abre às 
06h00 tenha de passar a abrir às 07h00 e um bar que encerre às 02h00 
passe a fechar às 00h00. 

Prevê-se, como consequência, que os muitos consumidores de todo 
o concelho de Sintra, habituados a serem servidos entre as 06h00 e as 
07h00 da manhã, bem como os clientes dos bares entre as 00h00 e as 
02h00, não tenham outra alternativa senão passar os seus hábitos de 
consumo para estabelecimentos sediados noutros concelhos. Prevemos, 
naturalmente, graves e negativas consequências para a economia do 
concelho, com claro prejuízo para os empresários sintrenses, sem es-
quecer o incómodo causado aos clientes. Acrescente-se que em nenhum 
dos concelhos limítrofes existem limitações tão severas em termos de 
regulamentação dos horários de funcionamento.

Perante este cenário a AESintra decidiu actuar junto da Câmara Mu-
nicipal de Sintra, sensibilizando a autarquia para as consequências por 
nós enunciadas, demonstrando, assim, as nossas grandes preocupações. 
Com o apoio essencial do nosso gabinete jurídico reunimos argumentos 
e apresentamo-los ao senhor Presidente da Câmara Municipal de Sintra 
e ao senhor Vereador Pedro Ventura, com o pelouro das actividades eco-
nómicas. Juntos, queremos encontrar uma solução que contribua para 
minimizar o problema, nomeadamente, que o regulamento não tenha 
aplicação retroactiva, permitindo a sua aplicabilidade a estabelecimen-
tos que se licenciem no futuro e não aos já existentes. 

A AESintra também solicitou a revisão do novo regulamento, dispo-
nibilizando-se para ser parte integrante neste processo. Congratulo-
-me por verificar que as nossas diligências foram ouvidas. Após a última 
reunião com o senhor Vereador Pedro Ventura, foi-nos transmitido isso 
mesmo - a Câmara Municipal prepara-se para propor alterações ao re-
gulamento. Temos como garantia as instruções dadas à Policia Munici-
pal para não intervir quanto a esta matéria, junto dos estabelecimentos 
comerciais. Apelamos, pois, aos nossos associados que forem visitados 
pela PSP ou GNR, acerca desta temática , que reencaminham as mesmas 
para Polícia Municipal e, por outro lado, entrem em contacto com os 
serviços da Associação.

A dinamização dos nossos serviços e a melhoria da oferta prestada aos 
nossos associados é outro dos desafios da AESintra para 2017. Come-
çámos já a reestruturar o serviço de medicina no trabalho, criando três 
pacotes alternativos e diversificados de oferta, ao invés da única solução 
existente. Esta medida permite aos associados alargar o seu leque de 
escolhas, tendo em especial conta que um dos pacotes contempla uma 
redução de valores na ordem dos 14%.

Em jeito de balanço, mencionei dois exemplos da importância e utili-
dade da nossa Associação e do Associativismo na sua generalidade, ra-
zões mais do que suficientes para justificar o aumento do valor da quota 
mensal para 8 euros (96 euros por ano). Reforçamos que o valor da quota 
não sofria alterações há mais de uma dezena de anos.

Tudo isto para servirmos mais e melhor aqueles que são a razão da 
nossa existência, os nossos associados. 

Bem hajam!

OPINIÃO
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Sintra

Sintra, terra 
que tudo dá

EDITORIAL

Sónia Firmino
Diretora

Pode ser do afamado microcli-
ma, dos solos negros e húmi-
dos e das linhas de água que 

os atravessam, da maresia da costa 
ou do nevoeiro de todos os cantos, 
a verdade é uma – Sintra é uma ter-
ra que tudo dá. Dá os hortícolas de 
Almargem, os vinhos de Colares, 
as Maçãs reinetas de Fontanelas e 
pasmem-se, começa a dar o bambu 
de Belas - projeto português apoia-
do por um consórcio italiano que 
viu nesta terra o que a muitos pa-
rece não interessar.

O JEL, nesta primeira edição do 
ano, foi diretamente à terra. Foi 
perceber que novas formas de agri-
cultura começam a surgir e que 
grandezas podem alcançar. Foi 
conhecer os apoios existentes e de 
que forma chegam e interessam 
os produtores agrícolas. Conheceu 
sintrenses que voltaram a instalar-
-se no concelho e que trouxeram 
novos projetos para a terra que os 
viu nascer, projetos esses cujo fio 
condutor parte sempre de práti-
cas de agricultura biológica, numa 
vertente também pedagógica, for-
mativa, medicinal e, conceptual-
mente, de retorno à terra. O JEL 
foi, inevitavelmente, ao coração 
da agricultura convencional de 
Sintra, na freguesia mais agrícola 
do concelho que continua a abas-
tecer o maior mercado de balcão 
da Capital mas que também escoa 
para outros canais: grandes super-
fícies, hotéis e restaurantes. Fomos 
recebidos por Rui Maximiano, pre-
sidente da União de Freguesias de 
Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro 
e Montelavar que nos ajudou a en-
tender a dinâmica deste território 
agrícola, partindo de uma perspeti-
va histórica e da riqueza de recur-
sos naturais que sustentam uma 
boa parte da atividade empresarial, 
esta última, ainda com margem de 
crescimento.

Há todo um tecido empresarial 
em redor da Sintra agrícola que não 
se esgota na produção e que con-
segue afirmar-se no processo de 
intermediação e de transformação, 
atraindo, desta forma, investimen-
to para o concelho. Destaco o arti-
go de Pedro Ventura, nosso cronis-
ta residente, que traça um retrato 
objetivo do concelho e da expres-
são que o setor primário tem nele. 

Conversámos com Rui Maximia-
no, há sete anos presidente da 
União de Freguesias de Almar-

gem do Bispo, Pêro Pinheiro e Mon-
telavar. O edil desenhou um retrato 
territorial, histórico e económico da 
freguesia de Almargem conhecida 
por ser muito extensa geografica-
mente (37 Km2) mas pouco populosa. 
Numa edição dedicada à agricultu-
ra, fomos conhecer a terra onde o 
setor se projeta e se adapta aos no-
vos processos de cultivo. Falámos 
das alfaces, dos agriões, das couves, 
dos nabos e dos alhos franceses de 
Sintra, todos produzidos em grande 
quantidade para abastecer o maior 
mercado de balcão de Lisboa, as 
grandes superfícies comerciais, res-
taurantes, hotéis, feiras e mercados 
de rua, situados nos arredores de 
Lisboa. 

Pedia-lhe para contextualizar a 
presença histórica da atividade agrí-
cola de Almargem do Bispo.

No território da União de Fregue-
sias há grande presença de atividade 
agrícola, particularmente na fregue-
sia de Almargem do Bispo. Para per-
ceber o facto é necessário recordar a 
grande predominância de água e a 
qualidade dos solos. Lembro ainda 
que não temos no território linha de 
comboio e isso favorece a utilização 
da terra para a agricultura. A produ-
ção destas terras é predominante-
mente hortícola e diversificada. Des-
de há muito que Lisboa é abastecida 
por Almargem. Se hoje são os produ-
tos hortícolas que nos distinguem, 
fez-se história com as cebolas aqui 
cultivadas e que abasteciam o Mer-
cado da Ribeira, com a lavagem da 
roupa e o transporte de lenha para a 
Capital.

E as novas gerações, seguem e re-
novam a atividade dos pais?

À produção da terra está muito 
associado o conceito de propriedade. 
Temos alguns jovens que arrendam 
as terras para produção agrícola. Em 
Aruil, localidade muito marcada pela 
agricultura, existem famílias intei-
ras que mantém a continuidade e a 
especialização dos produtos, aliás, 

arrisco-me a dizer que 85% da popu-
lação daquela localidade está ligada 
à terra.

É só de produção agrícola que 
estamos a falar? Existem empresas 
sucedâneas?

