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NESTA EDIÇÃO

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

Ocentro das preocupações e acções políticas deve ser a comunidade, por 
isso a defesa das políticas de coesão social em prol de um quadro de 
desenvolvimento social harmonioso e justo, com foco nos grupos mais 

vulneráveis; crianças e jovens, particularmente as que provêm de ambientes 
socioeconómicos com maior fragilidade. As estatísticas dizem-nos que as dis-
paridades socioeconómicas têm aumentado no nosso país nos últimos qua-
renta anos, assim sendo, entidades governamentais ou não governamentais e 
autarquias devem ser agentes inclusivos. 

É neste contexto que aparece o Escolhas - programa governamental de âmbi-
to nacional, criado em 2001, promovido pela Presidência do Conselho de Minis-
tros e integrado no Alto Comissariado para as Migrações – ACM, IP, cuja missão 
é promover a inclusão social de crianças e jovens de contextos socioeconómi-
cos vulneráveis. As sucessivas gerações do Escolhas alargaram o programa ter-
ritorialmente que passou a ser planeado com base em instituições locais e che-
gou a dezenas de milhares de crianças e jovens. Alargou-se também o âmbito 
da sua actividade: inclusão escolar, educação não formal, formação profissional 
e empregabilidade, participação cívica e comunitária, inclusão digital e empre-
endedorismo e capacitação dos jovens. O Programa Escolhas é financiado pela 
Direção Geral de Educação e pelo Instituto da Segurança Social e conta com o 
co-financiamento do Fundo Social Europeu/Portugal 2020 e Programas Ope-
racionais Regionais de Lisboa e Algarve. Estima-se que os 90 projetos envolve-
rão, aproximadamente, 75.000 participantes, espalhando-se por 54 concelhos, 
mobilizando mais de 840 entidades parceiras, entre municípios, juntas de fre-
guesia, agrupamentos de escolas, comissões de proteção de crianças e jovens 
em risco, o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), associações 
de imigrantes e instituições particulares de solidariedade social, entre outros.

Em Sintra são 9 projectos e a AESintra é parceira de 4. Realça-se o alarga-
mento da faixa etária até aos 30 anos, possibilitando uma intervenção mais 
consistente em matéria de emprego e empregabilidade. Por todas estas razões, 
fica a Associação extremamente motivada por poder participar de forma acti-
va em projectos que visam o combate às desigualdades sociais e o desenvolvi-
mento socioeconómico do concelho de Sintra.

OPINIÃO

Politicas sociais  
– Programa Escolhas

Carmona Rodrigues 
Presidente Conselho Consultivo da AESintra

Mobilidade em Sintra

Vitor Conceição 
Vice-presidente AESintra

Sintra é o concelho rural/urbano de Portugal com o maior número de mo-
vimentos de pessoas, mas os números de evolução da equação socioeco-
nómica não têm acompanhado o elevado nível de mobilidade interna. 

Alguma coisa tem de ser feita, sob pena dos Sintrenses considerarem que os 
seus níveis de produtividade e a sua qualidade de vida estão a ficar para se-
gundo plano.

É necessário que a Câmara Municipal de Sintra (CMS) apresente aos Sin-
trenses um plano estratégico de mobilidade a curto, médio e longo prazo, que 
aponte para as necessidades concretas de solução dos diversos problemas que 
infermam o concelho e que a grande maioria dos Sintrenses sente - particula-
res ou empresas. Há um desperdício diário e absurdo de tempo, em longas filas 
de trânsito, nas paragens dos transportes públicos - debaixo de duras condi-
ções climatérias.

Além dos problemas de mobilidade que a grande maioria dos Sintrenses sen-
tem ao circular dentro do concelho ou a sair e a entrar nele, ainda verificamos 
que a mobilidade turística vai rapidamente atingir a saturação de movimentos, 
provavelmente já este verão, dado o aumento exponencial do número de tu-
ristas em Lisboa, que pretendem dar um “saltinho” a Sintra e aos seus palácios.

Cabe à gestão do município ser proactiva face aos eventuais problemas pas-
síveis de monitorização constante, como no caso da mobilidade terrestre que 
contempla as infraestruturas e os transportes públicos e privados, sob pena 
de reagir tarde e a mais horas aos problemas, com os consequentes prejuízos 
económicos, sociais e ambientais para o concelho e para a sua população resi-
dente ou trabalhadora.

Há que conciliar o trânsito aos locais de maior afluxo e à capacidade de flui-
dez adequada, assim como ter capacidade de previsão para as necessidades de 
estacionamento pessoal e profissional que vão ser necessárias, envolvendo di-
rectamente as forças policiais no controlo e fiscalização da mobilidade nas zo-
nas históricas, ajudando a fluir o trânsito, avaliando as capacidades máximas 
diárias de visitação possível e publicitando junto dos operadores turísticos que 
Sintra não é só Vila e Palácios.

Os movimentos que se realizam diariamente no concelho de Sintra devem 
ser cuidadosamente monitorizados e conhecidos pela CMS, constituindo um 
instrumento de conhecimento das relações dinâmicas espaciais, relevante no 
quadro da formulação de políticas públicas de transportes e mobilidade da 
zona metropolitana de Lisboa.

Segundo os últimos Censos, relativo aos movimentos de deslocação casa/
trabalho e casa/escola, Lisboa tem o maior número de movimentos diários 
com 304.835 deslocações, enquanto o concelho de Sintra ocupa o 2º lugar com 
240.191 movimentos diários, apresentando os piores rácios de mobilidade 
quando comparado com o Concelho de Lisboa, considerando o tempo médio 
de deslocação numa viagem casa/trabalho e casa/escola:

Tempo de Deslocação 15 min. 30 min. 60 min. 90 min. 120 min.
Lisboa 38,6% 40,5% 18% 2,2% 0.8%
Sintra 38,8% 29,1% 24,4% 6,3% 1,5%

Na realidade, sensivelmente metade dos Sintrenses demora o dobro do 
tempo a chegar ao trabalho ou à escola, comparativamente aos Lisboetas, 
não sendo por isso estranha a relação da mobilidade com a diminuição da 
produtividade. Contra os factos, há que fazer aquilo que uma autarquia com-
petente deve fazer, mas que tarda por terras de Sintra; fazer muito mais pelos 
Sintrenses.

OPINIÃO

jornaleconomialocalAnuncie no
Telefone 21 910 62 83 • E-mail geral@aesintra.com
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Sintra

Parabéns JEL

EDITORIAL

Sónia Firmino
Diretora

OJEL comemora nesta edição 
o seu primeiro aniversário. 
Abrimos as portas para o 

exterior, criando ainda mais proxi-
midade com os nossos associados 
- nosso público de primeira linha -, 
mas também com todo o tecido em-
presarial instalado no concelho. 

Sabíamos que o trajeto não era 
generalista nem exclusivamente 
economicista e partimos para a 
Sintra das pequenas e das médias 
empresas, do comercio local, fami-
liar e de proximidade - adaptado à 
nova abordagem empreendedora e 
exigente do mercado atual que se 
afirma pela imposição das grandes 
marcas em detrimento da humani-
zação, tradição e do regionalismo 
como fator de destacada valia eco-
nómica. Chegamos aqui, alinhados 
e sustentados. Chegamos com von-
tade de acrescentar a cada núme-
ro o nosso contributo para elevar 
Sintra e as suas gentes; as que pen-
sam para lá do inquestionável pa-
trimónio cultural e edificado e que 
defendem e potenciam o comércio 
de rua, o turismo de sol e mar e dos 
desportos associados, a doçaria, o 
vinho, a agricultura e tantos outros 
segmentos com potencialidade 
económica onde Sintra tem encai-
xe, que em pouco tempo os conse-
guiríamos identificar. 

Continuaremos a trazer Sintra 
para as nossas capas, pensando nas 
suas potencialidades económicas e 
empresariais, sem descurar parte da 
nossa essência que pretende apoiar 
os nossos associados nas diversas 
matérias que asseguram o decurso 
de cada um dos seus negócios. 

Nesta edição, a décima, falamos 
de inclusão social e de como a AE-
Sintra pode ser uma parceria es-
sencial no Programa Escolhas com 
intervenção em várias freguesias. 
Fomos a Casal de Cambra e falá-
mos com o coordenador do projeto 
Inovar “3E” e com Fernanda Santos, 
presidente de Junta de Freguesia, 
entidade promotora do projeto.

Resta-me agradecer àqueles que 
desde o primeiro número nos acom-
panham e a todos os que a cada edi-
ção a nós se juntam. Estou também 
grata à AESintra pela oportunidade 
de coordenar este projeto; podia ser 
de qualquer região do país, mas não 
seria a mesma coisa.