Há muitas empresas locais com 
práticas associadas à atividade pri-

mária que se expandiram na rede 
de intermediação. São pequena e 
médias empresas, negócios familia-
res, principalmente vocacionadas 
para o mercado de balcão. Por outro 
lado temos a Estêvão Luís Salvador, 
em Santa Eulália, um dos maiores 
empregadores do concelho, já com 
os seus produtores exclusivos e que 
escoa para todas as grandes superfí-
cies.

Ainda há espaço em Almargem do 
Bispo para a instalação de novas em-
presas?

Essa é uma das virtudes desta zona 
do concelho. Ainda temos muito es-
paço disponível para a instalação de 
mais empresas e há enormes recur-
sos em Almargem do Bispo. A Junta 
é um grande proprietário de imóveis 
rústicos que aluga para fins agrícolas 
ou outros. Queremos atrair novos 
investimentos para dar uso às nos-
sas terras, motivando assim mais 
emprego. Com o panorama de crise 
nacional, sentida no concelho, quer 
com o encerramento das grandes fá-

bricas do Sabugo quer com o pano-
rama atual da indústria dos mármo-
res, as pessoas aprenderam a viver 
de forma diferente e isso começa a 
refletir-se na nova geração.

Há gente com vontade de investir 
em Almargem? Investidores agríco-
las?

Principalmente de novas culturas. 
A primeira abordagem, muitas das 
vezes, é feita connosco, na Junta de 
Freguesia, cabendo-nos o papel de 
intermediários, entre quem procura 
espaço e quem oferece as condições 
desejadas. 

Há sinais de cooperativismo entre 
os produtores?

Em regra as pessoas não são co-
operativas, não partilham recur-
sos nem meios mecânicos, quer na 
aquisição quer na utilização mas, 
esta é uma questão de mentalidade 
presente em muitos dos setores eco-
nómicos do país, não só no agrícola. 
Existe exploração permanente ao 
longo de todo o ano, principalmente 
na faixa que vai desde os Camarões, 
Aruil até aos Negrais, acredito que 
uma atitude mais cooperativista fos-
se benéfica. 

A Junta de Freguesia desenvolve 
algumas ações no sentido de escla-
recer, apoiar ou direcionar quem 
procura incrementar a atividade que 
desenvolve?

Realizámos, em parceria com a 
A2S, uma ação de divulgação dos 
apoios existentes para projetos de 
génese agrícola onde estiveram 
presentes, aproximadamente, uma 
centena de pessoas. Foi a maior 
ação de divulgação da A2S. Numa 
primeira fase de candidaturas não 
houve nenhum projeto de Sintra a 
candidatar-se e isso, na minha opi-
nião, explica-se porque o contexto 
agrícola de Almargem do Bispo in-
tegra produtores com uma dimen-
são bastante superior aos apoios 
disponibilizados, porém, sei que 
outras fases de candidaturas vão 
ser lançadas e essas podem vir a ser 
mais atrativas e mais ajustadas à rea-
lidade da freguesia. n

Almargem do Bispo

Sintra Hortícola
Na freguesia mais rural de Sintra, de terra negra e húmida, produzem-se os melhores 
hortícolas do concelho que abastecem o MARL e a empresa Estevão Luís Salvador - os 
dois principais destinos da produção mas, existem outras empresas agrícolas locais. 
A atividade agrícola é, indiscutivelmente, o principal motor da economia local de 
Almargem do Bispo.
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Luís Miguel Almeida, presiden-
te da AESintra e Sónia Firmi-
no, diretora do JEL, estiveram  

no Regimento de Artilharia Nº.1 
(RAAA1), em Queluz, a convite do 
Coronel Costa Reis. No encontro 
estiveram também presentes di-
retores e representantes de outros 
jornais do concelho. O convite 
surgiu na sequência da prevista 
saída do Comandante Costa dos 
Reis que não quis deixar Sintra 
sem agradecer a colaboração dada 
pela comunicação social sintren-
se, ao longo de todo o período 
do seu destacamento no conce-
lho. Durante o almoço servido na 
Messe de Oficiais, o Comandante 
do RAAA1 agradeceu a todos os 
anos de trabalho em conjunto, 
destacando a importância das re-
lações militares com a sociedade 
civil e sublinhando a necessidade 
de integrá-las nas vivências diárias 

das comunidades. Pode ler-se no 
editorial do Boletim da Artilharia 

Antiaérea de autoria do Coronel 
Costa Reis – órgão de informação 
e divulgação do Regimento - que 
no ano de 2016 comemorou o seu 
aniversário à luz do tema: “50 
anos após o trágico acidente do 
Pico do Monge –: “porque uma 
unidade não vive fechada sobre si 
própria, mas está profundamente 
inserida na realidade social que a 
acolhe, o Regimento tem pautado 
a sua atuação pelo estreitamento 
de relações com as autoridades 
locais e a população em geral”. 
O Comandante Costa Reis ofe-
receu aos convidados o livro “A 
Artilharia Antiaérea em Portu-
gal” e um exemplar do Boletim 
já mencionado e Luís Miguel 
Almeida teve oportunidade de 
apresentar a AESintra e contex-
tualizar as diversas formas pos-
síveis e desejáveis de interação 

entre ambas as entidades. n

Empresas e Militares
AESintra no Regimento  
de Artilharia nº 1

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

AAESintra e a ISCTE Junior 
Consulting têm um protoco-
lo de parceria estratégica que 

visa potenciar o tecido empresarial 
de Sintra através do recurso a uma 
plataforma de referência no desen-
volvimento dos melhores alunos 
daquela instituição, oriundos tanto 
de licenciatura como de mestrado. A 

plataforma conta com um significa-
tivo número de entidades parceiras 
que conferem valor acrescentado 
à equipa de estudantes que se rege 
pela multidisciplinaridade, confian-
ça, responsabilidade e compromisso. 
A ISCTE Junior Consulting presta 
serviços de consultoria empresarial 
e está disponível para apoiar os as-

sociados da AESintra que preten-
dam soluções inovadoras e diferen-
ciadas nas várias áreas da Gestão: 
Desenvolvimento de Estratégia de 
Negócio, Estudos de Mercado, Pla-
neamento de Marketing, Aconse-
lhamento de Gestão Operacional, 
Design e Desenvolvimento Web e 
Gestão do Talento Organizacional. n

Consultoria a associados

ISCTE Junior Consulting

BREVES

Exportações 
crescem em Sintra
lDe acordo com os dados do Insti-
tuto Nacional de Estatística (INE), o 
concelho de Sintra teve um acrés-
cimo nas suas exportações, nos úl-
timos três anos – período de 2013 
a 2015 -, na ordem dos 20%. Sintra 
passou de 1.22 mil milhões de euros 
registados em 2013 para 1.47 mil 
milhões de euros, em 2015. Contra-
riamente a estes indicadores a Área 
Metropolitana de Lisboa apresenta 
um decréscimo no volume de ven-
das (5,4%) e o Porto esteve em curva 
ascendente (9,9%).
.......................................................

40 novos postos  
de trabalho
lA Kiabi, marca francesa de moda 
acessível a todas as idades e a todas 
as carteiras, vai abrir a sua primeira 
loja no Fórum Sintra (a primeira em 
Lisboa). A vinda desta marcar fran-
cesa para Sintra, implica a criação de 
40 novos postos de trabalho. A Kiabi 
pretende por em marcha uma nova 
estratégia em Portugal, com um 
plano de crescimento até 2022 nos 
principais centros urbanos do país. A 
marca tem quatro lojas no país: Beja, 
Évora, Pombal e Santo André.

Comandante do RAAA1 – Coronel Costa Reis  
e Luís Miguel Almeida – Presidente AESintra
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A estabilidade 
(não é a regra) 
para os nossos 
negócios

OPINIÃO

Joaquim Miranda
AESintra

Quando se toma uma decisão 
de negócio, estamos basea-
dos em variáveis que estão 

em constante mutação e não de-
veriam estar. Ou seja, um dos fac-
tores críticos para um negócio é a 
estabilidade: a fiscal; os horários 
de funcionamento; a contratação 
de rh; a transparência dos proces-
sos de licenciamento; obrigatorie-
dades legais com as mais diversas 
entidades; a legislação; etc. Por cá, 
todas elas estão em constante mo-
vimento.

Muitas vezes, vemos abordada 
a necessidade de termos empre-
sários, comerciantes e industriais 
com mentalidades diferentes, que 
planeiem mais, com maior forma-
ção, com outra propensão para o 
risco e por ai fora. Esta questão tem 
a sua razão de ser nalguns casos, 
contudo, a prática da constante 
alteração das regras tem um maior 
efeito negativo no não planeamen-
to do que esta retórica abstracta. 

Um investimento e um negó-
cio têm sempre riscos, mas nunca 
deveriam ter o seu destino conde-
nado por terem como obrigação o 
cumprimento de tantos requisitos 
legais, que no final não dependem 
de si. Um negócio devia correr ris-
cos devido às condicionantes que o 
regulam e isto acontece, demasia-
do. Não vale a pena andar “de mala 
na mão” pelo mundo, a tentar atrair 
investimento, quando não damos 
uma resposta consistente a quem já 
cá está ou já decidiu vir a estar.

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

Janeiro de 2017 fica marcado 
como sendo o mês de arranque 
real da plataforma Sintra Ne-

tworking que teve lugar na sede da 
AESintra, no dia 18 e pelas 8H00. A 
primeira reunião do primeiro grupo 
de trabalho contou com a presença 
de dezasseis associados de diversas 
áreas do tecido empresarial do con-
celho. A segunda reunião da plata-
forma decorre quinze dias após a 
primeira, no mesmo horário e com 
os mesmos associados.

Lembramos a quem só agora tem 
contacto com esta iniciativa da AE-
Sintra que, tal como escrevemos 
na VII edição do JEL, a “Sintra Ne-
tworking” é uma ferramenta do marketing “passa-palavra que promove reuniões localizadas entre empresas e em-
presários que se apoiam mutuamente na criação de oportunidades de negócio entre si, partilhando e referenciando 
a sua própria rede de contactos”. 

Após a primeira reunião o JEL quis aferir expectativas e demais opiniões junto dos associados participantes:

1ª Reunião Sintra Networking
Feedback de participantes

L4L
A L4L fez-se representar pela sua 
única sócia, Susana Santos, que 
espera “criar laços e cultivar uma 
rede de contactos que permita ge-
rar negócio crescente para todos 
os membros do grupo”. A associa-
da acredita que o conhecimento de 
outros negócios lhe fornece inputs 
para melhorar o seu e destacou o 
perfil de Henrique Alves, mentor 
do projeto, como sendo um “ne-
tworker notável”.

Casa Joãozinho
Susana Santa Maria, comercial da 
Casa Joãozinho, esteve presente na 
reunião e manifestou ter grandes 
expectativas em relação à Sintra 
Networking pela maior facilidade 
em conhecer novas empresas e no-
vos clientes, sendo que, a angaria-
ção dos últimos é o grande objeti-
vo da Casa Joãozinho. A associada 
realçou o espírito de equipa e de 
entreajuda que caracterizaram a 
primeira reunião.

Sintra Casas
A marca Sintra Casas fez-se repre-
sentar por Alexandre Duarte, na 
qualidade de gerente da Somas de 
Prata, que participou na primeira 
reunião da plataforma objetivando 
novos contatos que possam pro-
porcionar o crescimento da empre-
sa. Acrescentou ter “expectativas 
de que seja uma parceria dinâmica 
onde todos os participantes pos-
sam expandir os seus negócios” e, 
para primeira reunião, achou que 
houve bastante dinâmica e muita 
participação.
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Nova linha de  
crédito para PME’s
lO Governo lançou uma nova li-
nha de crédito – Linha Capitali-
zar - para PME’s, no valor de 1600 
milhões de euros para projetos de 
investimento a longo prazo. Cada 
empresa pode candidatar-se a 
apoios entre os 25 mil e os 2 mi-
lhões de euros, com prazos entre 
os 3 e 10 anos. Para mais informa-
ções contacte: Rui Miguel Silva - 
rasilva@montepio.pt
.......................................................

“Da Ideia ao  
Negócio”
lEstão abertas as candidaturas ao 
Programa de Aceleração SintraS-
tart da Startup de Sintra – Da Ideia 
ao Negócio. O programa destina-se 
a empreendedores com uma ideia 
de negócio e que tenham vontade 
de testá-la. A participação real no 
programa facilita o acesso a forma-
ção, workshops, mentores, perks, 
Business Angels e Capital de Risco. 
As candidaturas podem ser feitas no 
site: http://www.startupsintra.com/

BREVESDefesa dos interesses dos associados
Regulamento de Horário 
de Funcionamento
AAESintra, em defesa dos in-

teresses de muitos dos seus 
associados, desenvolveu to-

dos os esforços possíveis para que o 
novo Regulamento sobre os Horários 
de Funcionamento não se aplicasse 
a estabelecimentos já em funciona-
mento. Reunimos com Basílio Horta 
- Presidente da Câmara Municipal de 
Sintra e com Pedro Ventura - Verea-
dor das Atividades Económicas para 
expormos as nossas preocupações e 
previsíveis consequências da aplica-
ção deste novo regulamento.

Para além da aplicação não retroa-
tiva do Regulamento, solicitamos ain-
da a revisão do mesmo, argumentan-
do a nossa causa com a diversidade de 
estabelecimentos de restauração e de 
bebidas existentes no concelho, assu-
midos agora, à luz dos pressupostos 
do novo regulamento, como uma es-
pécie una, alheia às especificidades de 
uns e de outros. Não se toma em con-

ta as características de cada empresa, 
impondo-se assim a faturação como 
objetivo final e genérico de prestação 
de serviços de alimentação e bebidas; 
como exemplo, tanto uma pastelaria 
como um bar ou pub têm, dentro da 
proposta integrada no Regulamento, 
os mesmos limites ao seu horário de 
funcionamento. 

Com o novo Regulamento os es-
tabelecimentos de restauração e be-
bidas podem adoptar um horário de 
funcionamento das 07h00 às 24h00 
ou, caso disponham de espaço de 
dança, das 12h00 às 02h00. Conclui-
-se, pois, que uma pastelaria que abria 
às 06h00 tem agora de abrir às 07h00 
e um bar que encerrava às 02h00 tem 
agora de encerrar às 24h00. Esta alte-
ração é altamente penalizadora. Não 
foram considerados os investimen-
tos feitos pelos empresários titulares 
das tipologias de estabelecimento 
em causa que, naturalmente, inves-

tiram na execução de obras de me-
lhoramento e adaptação do espaço e/
ou adquiriram novos equipamentos, 
em função de um plano de negócios 
que previa determinado número de 
clientes, com base num horário de 
funcionamento em vigor há dezenas 
de anos e que, expectavelmente, era 
suposto manter-se. Inopinadamente, 
vem uma norma administrativa aba-
lar, se não afundar, negócios madu-
ros e ponderados. 

A AESintra também fez chegar 
todas estas informações às forças 
policiais com o pedido para que se 
abstenham de intervir junto dos es-
tabelecimentos comerciais enquanto 
aguardamos a revisão do respetivo 
regulamento.

Aguardamos a marcação de reuni-
ões de trabalho que possam motivar 
a revisão deste Regulamento, penali-
zador para tantos dos associados da 
AESintra. n

Regulamento Municipal  
dos Horários de Funcionamento  
dos Estabelecimentos de Sintra
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C onhecemos 
Fernanda Bo-
telho da te-

levisão e da rádio, 
tem obra publicada 
na área das plantas 
medicinais, mora 
na Tojeira (Magoi-
to ) mas considera-
-se uma cidadã 

do mundo. Viveu em Londres, quase 
duas décadas, onde conviveu e apren-
deu com grandes herboristas e botâ-
nicos. Casou com um chileno refugia-
do politico de Pinochet em Inglaterra 
e viajou pela América latina durante 
um ano. Regressou a Sintra e trouxe 
na bagagem conhecimento, formação 
e um gosto especial pela fotografia, 
especialmente de plantas.”