AAicep Global Parques é espe-
cialista na gestão e localiza-
ção de parques industriais. Em 

Portugal, a Aicep Global Parques faz 
a gestão de três parques empresariais, 
um deles situado em Albarraque – Al-
biz Global Parques, os outros em Se-
túbal e Sines. Segundo Silvino Malho 
Rodrigues, administrador executivo 
da Aicep Global Parques, o Albiz “está 
adaptado às necessidades do tecido 
empresarial de Sintra para onde es-
tamos a conseguir trazer empresas de 
outros concelhos, criando assim mais 
dinâmica comercial e, consequente-
mente, mais investimento”. A Aicep 
Global Parques desenvolve em Sintra 
uma prática de relacionamento base-
ado na proximidade com as entidades 
e com os agentes empresariais e vê na 
Associação um parceiro fundamental. 
É a capacidade agregadora e repre-
sentativa que a associação consegue 
alcançar junto dos empresários sin-
trenses que acrescenta valia à Aicep 
Global Parques.

Albiz Global Parques – Vantagens na 
sediação de empresas

O Albiz está situado numa zona re-
sidencial e com a Serra de Sintra em 
pano de fundo. Tem ótimos acessos 
rodoviários, é próximo da capital, do 
aeroporto e está na fronteira com o 
concelho de Cascais. O Parque dispõe 
de uma área total de quase 25 mil me-
tros quadrados, alberga dez empresas 
que desenvolvem atividades variadas 
e dispõe de 15 espaços/pavilhões, to-
dos eles ocupados, à exceção de um 
que interessa manter livre para servir 
as necessidades pontuais de arma-
zenamento que surgem ao longo do 
ano por parte de algumas empresas, 
já clientes do parque. O Albiz é com-
pletamente vedado, tem sistema de 
segurança 24 horas por dia e sistema 
anti-incêndio ligado à central dos 

Bombeiros de São Pedro de Sintra. 
Está já implantada a rede de fibra óp-
tica, não faltam lugares de estaciona-
mento e a sua dimensão física reduzi-
da concorre a favor das sinergias que 
se estabelecem entre as empresas lá 
sediadas.

Sustentabilidade ambiental – Me-
lhoria dos espaços comuns – Expan-
são

Depois de uma intervenção sus-
tentada levada a cabo pela Aicep 
Global Parques, o Parque está com 
a ocupação máxima. Silvino Malho 
Rodrigues referiu “ter sido feito um 
trabalho de qualificação e dignifica-
ção do espaço para criar condições 
favoráveis às empresas e aos em-
presários, favorecendo assim a cria-
ção de postos de trabalho e atraindo 
investimento para o concelho de 
Sintra”. Na prática foi criada uma 
zona de cafetaria com área exterior 
ajardinada e de utilização comum 
a todas as empresas, Numa das ex-
tremidades do parque foi feita uma 
rotunda que facilita a circulação 
automóvel no interior do Parque, 
pensada como natural área de ex-
pansão, com capacidade para fazer 
ligação futura à via pública. Foram 
feitas intervenções sustentadas nas 
áreas verdes com a preocupação de 
criar barreiras arbóreas para manter 
a privacidade dos que trabalham no 
Parque e dos que residem nas ime-
diações. n 

Aicep Global Parques em Sintra
Albiz renovado e lotado
O Albiz Global Parques reflete as características da generalidade do tecido económico 
de Sintra, marcado pela presença e dinâmica de pequenas e médias empresas (PME) 
de segmentos diferenciados. O Parque foi sujeito a um conjunto de melhorias nas 
zonas comuns e na reabilitação dos próprios pavilhões, numa aposta pela segurança, 
sustentabilidade ambiental, modernidade e competitividade.

A Aicep Global Parques 
desenvolve em Sintra uma 
prática de relacionamento 

baseado na proximidade com 
as entidades e com os agentes 
empresarias e vê na AESintra 

um parceiro fundamental.

A Surfcloud é uma empresa com sede em Sagres. É representante de grandes marcas do 
surf mundial e está há ano e meio no Albiz. A escolha por Sintra deve-se à proximidade dos 
grandes núcleos do surf em Portugal, mas a relação de qualidade/preço foi o fator que mais 
pesou aquando da decisão de abrir uma representação da empresa no Albiz, em Sintra, o 

que também serviu os interesses da JellyCode - web design, web marketing e design gráfico que antes esteve instalada no 
Sintra Bussines Park e viu no Albiz o local ideal para sediar a sua atividade.

Testemunho de empresas sediadas no Albiz

Luís Almeida - Presidente AESintra e Silvino Malho Rodrigues - Administrador Executivo Aicep Global Parques
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AESintra associa-se
Homenagem a José Morais

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

AACT – Autoridade para as 
Condições de Trabalho, na 
realização das suas ações 

de fiscalização previstas na lei, 
certifica-se de que empregadores e 
trabalhadores são equitativamen-
te responsáveis pela garantia das 
condições de segurança e saúde no 
trabalho. Aos empregadores cabe 

a responsabilidade de garantir um 
local de trabalho em condições de 
segurança e saúde, particularmente 
zelando pelos equipamentos de tra-
balho e equipamentos individuais, 
já o trabalhador é responsável pelo 
desempenho das suas funções sem 
riscos para si nem para terceiros. 
Compete à entidade empregadora 

consultar, no mínimo uma vez por 
ano e por escrito, os trabalhadores 
ou seus representantes, em matéria 
de Segurança e Saúde no Trabalho. 
A consulta pretende garantir que, 
de forma continuada e permanen-
te, o exercício da atividade se faz 
respeitando os princípios gerais de 
prevenção. n

Consulta, Informação e formação dos trabalhadores
Segurança e saúde no trabalho – obrigação legal 

BREVES

Novo Regulamento 
Municipal de  
Urbanização e  
Edificação
lEntrou em vigor o Regulamento 
Municipal de Urbanização e Edifica-
ção de Sintra que pretende aumentar 
o dinamismo económico, valorizar o 
território e favorecer o surgimento 
de espaços verdes e equipamentos 
no meio urbano. O Regulamento 
prevê redução de taxas de cedência, 
introduz mecanismos de simplifica-
ção administrativa entre outras al-
terações. O regulamento incentiva a 
cedência de terrenos em detrimento 
do pagamento de taxas.
.......................................................

Showcooking 
Cacém
lO Mercado 
M u n i c i p a l 
do Cacém, 
durante o 1.º semestre de 2017 
vai receber um conjunto sessões 
de showcooking – consciência ali-
mentar e cozinha nutricional su-
bordinadas a temáticas variadas, 
dinamizadas pelo Chef Duarte Alves. 
Objetiva-se despertar a reeducação 
alimentar com preparação, confeção 
e degustação de Super Alimentos 
Saudáveis de Alto Valor Biológico e 
Nutricional. As sessões são gratuitas 
mas carecem de inscrição prévia que 
pode ser feita no próprio mercado.

No passado dia 10 de fevereiro, 
José Fernando Morais recebeu 
das mãos do presidente da 

Câmara Municipal de Sintra a Meda-
lha de Mérito Municipal Grau Prata, 
na classe de Empresas e na classe 
de Serviço Público. A atribuição da 
medalha ao empresário e membro 
da Assembleia Geral da AESintra, 
foi proposta em reunião de execu-
tivo municipal pelos vereadores do 
Movimento Sintrenses com Marco 
Almeida, tendo sido aprovada por 
unanimidade. 

A Sociedade Filarmónica União 
Assaforense, local onde decorreu 
a cerimónia, recebeu inúmeros re-
presentantes do tecido associativo 
de Sintra que quiseram estar pre-
sentes - cooperações de bombeiros, 
coletividades de índole cultural e 
desportivo, associações de cariz so-
cial e humanitário – para expressar 
publicamente o seu reconhecimento 
pela dedicação e apoio que ao longo 
de toda a sua vida o Morais tem dedi-
cado ao município de Sintra.