Recorda quando nasce esse seu espí-
rito aventureiro e viajante?
Com sete anos, nas férias de verão, 
fazia uma viajem sozinha, ao cuidado 

dos revisores colegas do meu pai, en-
tre a Tojeira e Torres Vedras que de-
morava o dia todo e várias mudanças 
de autocarro. Recordo-me do prazer 
imenso e da sensação de aventura e 
autonomia que esta viagem me cau-
sava. Aos 18 anos e valendo-me do 
meu espírito aventureiro viajei sozi-
nha para Londres.

Tinha um objetivo?
Sim, queria aprender inglês e conhe-
cer os Beatles…. (risos).

Que percurso desenhou nesse país es-
trangeiro?
Comecei por estudar pedagogia, pri-
meiro o método Montessori depois 
o Waldorf. Em ambos existe uma 
componente muito ligada à terra e ao 
campo e, para além disso, em Ingla-
terra os jardins são verdadeiras “péro-
las”. Paralelamente a esta formação, 
tirei um curso de fotografia. Comecei 
a trabalhar de manhã num infantário 

e à tarde numa das mais conceituadas 
ervanárias de Inglaterra, a Neal’s Yard 
Remedies. Participei em inúmeros 
passeios botânicos que foram a mi-
nha verdadeira escola. 

E no regresso a Portugal….
Quando cheguei dediquei-me ao es-
tudo das plantas medicinais e dei au-
las de inglês na EB1 de Sintra, onde 
dinamizei vários projetos ligados ao 
conhecimento das plantas. Daí re-
sultou uma interação fantástica com 
a comunidade escolar, principalmen-
te com os avós das crianças. Dei por 
mim a ser desafiada para escrever um 
livro sobre plantas; é assim que sur-
ge o primeiro livro infantil “Salada de 
flores”. Seguiram-se o “Sementes à 
solta” e “Hortas aromáticas”. Escre-
vi e fotografei a primeira agenda de 
Plantas Medicinais em 2010 e des-
de então tenho conseguido escrever 
uma todos os anos - o tema de 2017 é 
“Especiarias, ervas aromáticas e Plan-

tas medicinais”. Escrevi um pequeno 
guia de remédios caseiros “As Plantas 
e a Saúde” e o livro “Uma mão Cheia 
de Plantas que Curam, 55 plantas es-
pontâneas em Portugal”. Continuo 
com vários projetos de escrita em 
mãos.

Qual é a adesão das pessoas aos 
workshops que apresenta por todo o 
país?
Cada vez mais interessadas nos bene-
fícios deste resgate de conhecimentos 
antigos sobre as plantas com caráter 
medicinal. Houve um abuso generali-
zado no consumo de medicamentos e 
apesar da pressão de grandes grupos 
económicos as pessoas começam a 
valorizar aquilo que a terra nos dá. 
Muitas pessoas conhecem as ervas e 
as plantas mas desconhecem o múlti-
plo uso que podem ter; na cosmética, 
perfumaria, culinária.

E a terra, no sentido literal da palavra, 
como deve ser tratada?
Seguindo técnicas de agricultura sus-
tentável. Ainda existe o estigma de 
que tudo o que é biológico é caro, mas 
até esta ideia mudou a partir do mo-
mento em que se explicou às pessoas 
a importância deste comportamento 
a médio e longo prazo.

A Fernanda vai espalhando pelo país 
os seus conhecimentos, quem são as 
pessoas que a convidam?
Escolas, associações culturais e am-
bientais e vários municípios.

Quer deixar um conselho para os agri-
cultores e munícipes de Sintra?
Não recorram a herbicidas, tornem-se 
consumidores e cidadãos responsá-
veis, atentos e informados pela nossa 
saúde e pela saúde do planeta. n

Entrevista de 
Olga Figueiredo

Plantas medicinais

Biodiversidade 
em Sintra

i Blogue: 
http://malvasilvestre.blogspot.pt/  

Facebook: https://www.facebook.com/ 
fernanda.botelho.393?fref=ts

As plantas medicinais são um resgate 
do saber dos avós que desperta cada 
vez mais interesse entre as populações. 
Vivemos mais, queremos viver melhor e 
de forma mais sustentada.

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
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Sintra Agrícola
Novas explorações a mesma terra
Nos solos singulares, como são os de Sintra, surgem novas explorações agrícolas que desafiam outros 
projetos empresariais. No concelho instalam-se pessoas dinamizadoras de práticas de agricultura bio-
lógica com produção local e artesanal, para uso próprio ou venda comunitária – é o chamado retorno à 
terra –,  e conhecem-se exemplos de cooperativismo ecológico que fomenta a sustentabilidade ambien-
tal. Há apoios comunitários para a região e sinais de conservação da ruralidade agrícola do concelho, 
permeável à renovação.

Há bambu em Sintra
O apelo para a cultura de bambu surge 

da vontade de Joaquim Penas, gerente da 
K Bambu e um dos muitos empreende-
dores que registam, segundo as palavras 
do próprio, a “preciosa ajuda da AESintra 
através do Gabinete de Criação do Pró-
prio Negócio”. O campo de bambu fica 
em Belas e integra um consórcio italiano 
que considerou Sintra o local ideal para a 
cultura, devido a formação de geadas e de 
nevoeiros. 

O Bambu tem muita procura e está su-
jeito a uma “espécie de bolsa de mercado 
internacional “que regula os valores de co-
mercialização e que neste momento está 
cinco vezes acima do preço médio”. A pro-
dução do campo de Belas está garantida em exclusivo para o consórcio 
italiano, durante os próximos dez anos, e as perspetivas do Joaquim são 
ainda mais otimistas pensando nos valores de venda da cana e do rebento 
que acompanham sempre os índices da bolsa anteriormente mencionada.

No futuro, vai surgir em Sintra uma floresta fechada e silenciosa, com 
árvores a atingirem catorze metros de altura, em tons de verde muito 
vivo onde, atualmente, já há um novo ecossistema de aves – gaivotas, 
corvos e garças. Joaquim Penas vai ainda mais longe, falou-nos no apro-
veitamento turístico da cultura, revelando, porém, ser ainda prematu-
ro falar sobre os projetos que tem nesta matéria. Por hora o campo já 
motivou o contacto de uma empresa americana ligada à vinicultura que 
pretende substituir os ferros metálicos por bambu, também de outra na 
área da produção de bicicletas, de um gabinete de fisioterapia e até o 
Belas Clube de Campo já foi atraído pelos primeiros rebentos de Bambu 
a crescerem em Sintra.

Agricultura biológica e urbana
A Graça Ribeiro nasceu em Sintra e é lá, mesmo no centro da Vila, 

que vive e cultiva uma horta urbana para consumo pessoal e de alguns 
amigos. Esta cultura de retorno à terra, utilizando práticas de agricultu-
ra biológica para consumo pessoal ou comunitário, é a confirmação da 
vontade e da crença num estilo de vida mais saudável que atrai cada vez 
mais gente, ainda que 
Graça considere que 
em Portugal este sta-
tement evolua lenta-
mente quando com-
parado com outros 
países europeus: “as 
pessoas querem pro-
duzir de forma saudá-
vel, querem instalar-se 
no campo, longe da ci-
dade, principalmente 
quando percebem os 
malefícios da agricul-
tura convencional, no 
entanto, andam muito distraídas com outras coisas”. A Graça já desen-
volveu, em parceria com a Parques de Sintra Monte da Lua, um projeto 
de formação em agricultura biológica com ações práticas na Quintinha 
de Monserrate e no Chalet da Condessa. Deu ainda formação a professo-
res das escolas do 1º ciclo de Sintra e hoje, toda a sua atividade gira em 
volta da formação e do apoio que presta às hortas urbanas dinamizadas 
pela Câmara Municipal de Lisboa. Considera Sintra um local de eleição 
para a prática agrícola e quando questionada sobre os apoios institucio-
nais que existem é perentória: “considero que a vontade das pessoas é 
que as leva muito longe e não acredito em subsídios ou apoios institu-
cionais para fomento da atividade agrícola.”