A AESintra também fez questão 
de estar presente, representada por 

colaboradores, diretores, presidente 
da Direção e da Assembleia Geral - 
órgão este que José Morais integra 
no presente mandato, no entanto, é 
já desde 2009 e até 2015 que o ho-
menageado está intimamente liga-
do à gestão financeira da AESintra, 
como membro do Conselho Fiscal. 
A importância da data foi assinalada 
pela AESintra que quis expressar a 

sua particular gratidão por José Mo-
rais, entregando-lhe, pelas mãos de 
Helena Filipe - Presidente da Assem-
bleia Geral - uma medalha de reco-
nhecimento pelo altruísmo, espírito 
de missão e empenhamento cívico 
que o homenageado, ao longo de 
tantos anos, tem continuadamente 
dedicado a todo o tecido empresarial 
de Sintra. n

Colaboradores, diretor e presidentes da Direção e Assembleia Geral da AESintra
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O Terceiro 
Sector: o seu 
crescimento e 
suas limitações

OPINIÃO

Joaquim Miranda
AESintra

Existe uma grande heterogenei-
dade conceptual do que é esta 
área, que permite que sejam 

utilizadas diferentes designações 
(para além de Terceiro Sector) como 
Economia Social ou Economia Soli-
dária. O que é conceptual é abran-
gente e actua entre o Estado, o Mer-
cado e a Comunidade, tudo o resto é 
discutível.

A primeira instituição deste sec-
tor em Portugal foi uma associação 
mutualista, aprovada por D. Dinis 
em 10 de maio de 1293, criada por 
mercadores da cidade do Porto que 
se organizaram numa “bolsa” para 
cobrir os prejuízos derivados da sua 
actividade.Até aos dias de hoje, fo-
ram sendo criadas ramificações por 
diferentes áreas que vão preenchen-
do muitas lacunas deixadas entre a 
intervenção do Estado/Mercado e as 
necessidades da Comunidade.

No futuro, é desejável que esteja 
clara a ligação deste Sector à reso-
lução de grande parte dos grandes 
problemas da nossa comunidade. 
Isto será o contrário do que muitas 
vezes acontece, ou seja, quando o 
Terceiro Sector apenas é dignificado 
quando suprime falhas do Estado ou 
do Mercado, mas quando um destes 
pretende corrigir esse erro ou inca-
pacidade, é entendido que a activi-
dade do Terceiro Sector deve voltar 
a desaparecer.

“DOU E OUTORGO, A VÓS, 
RAINHA DONA ISABEL

AS MINHAS VILAS DE SINTRA”
Rei Dom Dinis, 

último quartel do Século XIII

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

ACintramédica, clínica médica 
e de diagnóstico situada na 
Portela de Sintra desde 2004, 

considera a evolução tecnológica 
um dos seus principais ativos. A re-
cente aquisição de um novo equi-
pamento de TAC de última geração, 
o primeiro a ser instalado na Pe-
nínsula Ibérica, é a aquisição mais 
importante num conjunto de várias 
que têm vindo a ser feitas nos últi-
mos anos. 

A escolha dos melhores meios de 
diagnóstico faz parte de uma estra-
tégia que começou logo em 2004, 
altura em que o laboratório era vi-
sitado por outros especialistas que 
consideravam que a “Cintramédia 
estava sempre um passo à frente 
no uso da tecnologia” - adiantou 
Carlos Marques, administrador da 
clínica. A evolução dos auxiliares 
de diagnóstico adquiriu especial 
importância na gestão da clínica 
e conferem à Cintramédica uma 
imagem de exigência, inovação e 
qualidade no diagnóstico – refe-
rência já encontrada na história 
do laboratório que, segundo Carlos 
Marques, foi dos primeiros a adqui-
rir um preparador de amostras e a 
ter impressoras de etiquetas com 
código de barras e nome. 

A Cintramédica é uma referência 
no panorama da saúde em Sintra e 
para Carlos Marques não “era ex-
pectável que chegássemos onde 
hoje estamos, aliás, esse não era 

sequer o meu horizonte. A clínica 
foi-se construindo. Nos anos de 
2007/2008 o número de colabora-

dores situava-se entre os trinta/
quarenta, hoje, quase uma década 
depois, são quase trezentos”. n

Tecnologia ao serviço da saúde
TAC de última geração
em Sintra

TAC Aquilion Lightning da Toshiba
O novo equipamento está preparado para fazer entre 80 a 160 cortes o que 
permite um diagnóstico mais preciso. A tecnologia adjacente - denominada 
de lighting - é a grande mais-valia deste TAC que reduz até 1/3 a exposição do 
cliente à radiação, quando comparado com outros sistemas. O equipamento 
doseia a quantidade de radiação e integra software próprio que reconstrói e 
melhora a imagem. A rapidez na obtenção das imagens e a sua melhor qua-
lidade permite rentabilizar a gestão diária do uso do TAC  e, mais importante 
ainda, é mais rápido para o próprio paciente que também beneficia de um 
design mais atrativo e mais confortável.

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

O seu stand de sempre. Em Sintra desde 1965.
Meio século de dedicação e paixão.

Sintra / Oficina /// www.autovalerio.com /// Mem Martins / Vendas

PUB_AUTO.pdf   1   23/02/17   23:34
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Sintra quer descon-
tos nos transportes 
públicos
lO executivo municipal aprovou 
por unanimidade uma moção que 
pressiona o Governo a acabar com 
as discriminações no Metro e na 
CP, empresas que só fazem des-
contos aos utilizadores dos trans-
portes públicos da capital. Recla-
ma-se que o painel de descontos 
possa ser justamente alargado à 
Área Metropolitana de Lisboa. A 
moção foi apresentada pela CDU 
que também sugere que “o Gover-
no alargue o acesso ao passe crian-
ça, à CP, à Vimeca e à Scotturb.”
.......................................................

Tivoli Palácio de 
Seteais e Tivoli 
Sintra com nova 
direção
lMário Custódio, que durante qua-
tro anos liderou o Tivoli Victoria e 
The Residences at Victoria Clube 
de Golfe no Algarve, vai assumir em 
março a direção do Tivoli Palácio de 
Seteais e do Tivoli Sintra. A mudança 
de Mário Custódio para Sintra ocor-
re na sequência da transformação do 
Tivoli Victoria no primeiro Anantara 
da Europa e que a partir de abril será 
Anantara Vilamoura Algarve Resort,  
liderado por Tamir Kobrin substituto 
de Mário Custódio.

BREVESNova loja em Colares
ERA Sintra está a recrutar
AERA chegou a Sintra em abril 

de 2004 e tem contribuído 
para o desenvolvimento do 

concelho através da captação de 
investimento e da reabilitação ur-
bana.Com um crescimento médio 
de 40% ao ano desde 2012, a ERA 
representa a oportunidade perfeita 
para profissionais ambiciosos. O 
plano de formação definido, aliado 
a uma estrutura empresarial, per-
mite às pessoas integrarem uma 
equipa proativa e positiva. Com o 
departamento processual e a in-
tegração numa equipa experiente, 
os consultores têm ao seu dispor 
todas as ferramentas necessárias 
para o desenvolvimento e susten-

tação do seu trabalho. A ERA Sintra 
está numa fase de franca expansão 
e isso significa novas oportunida-
des de emprego para o concelho, 
agora beneficiado pelo plano de 
recrutamento para a nova loja em 
Colares cuja abertura está prevista 
para antes do verão. A ERA está a 
recrutar uma coordenadora, um 
diretor comercial e consultores e a 
abertura da loja de Colares insere-
-se no plano de expansão da em-
presa que tem como foco a proxi-
midade de mercados importantes. 
Depois de várias mudanças de ins-
talações a ERA Sintra está sediada, 
atualmente na Av. D. Francisco de 
Almeida. n

Todas as entidades públicas e 
privadas, singulares e coletivas 
que prestem atendimento pre-

sencial ao público, estão obrigadas a 
fazê-lo por ordem de prioridades.

Existem situações onde esta obri-
gação está excluída: nas entidades 
prestadoras de cuidados de saúde 
quando o acesso à prestação aos úl-
timos é fixado em função da avalia-
ção clínica realizada; nas conserva-
tórias e outras entidades de registo, 
apenas e só, quando a alteração da 
ordem de atendimento coloque em 
causa a atribuição de um direito ou 
uma posição de vantagem decor-
rente da prioridade do registo e nos 
serviços prestados com marcação 
prévia, feita por ex: por telefone ou 

online, estes utentes têm prioridade 
no atendimento. Assim, beneficiam 
do regime de prioridade as pessoas 
com deficiência ou incapacidade, 
idosos, grávidas e pessoas acompa-
nhadas de crianças de colo.

Deverá ser o interessado, que 
cumpra com os requisitos, a solicitar 
este direito, uma vez que, o cidadão 
poderá ter de comprovar o grau de 

incapacidade, a idade igual ou supe-
rior a 65 anos, mesmo que apresente 
alterações ou limitações das funções 
físicas ou mentais, bem como a idade 
da criança de colo. O operador eco-
nómico poderá solicitar o necessário 
atestado ou cartão de cidadão, po-
dendo o atendimento ser recusado, 
caso não seja efetuada a devida com-
provação. n

Obrigação legal
Atendimento prioritário 
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Sandra Feliciano é a 
presidente da Comis-
são da Protecção de 

Crianças e Jovens Sintra 
Oriental (CPCJ), institui-
ção oficial não judicial, que 
visa a promoção dos direitos 
da criança e a sua proteção 
das mais variadas formas 
de maus-tratos: agressões, 
abusos físicos, psicológicos ou se-
xuais, comportamento negligente, 
etc. A CPCJ Sintra Oriental opera em 
várias freguesias de Sintra e articu-
la a sua atuação com outras agentes 
instalados, entre os quais, os nove 
projetos do Programa Escolhas im-
plementados em território sintrense.

A CPCJ trabalha articulada com ou-
tras entidades, que importância as-
sume esta articulação?
É fundamental, são essas entidades 
de 1ª linha que acompanham as si-
tuações de vulnerabilidade e de ris-
co, são os olhos diários no quotidia-
no das crianças e jovens e a quem 
compete a primeira intervenção. A 
CPCJ tem essencialmente um papel 
deliberativo, aplicamos medidas, 
mas quando não há entidades a tra-
balhar no terreno temos de ser nós 
a fazer o acompanhamento subse-
quente. 

Sintra é um concelho cultu-
ralmente muito díspar, per-
gunto se essa articulação 
pode ser afetada por este 
dado?
Sintra é um grande desafio, 
mas se todos garantirmos 
os nossos deveres e os di-
reitos das crianças, estas 
estão protegidas. O con-

celho tem efetivamente um leque 
enorme de culturas mas os direitos 
das crianças são universais e a es-
tratégia é passar a mensagemde que 
práticas consideradas violentas e 
agressivas em Portugal, podem ser 
consideradas crime, mesmo que no 
país de origem de quem os pratica, 
isso possa não acontecer.

Calculo que um dos grandes desafios 
para a Comissão seja a prevenção…
Sim, é verdade, é fundamental a 
prevenção e que as situações nos 
cheguem a tempo, assim como é 
necessário que o trabalho entre os 
vários agentes comunitários se faça 
em rede, sem atropelos ou demoras. 
Temos de estar todos atentos. Temos 
de assumir as nossas responsabili-
dades ou invés de embarcarmos na 
tendência atual de responsabilização 
exclusiva das CPCJ’s. Todos os que 
fazem parte do Sistema de Promoção 

e Proteção têm uma responsabilidade 
e um papel fundamental na proteção 
das crianças e na promoção dos seus 
direitos. É preciso toda uma comu-
nidade para proteger uma criança. A 
CPCJ não é mais importante do que 
as entidades de 1ª linha e os tribunais 
não são mais importantes do que a 
CPCJ, cada entidade tem o seu papel 
na proteção, sendo subsidiariamente 
todos fundamentais.

Quais são os principais constrangi-
mentos da Comissão?
2016 foi um ano de muita luta. Apesar 
de todos os esforços feitos na preven-
ção, tudo aponta para um aumento 
do volume processual face a 2015. 
Temos poucos recursos técnicos afe-
tos. Em 2016 erámos entre 7 a 8 téc-
nicos para um total de cerca de 1800 
processos de crianças em perigo que 
importa proteger. Quero salientar o 
apoio importante que a Câmara Mu-
nicipal de Sintra tem dado à CPCJ, 
crucial no reforço da equipa e no 
funcionamento da CPCJ. Com a saída 
de um Técnico da Segurança Social 
em mobilidade, sem reposição até ao 
momento, reduziu o número de téc-
nicos afetos à CPCJ, o que também 
constrange a nossa atuação.

Qual a valia que os projetos sob o do-
mínio do Programa Escolhas acres-

centam à atuação da Comissão?
Integramos todos os consórcios dos 
vários projetos Escolhas da nossa 
área de intervenção no concelho e 
considero fundamental a articulação 
com todos eles, particularmente, nos 
territórios onde são o nosso único 
apoio. São parceiros de excelência e 
de 1ª linha, ajudam-nos a construir 
e acompanhar o projeto de vida dos 
jovens.

E como gere os seus dias de “mãe” de 
tantas crianças e jovens e de mãe dos 
seus próprios filhos?
É outro desafio. Só se faz com uma 
rede familiar forte que tenho, feliz-
mente. Passo a consciência aos meus 
filhos de que existem crianças que 
precisam de mim em determinada 
altura e que se eles ficam um pou-
quinho privados de mim isso é para 
o bem de outra criança. Não levo tra-
balho para casa, o tempo dos meus 
filhos é só deles, mas isso não signifi-
ca que não fale do meu trabalho com 
eles.

E emocionalmente como passa por 
tudo isto?
É muito difícil, mas a única forma de 
fazermos um bom trabalho e envol-
vermo-nos, com conta peso e medi-
da. Não somos robóticos e no dia em 
que a minha vida profissional já não 
me tocar da forma como todos os dias 
me toca é sinal de que já não consigo 
colocar-me nos sapatinhos daquela 
criança e ajudá-la. Se percebermos 
qual o nosso papel e se entendermos 
o que aquela criança ou jovem está a 
passar, não há angústia, pressão ou 
emoção que atrapalhe. Cada dia em 
perigo é um dia perdido na infância 
que se quer feliz. Há crianças que 
não vivem, sobrevivem nos contex-
tos onde estão. Qualquer mudança 
produzida nas suas vidas é para nós 
factor motivador. Recuperar os seus 
sorrisos é, para nós, um balão de oxi-
génio. n

Entrevista de 
Olga Figueiredo

Comunidade articulada

Proteção de  
crianças e jovens
Sinalizar atempadamente, articular, acompanhar, despistar 
e deliberar são verbos que marcam a diferença entre uma 
criança ou jovem protegidos e uma criança ou jovem 
socialmente vulneráveis. As forças ativas da comunidade são 
a melhor resposta. Saiba como. Sandra Feliciano - Presidente da CPCJ
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Sintra inclusiva
Programa Escolhas
O Escolhas é um programa governamental sob tutela do Alto Comissariado para as Migrações – ACM, 
desde 2001, altura em que se estende a todo o território nacional e chega a Sintra. O objetivo do Esco-
lhas passa pela promoção da inclusão social em contexto socioeconómico vulnerável. Sintra tem nove 
projetos Escolhas, já na 6ª geração - visitámos alguns deles salientando a envolvência da AESintra na 
qualidade de parceira.

O Espaço, Desafios e Oportunidades - E6G
Tapada das Mercês
Este projeto intervém nas áreas da educação, formação, direitos/deveres 
cívicos e comunitários e na inclusão digital e tem a Associação CIAPA Cen-
tro Aeroespacial como entidade gestora. As atividades visam a promoção 
do sucesso escolar e o desenvolvimento de competências profissionais para 
a integração na formação profissional. Fomenta-se o desenvolvimento de 
competências pessoais e de cidadania ativa para a consciencialização cívi-
ca e comunitária, e motiva-se o desenvolvimento de competências TIC. O 
alvo do projeto são crianças e jovens, mas as famílias são integradas no pro-
cesso educativo dos filhos. O “O Espaço, Desafios e Oportunidades – E6G” 
considera a AESintra uma parceira fundamental devido ao papel facilitador 
na articulação e encaminhamento para estágios empresariais de jovens. A 
Associação CIAPA Centro Aeroespacial, privilegia a parceria com a AESintra, 
argumentando a proximidade que a última consegue junto das empresas, 
facto fundamental para a definição de futuros projetos na área da educação 
tecnológica e profissional.

Projeto Viv@Cidade-E6G  / Agualva-Cacém
O Projeto Viv@Cidade promove a inclusão social de crianças e jovens dos 
11 aos 30 anos, trabalhando as suas necessidades e potencialidades, em  
partilha com as suas famílias e a comunidade. Fomenta a aquisição e o de-
senvolvimento de competências pessoais, sociais e escolares/ profissionais, 
visando a construção de um projeto de vida individual. As atividades envol-
vem  o apoio escolar com a prática de modalidades desportivas, momen-
tos de convívio e de participação no grupo informal de jovens (área cívica 
e comunitária), a formação certificada em TIC, o atendimento de apoio in-
dividual, reuniões de pais/ famílias, passeios/ visitas/intercâmbios, eventos 
comunitários, entre outras. A educação não-formal, dinâmica e inovadora, 
é a base da motivação para a participação. As atividades acontecem nos 
diversos espaços parceiros da freguesia, institucionais e comunitários. A AE-
Sintra surge como resposta ao encaminhamento de jovens para cursos por 
estes dinamizados, estabelecendo pontes integradoras no percurso escolar 
e/ou profissional.