Conheça o nosso plano 
de formação 2017 em  
www.aesintra.com

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

Procuramos disponibilizar ações dentro das áreas  
obrigatórias e outras áreas de interesse para os  
empresários e seus trabalhadores, em diversos  
horários e com diferentes cargas horárias.
(De acordo com o Código do Trabalho, os empregadores devem  
proporcionar 35 horas anuais a cada colaborador.)
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Nome: Quinta 
dos 7 Nomes, 
Cooperativa  
Ecológica CRL

Área/setor  
de atividade:  

Agricultura e comércio local.

Início de atividade: Novembro 2007

Local/Sede Empresa:  
Av. do Atlântico 107B, Colares

Contactos: 21 929 16 56 /  
info@quinta7nomes.com 
www.quinta7nomes.com

Posicionamento: Pioneira na área, 
entre os 3 lugares cimeiros na 
atividade.

Estratégia de mercado:  
Comercializar produtos  
biológicos de produção local e 
artesanal, oferecer cursos para a  
sustentabilidade ambiental.

Visão de negócio: Preencher  
o gap entre produtores Bio  
e consumidores esclarecidos.

O que o distingue no mercado:  
Espaço aberto à comunidade,  
onde se vendem e compram pro-
dutos biológicos e locais de alta 
qualidade. Tentando que a comu-
nidade se torne mais resiliente.

Perfil Cliente: Pessoas informa-
das sobre ecologia e alimentação 
saudável e com altos padrões de 
exigência de qualidade e  
sustentabilidade.

Principal produto/serviço:  
Hortícolas e mercearias biológicas.

Sintra, vantagens para o negócio: 
Consumidores diferenciados que 
privilegiam a qualidade dos  
produtos sobre o baixo preço. 

Apoios institucionais: Nenhum.

Novos Espaços/Novas Empresas/Novas Ideias

SINTRA EMPREENDEDORA

O LEADER (ligação entre 
ações de desenvolvimento 
da economia rural) celebra 

25 anos. 
Tendo por mote a melhoria das 

condições de vida das populações, 
o Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária (DLBC), baseado nes-
ta abordagem, visa o desenvolvi-
mento, a diversificação e a com-
petitividade da economia de um 
determinado território através da 
conceção e implementação de Es-
tratégias de Desenvolvimento Lo-
cal (EDL) que refletem os interes-
ses dos atores locais e dos agentes 
de desenvolvimento. Esta metodo-
logia tem sido reconhecida como 
um exemplo de sucesso e já permi-
tiu a criação de múltiplos postos de 
trabalho e o desenvolvimento das 
economias locais em grande parte 
do território nacional.

No presente quadro comunitário 
(2014-2020), através dos fundos 
estruturais disponibilizados pelo 
PORTUGAL2020 foi possível alar-
gar este tipo de intervenção à re-
gião norte da área metropolitana 
de Lisboa. Assim, os municípios 
de Loures, Mafra e Sintra criaram 
uma parceria com os atores locais 

que deu origem à constituição le-
gal de uma associação de desen-
volvimento local – a A2S – Asso-
ciação para o Desenvolvimento 
Sustentável da Região Saloia. A 
A2S candidatou-se e foi selecio-
nada e reconhecida enquanto 
Grupo de Ação Local (GAL) rural. 

Tendo como área de atuação as 
freguesias rurais dos concelhos de 
Loures, Mafra e, Sintra, foi-lhe atri-
buída uma verba no valor de apro-
ximadamente 3.7 M € para apoiar 
pequenos projetos em diversas 

áreas da economia rural. As metas 
contratualizadas apontam para a 
aprovação de 40 projetos até 2018 
e 120 projetos até 2023.

Deste modo, estão reunidas as 
condições para apoiar financei-
ramente pequenos projetos de 
investimento que visem o refor-
ço da viabilidade das explora-
ções agrícolas e indústria agroa-
limentar, da competitividade da 
agricultura, o incentivo da im-
plementação de tecnologias ino-
vadoras e a promoção da organi-
zação das cadeias alimentares. 
Pretende-se ainda, contribuir 
para a criação de emprego ou 
de empresas nestas áreas, bem 
como para a conservação, prote-
ção, promoção e desenvolvimen-
to dos recursos endógenos e do 
património natural e cultural.

No final de 2016, a A2S aprovou 
os primeiros projetos no âmbito do 
DLBC rural tendo sido o primeiro 
GAL a nível nacional a fazê-lo. Este 
conjunto de projetos representam 
cerca de 700 mil euros de investi-
mento total e irão promover a cria-
ção de dez postos de trabalho.

A intervenção da A2S assenta em 
lógicas de proximidade e de coe-
são territorial, experimentação e 
inovação e, sobretudo, em metodo-
logias participativas com o envol-
vimento dos atores locais, criando 
respostas para os desafios sociais, 
ambientais e económicos. Com a 
execução da sua EDL pretende con-
tribuir para melhoria da qualidade 
de vida e para a afirmação da região 
saloia. n

(Texto da autoria de Márcia Mendes  
– Diretora Executiva da A2S)

Márcia Mendes 
Diretora Executiva da A2S

Loures, Mafra e Sintra
Grupo de Ação Local Rural (GAL)
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“Empreendedorismo é o processo de iniciativa de implementar novos negócios, ou mudanças em empresas já existen-
tes. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou 
produtos novos, normalmente envolvendo inovações e riscos.”

A AESintra está credenciada pelo IEFP, para apoiar os empreendedores na criação do próprio emprego, pelo 
que, nesse âmbito, acompanha vários empreendedores que se lançaram na aventura de “trabalhar por conta 
própria”. O gabinete económico-financeiro ajuda na elaboração conjunta do Plano de Negócios da nova em-
presa e, após aprovação das candidaturas, acompanha os negócios criados durante os dois primeiros anos. 
Até final de 2016, a AESintra elaborou vinte e uma candidaturas e está a acompanhar quinze negócios já criados.

Primeiros negócios criados:
Pedro Infante – Talho Xixas do Infante – Talho – São Marcos
Maria Amélia Castro – Pousada dos Estudos – Sala de estudos – Rinchoa
Pedro Amoroso – SPT Peças e Serviços – Venda de peças para a Industria – Negrais
Rui Valadares – Hidrosuga – Técnicas de Desentupimento – Abrunheira
José Morais – Informática e Serviços - Venda de Material Informático – Agualva-Cacém
Nuno Menezes –B. Eat Street – Street Food –Massamá
Pedro Neves – Atividades de Design – Mem Martins
Alexandre Neves e Luís Pereira – Malabaristangulo – Carpintaria – São Marcos
Isabel Luís – Instituto de Beleza - Linhó
Pedro Lourenço – Atividades de Design – Praia das Maças
Joaquim Penas – K Bambu - Plantação de Bambu e Consultoria - Aruil

Jorge Bento –JP2B - Contabilidade - Terrugem
Maria Isabel Carvalho – Minimercado Aromas da Terra – Rio de Mouro
Maria do Rosário – Revenda de Bebidas – Belas
Gasinsp – Inspecções Técnicas de Gás – Rio de Mouro

Candidaturas em análise:
Diana Iazlovitchi – Turismo
Cátia Silva – Parafarmácia
Pedro Santos – Venda On-line
Bruno Dias – Jornalismo e Produção de Conteúdos
Ricardo Sá – Consultoria de Eventos
Catherine Gonçalves – Consultora Mary Kay

Criação do próprio negócio

Empreendedorismo 
na AESintra
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A maioria da população activa em Sintra situa-se no sector terciário 
(79,8%), a que se segue o sector secundário (19.8%) e finalmente o 
sector primário (0,5%).O Concelho de Sintra possui, à data do úl-

timo recenseamento geral da agricultura (2009), uma superfície agrícola 
utilizada (SAU) de 5147 ha que corresponde a 753 explorações agrícolas. 
Comparativamente a 1999, os valores diminuíram cerca de 34% em rela-
ção à SAU e 53% nas explorações agrícolas respectivamente.