Alexandra Candeias, coorde-
nadora do projeto Desafios 
E6G em Mira Sintra, contex-

tualizou a importância do Progra-
ma Escolhas em Sintra, concelho 
expressivo na presença de emi-
grantes, minorias étnicas e jovens 
em risco psicossocial. O Escolhas 
desenvolve projetos locais com 
intervenção em várias áreas: in-
sucesso escolar, competências em 
Tecnologias da Informação e Co-
municação (TIC), empregabilidade, 
empreendedorismo e animação so-
cial. Os projetos têm sempre uma 
entidade gestora, outra promotora 
e um consórcio de parceiros onde 
entra a AESintra. Há falta de res-
postas sociais - não há alternativas 
educativas à via tradicional de en-
sino e escasseiam oportunidades 
de estágio. Por outro lado, já não 
existe necessidade de resposta 
às necessidades mais básicas e a 
Alexandra congratula-se pelo au-
mento do grau de escolaridade dos 
jovens. A meta é a criação de uma 
associação juvenil: “não estamos 
cá para sempre, eles têm de ser o 
motor das suas próprias necessi-
dades.”
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Casal de Cambra
Projeto Inovar “3E” - E6G
Casal de Cambra viu aceite a sua candidatura ao Programa Escolhas 6ª geração, depois de algumas ten-
tativas falhadas. O projeto Inovar 3E – Educação, Empregabilidade e Empreendedorismo - é um dos mais 
recentes do Programa Escolhas em território sintrense. Tem a Junta Freguesia como entidade promoto-
ra, o CIAPA como gestora e a AESintra como parceira de eleição. 

São quase 200 jovens parti-
cipantes, entre os 12 e os 30 
anos a integrar o Inovar “3E” 

que atua em Casal de Cambra desde 
abril de 2016. Carlos Grácio e Susana 
Silvestre, coordenador e psicóloga 
do projeto e Fernanda Santos, presi-
dente da Junta de Freguesia de Casal 
de Cambra estiveram no espaço com 
o JEL. Pelo rodopio de saídas e en-
tradas atestámos a importância que 
o projeto assume na vivência indivi-
dual de cada um dos 30 jovens, apro-
ximadamente, que diariamente ali se 
deslocam.

Como é que o Escolhas chega a Ca-
sal de Cambra?

Fernanda Santos: Depois de al-
gumas tentativas frustradas de 
candidatura ao Programa Escolhas, 
noutras gerações, e depois de uma 
candidatura muito complexa, mas 
necessária, motivada pelo convite de 
Carlos Grácio que desde logo aceitá-
mos. Acredito que o facto da junta de 
Freguesia ser a entidade promotora 
concorreu a favor da candidatura. 
Existimos para toda a população e 
temos um reconhecimento institu-
cional. Quando assinámos o proto-
colo a 18 de fevereiro de 2016, fomos 
bastante aplaudidos, ao ponto de 
Pedro Calado – diretor executivo do 
Programa Escolhas – ter afirmado: 
“até que enfim Casal de Cambra con-
segue ganhar o Escolhas”. 

Este espaço cedido pela Câmara 
Municipal à Junta de Freguesia é o ne-
cessário?

Fernanda Santos: Ainda estamos 
a arrumar a casa e, apesar de a ava-
liação ser muito positiva, veja que só 
desde julho do ano passado é que nos 
encontramos aqui. Depressa notámos 
que o espaço é pequeno para tudo o 
que pensamos para ele e para os pro-
jetos que estão a ser desenvolvidos. É 
possível que o Inovar mude de insta-
lações, através do PEDU (Plano Estra-
tégico de Desenvolvimento Urbano) , 
mas ainda não temos garantias.

Quais as medidas/áreas do Projeto 
Inovar “3E” – E6G?

Carlos Grácio: Educação, empre-
endedorismo e empregabilidade. 

O Inovar predispõe-se a trabalhar 
com os jovens seguindo o modelo 
tipificado do aluno do século XXI. É 
um projeto de inclusão social atra-
vés do conhecimento, com gran-
de foco na indústria 4.0, orientado 
para um mercado cada vez mais 
exigente. A nossa intervenção está 
muito ligada às novas tecnologias, 
ao desenho digital e à robótica com 
o auxílio importantissimo de uma 
impressora 3D.

Como é que estes jovens chegam 
aqui? Porquê estes e não outros?

Susana Silvestre: A vinda para o 
projeto é livre e começa sempre no 
passa-a-palavra. Não há uma sinali-
zação formal dos jovens, mas contá-
mos com a ajuda de alguns dos nossos 

parceiros e do prof. Carlos Grácio pelo 
conhecimento que tem da realidade 
vivida por cada um dos alunos. São 
jovens sem apoio familiar, não tem 
computador em casa ou se têm falta 
algum dos componentes para a utili-
zação necessária. Aqui trabalham em 
rede o que também concorre a favor da 
socialização que queremos promover.

Quais os parceiros do Inovar, para 
além da AESintra, pela qual peço o 
vosso comentário sobre a importân-
cia da ter a Associação convosco?

Carlos Grácio: Destacamos o Agru-
pamento de Escolas Professor Agos-
tinho da Silva, a Escola Profissional 
Gustave Eiffel, a Câmara Municipal 
de Sintra, a Junta de Freguesia e a 
AESintra. Tenho uma boa experiência 
de parceria com a AESintra através 
de outros projetos do Escolhas, no-
meadamente com a Casa 6. A matriz 
do Inovar sai do padrão e está mais 
focada no empreendedorismo, con-
ceito muito associado à relação privi-
legiada da AESintra com todo o tecido 
empresarial do concelho, onde estão 
os agentes ativos capazes de atrair 
todos aqueles jovens que não traba-
lham nem estudam e para quem não 
há respostas alternativas que visem a 
sua inclusão social. Estamos a pensar 
nestes nossos jovens e nas empresas 
onde a AESintra consegue chegar 
para assim construirmos pontes e so-
luções. n

Fernanda Santos, Susana Silvestre, Carlos Grácio e Vitor Conceição – vice-presidente da AESintra



10 jornaleconomialocal EMPREENDEDORISMO Nº 10  l  fev./mar. 2017
Sintra

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

Sintra 
by Liliana Santos

Nome:  
Safepremium

Área/setor de atividade:  
Sistemas de segurança eletrónica.

Início de atividade: Agosto 2015

Local/Sede Empresa:  
São Marcos, Cacém

Contactos:  
joliveira@safepremium.pt  
ou geral@safepremium.pt 
916665081 – 916665011

Posicionamento: “A sua segurança 
é o nosso compromisso”

Estratégia de mercado:  
Melhores soluções de segurança 
ao melhor preço. Garante  
proteção patrimonial e  
tranquilidade do cliente.

Visão de negócio: A proteção  
máxima contra intrusos face à 
realidade social cada vez mais 
crescente de furtos e vandalismo. 
Relação de total confiança e  
capacidade de apresentação de 
várias soluções adaptadas.

Perfil Cliente: Particulares e  
empresas e para toda dimensão de 
projetos desde o mais simples ao 
mais complexo.

Principal produto/serviço:  
Soluções de videovigilância  
e Alarmes de Intrusão.

Vantagens comerciais: 10% em  
todas as soluções de segurança 
para associados da AESintra. 

Apoios institucionais:  
APSIE e AESintra.

Novos Espaços/Novas Empresas/Novas Ideias

SINTRA EMPREENDEDORA

Rua Cidade de Brasília, nº6, Loja A, 2735-655 São Marcos joliveira@safepremium.pt | 916 665 081

O
74

-1
2-

10
29

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

Liliana Santos tem estado com o JEL 
em diversos momentos, reflexo do 
seu marcado 

perfil empreende-
dor. A designer vê 
na AESintra um 
parceiro privilegia-
do na divulgação 
das suas peças cuja 
interpretação ar-
tística é inspirada 

na singularidade de Sintra, criando 
assim uma rápida identificação com 
a região (ver imagem das “Gémeas”). 
Os associados da AESintra usufruem 
de condições especiais na aquisição das peças e têm em 
cada uma delas a oportunidade de projetar e valorizar os 
artistas do concelho. À AESintra também assume, cada 
vez mais, o apoio a ideias e projetos empreendedores que 
projetem e valorizem Sintra

Foi o gosto que tem pelo design - primeiro de interiores 
e mais tarde de produto - que lançou a Liliana na criação 
de uma marca com assinatura da autora, acompanhada de 
Selo de Qualidade e que “tem por objetivo homenagear e 
enaltecer a riqueza de Sintra e do seu património”. Essa 

marca – Sintra By Liliana Santos – envolve um processo 
criativo integrado, cujo conceito é da sua exclusiva auto-
ria, interpretação e criação, com a finalização material de 
um ceramista, um escultor de cristais e um marceneiro, 
todos eles de grande competência e experiência técnica. 