É de referir que o número da população empregada no sector primário 
do concelho representa 20,2% do total da Grande Lisboa. Na Grande Lis-
boa só Mafra tem um peso superior a Sintra.A actividade agrícola ocupa 
805 activos, constatando-se ainda que os mesmos se localizam na área 
Norte do concelho, ou seja, nas ex- freguesias de S. João das Lampas, Al-
margem do Bispo e São Martinho que ainda detêm alguma importância 
em termos de emprego e produtividade.

Embora o abandono do sector primário seja uma realidade em Sintra, 
à semelhança de muitas regiões do País, e principalmente nas Áreas Me-
tropolitanas, a agricultura que se exerce no Concelho, em termos gerais, 
ainda mantem características tradicionais, ou seja, é maioritariamente de 
sustento familiar ou para venda em mercados. Entretanto, a fruticultura 
(pera, maçã reineta, pêssego rosa e limão), e a horticultura (com destaque 
para a forte modernização da actividade na zona de Almargem do Bispo) 
tem relevo no contexto regional, com o abastecimento e distribuição a al-
gumas grandes superfícies da Região de Lisboa. A vinicultura, com relevo 
para o Vinho de Colares, na Região Demarcada da Vinha de Colares, São 
Martinho e São João das Lampas, têm importância nacional e até interna-
cional, também em clara associação com a aposta na cultura e no turismo. 

Embora os agentes agrícolas sejam de carácter familiar, eles são funda-
mentais para, como é reconhecido por várias organizações internacionais, 
a melhoria da segurança alimentar e a conservação e protecção dos recur-
sos naturais. Em Sintra, em associação com o Plano de Ordenamento do 
Parque Natural Sintra – Cascais, foram o tampão ao crescimento urbano 
que vinha da linha de Sintra. 

Actualmente, em Portugal a questão agrícola têm ganho uma especial aten-
ção. Têm sido criados apoios para o investimento em infraestruturas agrícolas, 
apoio aos jovens agricultores, desenvolvimento de inovação e novas técnicas, 
apoio às organizações de produtores, e a manutenção da actividade agrícola em 
zonas desfavorecidas. Caso pretendam conhecer estes apoios, em Sintra pode-
rão ser sempre obtidos na Câmara Municipal de Sintra ou na Associação para o 
Desenvolvimento Saloio (A2S). A agricultura tem futuro e em Sintra tem gran-
des potencialidades para crescer e assumir um papel cada vez mais relevante. 

Pedro Ventura
Vereador da CMS 

Agricultura: desenvolver  
ou deixar morrer?

Sintra é um concelho com 319,23 km² de área, cerca de 400.000 ha-
bitantes, subdividido em 11 freguesias e faz “fronteira” com os mu-
nicípios de Mafra, Loures, Odivelas, Amadora, Oeiras e Cascais. É 

um território rural, agrícola, urbano e turístico, tem património histórico 
com parque natural, quintas seculares, condomínios privados, industria, 
zonas empresariais, zonas comerciais, comércio local, serviços, habita-
ções que podem ir de milhares de euros a milhões. Vivem em Sintra - 
para além dos naturais - pessoas provenientes de todas as regiões do país 
e emigrantes oriundos dos quatro cantos do mundo. Mais heterogenei-
dade é impossível. 

É um erro comparar Sintra com outros concelhos, particularmen-
te, se esta heterogeneidade servir de argumento para pouco fazer. 
Urge construir um concelho onde caibamos todos e, principalmente, 
onde possamos ser felizes. É este o desafio - começar por unir/ligar 
as pessoas, pô-las cara a cara. O desafio é superado se todos remarem 
ao mesmo tempo e no mesmo sentido. É necessário criar mecanismos 
e estratégias que liguem esta multiplicidade humana que espelha di-
ferentes hábitos, costumes, culturas, necessidades, preferências, in-
teresses, etc. Criar relações entre as pessoas; este é, sem dúvida, o 
grande desafio dos próximos anos e, mais do que isso, a obrigação 
do futuro executivo camarário, seja ele qual for. Ouvir os Sintrenses 
para perceber as suas necessidades, principalmente as transversais. 
Áreas como a educação/escola, cultura, saúde, segurança e bem-estar 
são essenciais para pôr em marcha esta “missão”. Entendo a escola 
como um melting pot que muito pode contribuir para o alcance da-
quele objetivo por ser o local onde todos convergimos e com o qual 
desenvolvemos uma relação afetiva para toda a vida. Transformemos 
essa realidade numa oportunidade. Não é por acaso que alguns paí-
ses utilizam equipamentos escolares para organizar atividades que 
envolvem toda a comunidade. (Nos dias de hoje, quase arrisco dizer 
que conhecemos melhor os pais de colegas dos nossos filhos do que 
os nossos vizinhos.) É imperativo criar ligações entre a escola e os 
clubes/associações desportivas, associações culturais, associações de 
responsabilidade social e ambiental, empresas/empreendedorismo 
para quebrar esta realidade. Forçar, de uma forma saudável e assumi-
da, estas relações pessoais, valorizando hábitos e costumes diferentes 
e defendendo sempre a mesma ideia – somos todos sintrenses. Com-
pete ao Estado e à autarquia criar condições estruturais e humanas 
nas escolas para que tudo isto seja possível. 

Afinal, todos somos Sintra.

Todos somos Sintra

Paulo Veríssimo 
Economista
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“Um Pouco de Sintra”

“Um Pouco de Sintra” é um livro de fo-
tografias de Sintra que captam “um 
pouco” da serra, “um pouco” do mar, 

“um pouco” dos monumentos e tanto da essência 
desta Capital do Romantismo, principalmente a 
que encontramos na costa litoral. Sintra é des-
vendada pelas objetivas do António Mateus Cruz 
que pretendeu “contar uma história dos últimos 
15 anos em imagens, aquelas estórias que poucos 
conhecem, que a memória já esbateu e até mes-
mo dos dias de hoje, do nosso dia-a-dia. Desde 
os momentos mais corriqueiros aos mais inesquecíveis”. São mais de duas 
centenas e meia de fotografias que potenciam uma retrospetiva de quinze 
anos de trabalho do fotógrafo, residente no concelho, na Praia das Maçãs. 
Pode ler-se na sua biografia, “em Sintra é conhecido como ‘Toninho’ e é 
considerado por ter uma incansável, genuína e recorrente vontade de que-
rer mostrar a sua realidade, do seu país, da sua Sintra, e das suas gentes”. 
O livro já despertou o interesse da comunicação social e motivou Miguel 
Esteves Cardoso a escrever uma das suas crónicas no Público: “O livro de 
António Mateus Cruz é para se ter sempre à mão, para mostrar a quem nos 
visita e lembrarmo-nos da sorte que temos em cá morar.”

O Professor Eduardo Marçal Grilo - Curador da Fundação Francisco Ma-
nuel dos Santos e Vítor Serpa - Escritor e Diretor do jornal desportivo A 
Bola, são os autores do prefácio da obra. O livro teve uma edição limitada 
a 1500 exemplares em Português e 500 em Inglês e pode ser adquirido em 
vários estabelecimentos do concelho, nas lojas espalhadas por todos os mo-
numentos, hotéis, mercearias, papelarias, cafés e restaurantes. 