A Liliana não só é inspirada por Sintra como também 
vive no concelho. Foi durante o curso que fez na Lisbon 
Scholl of Design que surgiu a ideia de criar um conceito 
artístico inspirado no património de Sintra. Pesquisou 
muito, quis saber que projetos similares já existiam, pal-
milhou todas as lojas de venda de artesanato e sentiu “que 
podia fazer a diferença”, criando peças para um “público 
difícil de atingir, mas com poder económico e que valoriza 

a arte” como referência material às memórias das viagens 
que faz e dos locais que visita. Falamos de um turismo de 
segmento, cultural, com alguma expressão em Sintra, par-
ticularmente nas magníficas unidades hotelarias cá sedia-
das, locais onde a Liliana expõe e vende o seu trabalho. A 
designer é o exemplo do empreendedorismo ousado, seg-
mentado e de grande qualidade artística. n 

1. Gémeas | Cerâmica (330X140mm) • 2. Gémeas | Cristal (330X140mm) • 3. PENA - Serviço de Café inspirado no Palácio Nacional da Pena

3

1

i Contactos: Liliana Santos • Tmv: 966 094 041
E-mail: ego.interiores@gmail.com   

Site: http://www.sintrabylilianasantos.com/

2

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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A sociedade portuguesa tem cada vez mais consciência dos proble-
mas vividos pelos micro, pequenos e médios empresários. Tal como 
a maioria da população, e depois da sangria financeira provocada 

pela Troika, e por medidas desastrosas tomadas pelos vários governos em 
relação às MPME, surge a necessidade de se investir em quem realmente 
trabalha. Estes sectores económicos, tão transversais,  identificam como 
os principais factores limitativos do investimento e do consequente cres-
cimento e desenvolvimento económico e social, o fraco poder de compra 
da população portuguesa e a débil procura pública (Administração cen-
tral e Autarquias Locais) a par dos custos da produção decorrentes dos 
elevados preços dos factores produtivos, como a energia, telecomunica-
ções, transportes, os custos administrativos e fiscais, as dificuldades de 
acesso ao financiamento que a generalidade das MPME enfrenta.

Recentemente, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 
2017, foram aprovadas algumas propostas que se revestem de grande im-
portância para a MPME, destacando-se a redução do PEC e a programação 
da sua extinção até ao final da legislatura, para além de outras propostas 
que permitem a redução de parte dos custos energéticos, nomeadamente 
na electricidade, no gás de garrafa e nos combustíveis utilizados na pesca 
e na agricultura.

O caminho deve ser o de avançar no apoio às MPME, através da apro-
vação de mais medidas para estimular a economia como: a concretização 
da extinção do PEC em 2018; o desenvolvimento de medidas de acesso 
ao crédito com juros, prazos e condições adequadas à situação da gene-
ralidade das MPME e cooperativas, reforçando o papel do Sector Público 
Bancário e os instrumentos e medidas públicos de financiamento da eco-
nomia; a reprogramação do Portugal 2020; a criação um regime de conta-
-corrente entre as MPME e o Estado que alivie a tesouraria das MPME; a 
alteração do regime do Imposto de Selo assegurando de forma inequívoca 
que o imposto de selo sobre as comissões cobradas aos comerciantes nos 
terminais de pagamento automático é encargo das instituições bancárias 
que cobram tais comissões; a reposição da taxa de IVA da energia eléctri-
ca e do gás natural em 6%, entre outras medidas estruturais que se devem 
implementar. 

As MPME são a base da economia portuguesa, e por isso defendo a cria-
ção de um vasto programa de valorização das MPME no âmbito da con-
tratação pública. Só assim conseguimos valorizar o que é nosso. Só assim 
desenvolvemos o que é verdadeiramente nacional. 

Pedro Ventura
Vereador da CMS 

Passo a passo mas em  
aceleramento

Quando vemos autarcas a publicitar, com regozijo, reparações de 
calçadas, outras obras, corte de ervas, manutenções do sítio A, B 
ou C, alcatrão na estrada D, etc, como se fossem grandes marcos 

no seu executivo, é motivo para ficarmos preocupados; são temas que não 
podem assumir a importância do passado. Sugere que têm pouco para 
mostrar. Não percebem que aquelas obras fazem parte da rotina de uma 
autarquia, são funções inquestionáveis, inerentes. Já pagamos impostos 
suficientes para que as nomeadas obras decorram rapidamente e, de pre-
ferência, sem causar transtorno. Por isso, senhores autarcas, quando apre-
sentarem «obra», por favor, não nos confundam com o que temos direito e 
que decorre da vossa obrigação! 

Hoje em dia exigem-se autarcas/políticos com dinâmica, que consigam 
fazer a diferença, com rasgo, que pensem «fora da caixa», que criem siner-
gias de forma a ajudar as empresas a gerar mais investimento e empregos, 
que melhorem os transportes públicos, que aumentem o bem-estar, que 
tenham estratégias para a área do ambiente e do ordenamento do ter-
ritório, que atraiam investimento, que definam uma estratégia/posicio-
namento no turismo, que saibam promover e apoiar eventos culturais e 
desportivos, apoiar as associações, comunicar e gerar relações com/entre 
os munícipes, fixar as suas gentes, etc. Basicamente, espera-se que esses 
autarcas/políticos saibam aumentar a nossa auto-estima e fazer com que 
todos tenhamos orgulho em viver na nossa terra.É necessário motivar os 
colaboradores e as equipas das próprias câmaras para torná-las mais efi-
cientes e isso passa por criar condições de trabalho e valorização do em-
penho de cada colaborador. É necessário delegar, distinguindo o mérito e 
dando protagonismo a quem faz bem. Já não há espaço para presidentes 
de câmara que querem protagonizar tudo e “mais um par de botas”, pas-
sando a ideia de que os vereadores, presidentes de junta, chefias, diretores 
ou colaboradores são meros empregados de “Sua Excelência”. Devem, sim, 
trabalhar e protagonizar em equipa, ou seja, quem faz, aparece, com toda 
a legitimidade.

Também se criam dinâmicas apoiando as forças vivas da «terra», traba-
lhando em conjunto, nomeadamente com as associações de bombeiros, 
empresariais, culturais, desportivas, IPSS’s, etc. É aqui, nestes espaços de 
convívio (e de comunhão), que normalmente se criam relações entre pes-
soas de diferentes possibilidades financeiras, de diferentes crenças, reli-
giões, clubes, várias nacionalidades, etc. Compete às autarquias unir as 
pessoas/munícipes.

Compromisso cívico

Paulo Veríssimo 
Economista

SINTRA

CONSULTORES COMERCIAIS (M/F)

COACHING TECNOLOGIA

MARKETING ERA

FORMAÇÃO ERA

REMUNERAÇÃO INICIAL

Loja Nº1 do Concelho de Sintra desde 2006 reforça a sua equipa
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APOSTAMOS EM SI!
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SINTRA ARTE E CULTURA
SINTRA ARTE E CULTURA

Periferias - um festival  
que atravessa fronteiras

OO Chão de Oliva apre-
senta, de 1 a 12 de Mar-
ço, mais uma edição do 

Periferias – Festival Internacio-
nal de Artes Performativas em 
Sintra. Esta sexta edição tem 
espectáculos de teatro, dança 
e performance na Casa de Tea-
tro de Sintra, com representa-
ções de portugal, bem como de 
Angola, Brasil, Guiné-Bissau e 
Moçambique. Destacam-se, no 
Bar Legendary, os concertos de 
musica de André Viamonte e dos Peace of Cake com a apresentação dos 
seus novos trabalhos – Via e Fears on Fire respectivamente. Haverá ani-
mações e espectáculos de rua. O Periferias oferece ainda uma exposição 
temática Marionetas do Mundo a todos os que gostam desta arte. É com 
preços especiais  que a  Feira do Livro apresenta títulos sobre as várias 
artes performativas. E para quem gosta de ritmo o Periferias oferece um 
worshop de Dança Africana.

O objectivo base do festival é o de ser um tempo e um espaço na confi-
guração de um arquivo da produção teatral das regiões periféricas dentro e 
fora de Portugal, com prioridade, nesta última geografia, para os países de 
língua portuguesa. Tempo, espaço e arquivo que não fará o Periferias viver 
apenas da apresentação de espectáculos, pois privilegiará a convivência 
entre criadores; a heterogeneidade de formação e segmento etário dos pú-
blicos; a reflexão entre quem partilha a(s) representação(ões); a edição dos 
documentos provenientes da reflexão; e a geração de mais um interface 
para a posterior circulação de espectáculos.

O “Periferias” conjuga as marcas essenciais do percurso desta asso-
ciação cultural: a inquietação da procura artística performativa nas suas 

múltiplas expressões, a for-
mação que a variedade de 
propostas catalisa e a dis-
ponibilidade para esbater 
assimetrias geográficas e 
culturais, através da parti-
lha de outras experiências 
vindas de dentro ou de fora 
do país, e numa primeira 
fase, alargado à comuni-
dade de língua portuguesa.

Em indústrias de alimentos e unidades de armazenagem de grãos, os 
roedores são um problema iminente em função do volume de pro-
dutos que podem consumir, danificar e contaminar. Em média, um 

roedor consome 25g de alimentos por dia e, geralmente, ao alimentar-
-se danifica um volume que varia entre cinco e dez vezes o consumi-
do, causando, consequentemente, um elevado prejuízo. Estima-se que 
a contaminação dos produtos devido aos pêlos, fezes, urina e mordidas 
possam transmitir quarenta e cinco tipos de doenças. Outro problema, 
são os danos estruturais causados pelos roedores - provocados nos cabos 
elétricos - o que pode originar curtos-circuitos capazes de comprometer 
uma linha de produção ou de originar fontes de ignição em processos de 
explosões. 

As zonas urbanas e rurais são suscetíveis da presença de roedores 
(ratos) que assim acabam por invadir residências e instalações indus-
triais. A espécie ratinho do campo (Mus musculus), geralmente, vive em 
pequenos grupos familiares e abrigam-se em caixas, móveis, pilhas de 
caixas, sacas e orifícios em paredes. O raio de ação a partir do abrigo  
é de aproximadamente 3 metros.  O rato negro ou dos telhado (Rattus 
rattus), organiza-se em colónias. A sua cauda é maior que o corpo e isso 
dá-lhe mais mobilidade e equilíbrio ao escalar paredes, cabos elétricos, 
galhos de árvores e outras superfícies verticais. Geralmente, abriga-se 
em lugares altos, onde constrói o seu ninho, descendo ao solo em busca 
de alimento e água. A ratazana comum (Rattus norvegicus) abriga-se, 
preferencialmente em tocas (madrigueiras) em forma de túneis escava-
dos no solo que podem chegar a profundidade de 1,5m. Esta situação 
pode causar danos estruturais aos alicerces dos edifícios. Outros locais 
utilizados como abrigo são galerias de esgoto ou de águas pluviais, cai-
xas subterrâneas de telefone e rede elétrica, ou em margens de ribeiros. 
O raio de ação desta espécie é de, aproximadamente, 50 metros, no en-
tanto, pode nadar distâncias superiores a 500m por possuir membranas 
interdigitais. Os roedores normalmente vivem em colónias que podem 
conter um grande número de indivíduos, dependendo da disponibilidade 
de: alimentos, água e abrigo. Estas colónias possuem divisões hierárqui-
cas determinando dominados e dominantes.

Estas pragas, por vezes silenciosas, podem comprometer as boas práti-
cas de saúde e higiene no trabalho, pelo que a PSQ disponibiliza um con-
junto de serviços de combate e prevenção que podem evitar prejuízos 
avultados e consequências graves no âmbito da saúde pública. 

Roedores – Inimigos da  
indústria de alimentos e  
unidades de armazenagem
Rafael Gomes 
Gerente da PSQ
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#SOMOSSINTRA

A  ntes da esperada apresenta-
ção profissional e pessoal da 
Ilda Martins, é importante 

referir que esta colaboradora é o 
exemplo claro da postura da AESin-
tra em relação à seleção e contra-
tação da maioria dos seus recursos 
humanos que, neste momento, já 
ultrapassam as duas dezenas de 
pessoas. Grande parte dos colabo-
radores da Associação é recrutada 
em parceria com o IEFP, estando 
em situação de desemprego, com 
ou sem experiência profissional. É 
assim que a Ilda Martins entra na 
AESintra. A contratação da colabo-
radora reflete ainda outra mais-va-
lia; a vantagem de contratar profis-

sionais com uma longa experiência 
profissional e que, apesar da idade 
ser considerada avançada - o que na 
maioria dos casos pode ser motivo 

de resistência das próprias entida-
des recrutadoras – revela-se a curto 
prazo uma escolha acertada devido 
ao alto e qualitativo desempenho 
do colaborador. 

A Ilda Martins vive há dezoito 
anos em Sintra, na freguesia de Rio 
de Mouro. Dá apoio administrativo 
ao Gabinete de Segurança e Saúde 
do Trabalho e ao Gabinete de Se-
gurança Alimentar, ambos a fun-
cionar na delegação da AESintra do 
Cacém. Antes de chegar à AESintra, 
há seis anos e meio, trabalhou em 
várias empresas, sempre em fun-
ções administrativas. A colabora-
dora refere os longos anos que tra-
balhou numa empresa de produção 
publicitária, último trabalho antes 
da sua entrada na Associação, de-
pois de um período de desemprego. 
Lembrou a sua passagem por Áfri-
ca, onde trabalhou em ambiente 
hospitalar. 

As suas funções na AESintra pas-
sam por informatizar todos os da-
dos que lhe chegam, referentes aos 
gabinetes acima nomeados, mas 
também investe grande parte do seu 
tempo no atendimento telefónico e 
presencial dos associados que defi-
niu como sendo “a alma da Associa-
ção” e a “prioridade de toda a equipa 
que existe para facilitar e agilizar os 
processos de cada um dos sócios, 
contribuindo o mais possível para o 
sucesso comercial e empresarial de 
cada um dos negócios.”

A maturidade profissional e pes-
soal da Ilda Martins é reveladora 
e contagiante, mais até quando se 
percebe a motivação com que tra-
balha e o gosto que tem em perten-
cer à equipa da AESintra: “Damo-
-nos todos muito bem e a recente 
mudança para a delegação do Ca-
cém foi muito positiva porque nos 
aproximou mais dos sócios e tam-
bém uns dos outros. Além disso as 
condições de trabalho melhoraram 
significativamente.” n

Damo-nos todos muito bem 
e a recente mudança para a 

delegação do Cacém foi muito 
positiva porque nos  

aproximou mais dos sócios  
e também uns dos outros. 
Além disso, as condições  
de trabalho melhoraram  

significativamente.

Ilda Martins
Técnica  
Administrativa  
da AESintra

SPT - Peças e 
Serviços
lO gabinete de apoio e criação de 
emprego próprio da AESintra con-
tinua a ajudar empresários do con-
celho que se lançam no mercado e 
constituem uma atividade empresa-
rial em nome próprio. Desta vez foi 
criada a empresa SPT – Peças e Ser-
viços, nos Negrais, por Pedro Amoro-
so. A empresa vende peças e serviços 
para equipamentos de maquinaria 
pesada: movimentação de terras, 
movimentação de cargas e maquina-
ria agrícola. Pode contatar a SPT pelo 
facebook, ou através do número de 
telefone: 21 153 1621 – 915215035 – 
www.spt-pecas-servicos.pt
.........................................................

Mercearia Aromas 
da Terra
lA Mercearia é mais um negócio 
criado com o apoio da AESintra e 
fica em Francos, Rio de Mouro -  Rua 
João da Mata, lt 5 r/c. O atendimento 
é diferenciado pela simpatia e pro-
fissionalismo, e a essa mais valia, 
própria do comércio local. junta-se 
a variedade de artigos, com desta-
que para a gama de produtos espe-
cíficos para celíacos. Os produtos 
naturais AROMA DA TERRA são 
suplementos alimentares que facili-
tam uma nutrição saudável.

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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Ogabinete de forma-
ção da AESintra tem 
como um dos seus 

principais focos para 2017 
uma agenda de formação 
adaptada às novas exigên-
cias do mercado, no que con-
cerne ao perfil dos melhores 
candidatos a uma função. O 
mundo está em constante 
mutação, cada vez mais as 
empresas valorizam as com-
petências pessoais dos seus 
colaboradores:  a proactivi-
dade, a resiliência, a comunicação, o 
trabalho em equipa, a flexibilidade e 
a inovação. É este o sentido que a AE-
Sintra pretende seguir para reforçar a 
sua já variada oferta formativa.