OPINIÃO

Cada vez mais se fala em liderança. Nas empresas, nas instituições, nos 
cargos públicos e políticos. Pedem-se líderes à altura das expectativas, 
em vez de chefes que “intoxicam” as equipas e as organizações.

Ser líder implica conhecimento e competência. Mas, primeiro, auto-co-
nhecimento.

Um mau chefe é uma pessoa mal resolvida. Pronto! Há que dizê-lo com 
frontalidade. É alguém que precisa de afirmar a sua autoridade, de se impor 
aos outros, de assumir, por vezes, uma atitude que incute medo ou preocu-
pação. E que deixa pouca ou nenhuma margem de manobra à equipa para 
argumentar, melhorar ou evoluir. 

É claro que não são todos assim! Mas há chefes assim. Os chefes tóxicos. 
Como há pessoas na nossa vida que são assim, tóxicas, negativas, que não 
ajudam a produzir bom ambiente.

Em contrapartida, um líder é alguém que tem a capacidade de influenciar, 
motivar e habilitar os outros (liderados) a contribuírem para a eficácia e su-
cesso. Ou seja, darem o seu melhor!

O líder tem personalidade, capacidade de influência, é persuasivo e exer-
ce com legitimidade o seu poder. A liderança nem sempre coincide com a 
hierarquia da organização.

Um líder inspirador é alguém que pretende promover a descoberta dos 
talentos e das competências de cada elemento da equipa, e colocá-los ao 
serviço da organização, com impacto positivo nos resultados.

Liderar é “estar em relação” e como qualquer relação tem de ser nutrida 
diariamente.

O que é que isto tem a ver com cada pessoa, individualmente? Não se 
consegue liderar pessoas senão liderar a própria vida. Não se promove o 
brilho do outro, se não se descobrir o próprio brilho.

Deepak Chopra, no seu livro «A Alma do Líder», afirma que “ser um líder é 
a opção mais importante que alguém pode tomar – é decidir sair das trevas 
e dirigir-se para a luz”.

Acrescento que todos podemos e devemos saber estar nessa luz, ou seja, 
no palco da vida. 

O primeiro passo para mudarmos o mundo começa em cada um de nós. 
Na formação de Coaching para a Liderança, que dei enquanto formadora 

da empresa Speak Global, e que decorreu na Associação Empresarial de Sin-
tra, procurei sublinhar isso mesmo. 

Ao aprendermos a falar de nós, a conhecer as nossas capacidades, a ter 
consciência plena das nossas atitudes, a saber comunicar, a ter escuta acti-
va, estamos a apresentar a nossa melhor versão aos outros.

Assim, conseguimos ser líderes que inspiram. 

Quer ser um líder?  
Comece por si!

Filomena Barros 
Jornalista / Formadora Certificada / Coach

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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“O meu local de  
trabalho é a minha 
segunda casa….”

#SOMOSSINTRA

A  Rute Manita está desde 1993 “a 
contas” com a AESintra e pela 
expressão entenda-se que foi 

aquela a altura em que começou a 
fazer a contabilidade da Associação, 
a partir de uma empresa onde traba-
lhava e de onde saiu para se lançar 
por conta própria, trazendo consigo a 
AESintra como cliente. Veio pela mão 
de João Paixão, ex-presidente da AE-
Sintra, tendo sido a escolhida de um 
grupo composto por outros contabi-
listas candidatos ao lugar. Os tempos 
são outros e como a Rute nos disse: 
“Antigamente as pessoas eram sócias 
da AESintra porque qualquer pessoa 
o era, hoje os pressupostos mudaram 
e as minhas funções adaptaram-se à 
procura de respostas, aos anseios e 
às dúvidas por parte dos associados, 
que são mais exigentes, interessados 
e mais próximos na relação.” Esta 
mudança fez com que a Rute assu-

misse mais protagonismo na própria 
relação direta com os sócios que po-
dem ser recebidos por ela nas insta-

lações da Associação, três tardes por 
semana e com marcação prévia. Um 
dos projetos onde mais se envolve é 
na Criação do Próprio Negócio, plano 

este desenhado pela AESintra, que a 
integra na ajuda da elaboração dos 
planos financeiros dos desempre-
gados que querem assumir-se como 
empresários.

Mãe de dois filhos e residente em 
Mem Martins a contabilista sempre 
quis fazer o seu percurso profissional 
ligado à matemática, com especial 
gosto pela Gestão e Economia, mas 
o caminho acabou por revelar-se di-
ferente, fruto de problemas com a 
saúde do pai que fizeram a família 
pensar que ela tinha de ajudá-los e 
por isso adiar a ida para a faculdade, 
optando pelo caminho mais curto: 
ter “um curso na mão”. Assim foi, 
tirou um curso técnico de contabi-
lidade e só mais tarde acabou a sua 
licenciatura.

Pontualmente e quando necessário 
a Rute também dá formação na AE-
Sintra, área que gosta particularmen-
te. Questionada sobre a proximidade 
laboral que mantém com toda a equi-
pa a Rute adianta que a Direção tem 
valorizado o contacto direto com ela 
revelando assim muito interesse  em 
acompanhar os assuntos financeiros 
da Associação, refere ainda que as 
reuniões com o Conselho Fiscal são 
uma constante e que por inerência 
das suas funções desenvolve trabalho 
direto com os gabinetes económico-
-financeiro e jurídico. Para a Rute o 
coração da AESintra são os sócios que 
passaram por uma crise económica 
grave e isso refletiu-se na quotização, 
porém os tempos são de crescimento 
e de recuperação; há sócios que se 
desvincularam da Associação e já vol-
taram e outros novos que continuam 
a chegar pela primeira vez. Concluí-
mos que esta consultora fiscal da AE-
Sintra tem um contacto muito direto 
com os associados, grande parte deles 
sem contabilista por serem negócios 
familiares. A Rute Manita é mais do 
que uma contabilista, é a consultora 
financeira e particular de muitos as-
sociados da AESintra. n

Antigamente as pessoas eram 
sócias da AESintra, porque 

qualquer pessoa o era, hoje os 
pressupostos mudaram e as 

minhas funções adaptaram-se 
à procura de respostas, aos 

anseios e às dúvidas por parte 
dos associados, que são mais 

exigentes, interessadas e mais 
próximos na relação.

Rute Manita
Consultora Fiscal  
da AESintra

APaula está na AESintra des-
de 1993, altura em que os 
colaboradores se resumiam 

a duas pessoas: um chefe de servi-
ços e uma escriturária. Foi esta-
giária durante nove meses e depois 
convidada a integrar os quadros. 
Durante o estágio angariou muitos 
associados e ajudou na emissão das 
quotas - na altura datilografadas ou 
manuscritas. Foi responsável pela 
elaboração do Boletim Informati-
vo, que era entregue em mão, porta 
a porta, por dois cobradores - um 
de mota e outro de bicicleta. Foi 
neste tempo que se disponibilizou 
para ajudar na cobrança de quo-
tas. Orgulha-se do seu percurso na 
AESintra e, como a própria afirma 
“sem falsas modéstias; sou a cara 
da Associação”. Hoje a Paula tem 
como principal função as cobranças 
e para o efeito procura auscultar os 
anseios e necessidades dos asso-
ciados, sempre cooperante e ob-
jetivando a solução. Esta fiel cola-
boradora da AESintra acredita que 
a “fidelização” só é possível graças 
ao trabalho de toda a equipa. Disse, 
risonha: “o meu local de trabalho é 
a minha segunda casa, visto a cami-
sola com todo o gosto e orgulho”.
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OGabinete de Formação Pro-
fissional da AESintra iniciou 
o ano com um novo parceiro 

na formação – a McDonald’s, rea-
lizando nas suas instalações uma 
ação para assistentes de gerência, 
direcionada, maioritariamente, para 
as situações mais recorrentes nos 

estabelecimentos de restauração 
no que respeita a técnicas e com-
portamentos objetivos na aplica-
ção de primeiros socorros.