O conhecimento técnico está cada 
vez mais acessível e a exigência da 
sua aquisição é factual, por outro 
lado, as competências comporta-
mentais vão adquirindo uma impor-
tância cada vez maior no mercado 
de trabalho e fazem a diferença na 
gestão de recursos humanos, permi-

tindo uma gestão mais equilibrada 
do mundo laboral onde a incerteza e 
a ambiguidade são enfrentados dia-
riamente. A formação na área com-
portamental é a resposta mais direta 
a todos os trabalhadores que preten-
dem adquirir ferramentas e mecanis-
mos para fazer face às exigências do 
tecido empresarial, permitindo me-
lhorar a comunicação e o relaciona-
mento organizacional, trabalhando e 
melhorando as denominadas perso-
nal skills que começam a ser um dos 

critérios fundamentais na 
seleção e contração de recur-
sos humanos.

Hoje em dia, diferenciam-
-se aqueles que se adaptam 
facilmente a novos desafios, 
que sabem o que comunicar 
e quando comunicar, que 
introduzem inovação nos 
processos de trabalho, que 
se envolvem e motivam as 
equipas na busca de resulta-
dos para as empresas.

A AESintra ciente dessa 
realidade vai proporcionar acções de 
formação que permitem fazer a dife-
rença. Ao logo do ano vamos promo-
ver as seguintes acções: Coaching, 
PublicSpeaking, Inteligência emo-
cional – resolução de conflitos, Lide-
rança e gestão de equipas, Gestão de 
projectos – técnicas e metodologias, 
Gestão do tempo e custos.

São estas competências que, sendo 
transversais, são essenciais para a so-
brevivência  das empresas e que qual-
quer empresário deve valorizar. n 

Primeiros Socorros II
13, 15, 17 fevereiro
19:30 – 22:30
8 horas
Valor Sócio/não Sócio: 40€/48€
.........................................................
Gestão de conflitos  
e escuta activa
21 e 23 fevereiro
14:00 – 18:00
8 horas
Valor Sócio/não Sócio: 40€/48€
.........................................................
Primeiros Socorros Nível I
6, 8, 10 março
14:00 – 18:00
12 horas
Valor Sócio/não Sócio: 60€/72€
.........................................................

Excel Intermédio
13, 15, 17 março
19:30 – 22:30
9 horas
Valor Sócio/não Sócio: 45€/54€
.........................................................
Coaching
20, 22, 24 março
14:00 – 17:30
10 horas
Valor Sócio/não Sócio: 50€/60€
.........................................................
Conceitos Básicos de Segurança 
Alimentar
27 março
09:00 – 11:00
2 horas
Valor Sócio/não Sócio: 10€/12€

i  
Mais informações:
formacao@aesintra.com

AGENDA DE FORMAÇÃO l marçoFormação comportamental
Desenvolvimento das
competências humanas

Nº de Cursos 26
Nº de Acções 72 (20 das quais em empresas)
Horas totais 483
Volume de Formação 5.175

Áreas de Formação

Segurança no Trabalho
Segurança Contra Incêndios
Segurança Alimentar
Primeiros Socorros
Informática
Legislação
Comércio
Comportamental

Número de formandos 768

Ano 2016
Formação Profissional da AESintra 
O objetivo do Plano de Formação de 2016 levado a cabo pela AESintra 
teve como principal foco o apoio às empresas no cumprimento das exi-
gências legais a que estão sujeitas em matéria de segurança e saúde no 
trabalho e de segurança alimentar. Imediatamente a seguir àquele foco 
formativo a AESintra procurou diversificar a sua oferta, capacitando os 
profissionais em áreas basilares do contexto empresarial e atual, tais 
como: informática e novas tecnologias, legal, contabilística, compor-
tamental e de comunicação, etc. n

Resumo da actividade de 2016:

Torne-se sócio e aproveite  
as vantagens exclusivas  
que temos para si.

Informações/Inscrições 
Associação Empresarial de Sintra: 
Rua Capitão Mário Pimentel, 17 B, Sintra

8€/mês
Inscreva-se já! 

Ligue 219 106 283

www.aesintra.com

Junte-se às 4000 empresas que fazem parte da nossa  
Associação e beneficie dos nossos serviços:

• Apoio Jurídico 
• Formação Profissional 
• Segurança e Saúde no Trabalho
• Apoio Financeiro/Fiscal
• Apoio a Incentivos
• Apoio à Internacionalização
• Segurança Alimentar 
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O Hotel Nova Sintra, localizado 
à entrada de Sintra (Estefânia), 
foi construído em 1875 para 

residência particular. Atualmente o 
espaço mantém os traços arquitetó-
nicos do século XIX, característica co-
mum a uma boa parte dos edifícios da 
Sintra Romântica. O Terraço/Jardim 
sobrelevado é virado a sul e permite 
usufruir de uma paisagem magnífica.

O Hotel Nova Sintra desde há mui-
to que segue algumas práticas “ami-

gas do ambiente”. Em 2015 recorreu 
a uma empresa local especialista em 
Energias Renováveis, a SINERGIAE, 
para projetar uma solução que inte-
grasse um sistema solar térmico de 
forma a diminuir a fatura do gás. A 
solução encontrada foi a implemen-
tação de um sistema solar integrado 
que permitiu diminuir substancial-
mente o consumo de gás para o aque-
cimento das águas sanitárias e para 
a climatização (aquecimento) dos 
espaços.

Rui Bernardo, gerente do hotel, 
está satisfeito com a solução encon-
trada e já avançou para outra medida 
de eficiência energética - substitui-

ção das lâmpadas convencionais por 
led´s. Neste momento o Hotel Nova 
Sintra já substituiu 80% da ilumina-
ção. Brevemente o gerente tenciona 
implementar um sistema Fotovol-
taico para Autoconsumo de energia 
elétrica.

O Hotel Nova Sintra está em plena 
harmonia com a natureza e é, sem 
dúvida, um exemplo a seguir na área 
da sustentabilidade e da eficiência 
energética.

Princípio de funcionamento do sis-
tema solar implementado no Hotel 
Nova Sintra:

Implementou-se um sistema solar 
de Circulação Forçada TiSUN consti-
tuído por um depósito de Inércia In-
tegrado, de água quente, com capaci-
dade de 800 l e 4 painéis solares FM-S 
2.5 (de alta eficiência). Para dar apoio 
ao sistema solar foi instalada uma 
Caldeira de Condensação de 35kW. 
Esta caldeira, em condições normais, 
apenas funciona nos meses de In-
verno, quando o AC (Aquecimento 
Central) estiver ligado. Nos meses de 
Verão o sistema solar será quase su-
ficiente para garantir as necessidades 

para as AQS (Águas Quentes Sanitá-
rias). A autonomia anual do sistema 
solar para AQS será na ordem dos 
80% e ainda ajudará, de uma forma 
mais ligeira, no rendimento do AC. 

Para garantir a máxima eficiência 
dos painéis solares a SINERGIAE fez 
um estudo detalhado para avaliação 
dos sombreamentos provocados pelo 
próprio edifício de forma aferir a me-
lhor localização para os painéis.

O depósito acumulador contém 

a água que percorre no circuito do 
aquecimento central (composto por 
radiadores). Esta água é aquecida 
prioritariamente pelos painéis sola-
res e existe, como apoio, uma caldeira 
de condensação a gás que aquece o 
acumulador quando a energia solar 
não for suficiente (inverno). Por outro 
lado, as águas sanitárias percorrem 
uma serpentina interior, com grande 
capacidade de permuta e são aque-
cidas instantaneamente. Com esta 

solução a energia solar é 
colocada à disposição de 
ambos os circuitos, o do 
aquecimento e o das AQS. 
Outra grande vantagem 
neste sistema é o facto de 
as águas sanitárias serem 
aquecidas instantanea-
mente (sem haver acu-
mulação), garantido uma 
melhor qualidade da água 
e evitando a contaminação 
da legionella. n

Boas práticas Hotel Nova Sintra
Aposta nas Energias Renováveis

Rui Bernardo - Hotel N. Sintra (à Direita) com Nuno Mendes da SINERGIAE (à Esquerda).



Saúde no 
Trabalho

Serviço de

A AESintra deseja a todas as
empreendedoras do concelho

um dia especial, cheio
de motivação e de criação.

Sintra, a ter género,
será sempre feminino.

FELIZ DIA
INTERNACIONAL

DA MULHER
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Para mais informações contacte a AESintra 
• Telef. 219 106 283
• saudenotrabalho@aesintra.com

A implementação das  
medidas de prevenção   
de riscos profissionais  
são obrigatórias por lei.   
A AESintra criou três  
diferentes modalidades 
para prestação do 
serviço, diga-nos qual 
é a escolha que melhor 
serve os seus interesses.
CONTACTE-NOS.

Serviço Base
Consulta

Serviço +
Consulta + Exames 
complementares

Serviço Top
Consulta + Exames  
complementares  
+ Análises Clínicas 

18€

25€

35€