Nunca é demais lembrar que a 
formação trabalha dinâmica de 
grupo importantes para olear o 
bom funcionamento da equipa, 

mesmo que seja de caráter prático 
e aparentemente não exija relação 
entre os colaboradores. Funcioná-
rios mais focados e motivados, com 
visível sentimento de pertença, 
aumentam a produtividade da em-
presa e trabalham com mais entu-
siasmo. n 

Aépoca é de frio e de acalmia 
para os negócios à beira-
-mar, por isso, oportuna-

mente, o restaurante da Praia da 
Adraga, recorreu aos serviços da 
AESintra para que lá, nas insta-
lações do nosso associado, fosse 
ministrada uma ação de formação 
em atendimento para os colabo-
radores. Este formato de formação 
fora de portas, levado a cabo pela 
AESintra, traz grandes vantagens 
para o empregador pela envolvên-
cia mais familiar que também fa-

vorece a motivação e a apreensão 
de conceitos por parte dos colabo-
radores que assim encaram a ini-
ciativa como uma mais-valia para 
a sua formação profissional e pes-
soal. Ao mesmo tempo, a entidade 
patronal pode canalizar para si a 
necessidade de tornar a ação for-
mativa um momento de partilha, 
de melhoria da capacidade de ges-
tão das próprias funções e de mo-
tivação para os próprios colabora-
dores que agradecem o interesse 
demonstrado em si próprios. n

Restaurante  
Adraga
Formação em 
Atendimento

McDonald’s escolhe AESintra
Parceiros na formação

Primeiros Socorros I
30 Janeiro, 1 e 3 Fev
09:00 - 13:00
12 horas
Valor Sócio/não Sócio
60€/72€
 
Segurança Alimentar I  
– Introdução
6 e 13 Fev
09:00 – 12:00
6 horas
Valor Sócio/não Sócio
30€/36€
 
Primeiros Socorros II
13, 15, 17
19:30 – 22:30
8 horas
Valor Sócio/não Sócio
40€/48€
 
Gestão de conflitos  
e escuta activa
21 e 23 Fev
14:00 – 18:00
8 horas
Valor Sócio/não Sócio
40€/48€

i  
Mais informações:
formacao@aesintra.com

AGENDA DE FORMAÇÃO l jan./fev.

Rua Cidade de Brasília, nº6, Loja A, 2735-655 São Marcos joliveira@safepremium.pt | 916 665 081
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SOLUÇÕES DE FINANCIAMENTO 
RENTING OU CRÉDITO

Sistemas de Segurança

A sua segurança 
é o nosso 
compromisso 

CCTV l Controlo de Acessos
Alarmes l Deteção de Incêndios

Instalamos todos estes Sistemas 
de Segurança em PARTICULARES 
e EMPRESAS

Orçamentos Grátis sem compromisso www.safepremium.pt
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Energia Solar Térmica
Como funciona?
Numa instalação solar térmica a 
energia da radiação solar é captada por 
coletores e transferida por meio de um 
fluido para um ponto de consumo ou 
para um depósito onde é armazenada 
para posteriores utilizações.

Em que situações se utiliza esta for-
ma de energia?
Com a Energia Solar Térmica pode-
-se beneficiar da produção de água 

quente sanitária, de produção de 
água quente para processos indus-
triais ou de aquecimento de piscinas 
com alta eficiência energética e sem 
libertação de CO2 para a atmosfera.

As principais aplicações da energia 
solar térmica são:
1. PRODUÇÃO DE ÁGUAS QUENTES 
SANITÁRIAS (AQS)
•  Saúde: Hospitais, clínicas, lares 

para idosos;
•  Habitação: Moradias e aparta-

mentos multi-familiares;
•  Turismo: Hotéis, Aparthotéis e 

parques de campismo;
•  Desporto: Piscinas, ginásios;

2. AQUECIMENTO DE PISCINAS
3. AQUECIMENTO AMBIENTE
4. AQUECIMENTO DE PROCESSOS
•  Indústria alimentar;
•  Industrias têxteis;
•  Estações de Serviço - Lavagem de 

viaturas;

Portugal dispõe de uma localização 
geográfica favorável à utilização 
deste recurso, no seio da Europa, 
pois a incidência solar é uma das 

mais altas da UE. Contudo a dispo-
nibilidade desta forma de energia 
não é uniforme ao longo do ano, de-
vido às diferentes latitudes e à sa-
zonalidade. A maior disponibilidade 
da radiação solar no Verão, relativa-
mente ao Inverno, faz com que os 
sistemas sejam dimensionados para 
satisfazer as necessidades de água 
quente no Verão a 100%.

Portugal tem condições privile-
giadas que favorecem e poten-
ciam este tipo de tecnologia…

Para que o sistema térmico solar 
obtenha a eficiência desejada para o 

Inverno, em todos os casos, é neces-
sário recorrer a um sistema conven-
cional complementar, que funcione 
como apoio ao sistema solar.

Normalmente, consoante a aplicação, 
a energia solar cobre cerca de 75% 
das necessidades anuais para o aque-
cimento das águas sanitárias.

Orientação e Inclinação  
dos Coletores
A orientação e inclinação dos co-
letores em relação ao sol, afeta os 
valores de radiação incidente na 
superfície do mesmo. Daqui, con-
vém situar o coletor de modo a que 
a radiação ao longo do período de 
exposição solar seja maximizada. 
Os coletores deverão ser orienta-

dos para o Quadrante Sul, com uma 
inclinação de aproximadamente 
40°(situação ótima para Portugal 
para uma utilização anual.

Uma verdadeira  
“Energia Renovável”
A utilização da energia solar como al-
ternativa energética aos outros com-
bustíveis tradicionais (Gás Propano, 
Gás Natural, Gasóleo, etc.) permite 
uma redução significativa no que 
concerne à emissão de gases com 
efeito de estufa para a atmosfera, en-
quadrando-se nos objetivos estipula-
dos no protocolo de Quioto. Estes sis-
temas são hoje alternativas bastante 
atrativas, quer do ponto de vista ener-
gético, quer ambiental, e também do 
ponto de vista económico. n



Saúde no 
Trabalho

Serviço de

Para mais informações  
contacte a AESintra 

Telef. 219 106 283
saudenotrabalho@aesintra.com

Serviço Base
Consulta 18€

Serviço +
Consulta + Exames 
complementares

25€

Serviço Top
Consulta + Exames  
complementares  

+ Análises Clínicas 

35€

A AESintra está autorizada pela Direcção-Geral de Saúde a prestar serviços de saúde 
no trabalho e fá-lo desde 1996. A Associação aposta agora no alargamento dos seus 
serviços, considerando várias modalidades de prestação dos mesmos e disponibi-
lizando um acompanhamento contínuo levado a cabo por uma equipa de médicos 
com a especialidade de medicina do trabalho, apoiada em backoffice por toda a 
estrutura administrativa e diretiva da AESintra.

O regime jurídico afeto à Segurança e Saúde no Trabalho (SST) obriga o empregador 
a implementar medidas de prevenção de riscos profissionais a que os trabalhado-
res estão expostos. No âmbito da saúde no trabalho, sem prejuízo do disposto em 
legislação especial, devem ser realizados os seguintes exames de saúde: exames de 
admissão, exames periódicos e exames ocasionais.

Estes exames objetivam a verificação da aptidão física e psíquica do trabalhador 
para o exercício da atividade, avaliando ainda as condições em que a última é efetu-
ada e tendo em conta o impacto que tem na saúde do colaborador. 

O médico do trabalho pode ordenar a realização de exames médicos complementa-
res ou pedir pareceres a médicos especializados e/ou pode propor ao empregador 
que adote eventuais medidas de prevenção geral e/ou de proteção individual do 
trabalhador.
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