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Queremos um
Festival em Sintra!

A água,
um recurso vital
Carmona Rodrigues
Presidente Conselho Consultivo da AESintra

Paulo Verissímo
Economista

A

água, embora em renovação permanente, é limitada, não podendo ser fabricada nem substituída por outros recursos. A água doce
constitui apenas cerca de 2% da água do planeta e a concorrência na
procura de recursos hídricos poderá conduzir a uma escassez mundial no
abastecimento, que se estima chegar aos 40% em 2030.
Com o crescimento demográfico a nível mundial, mais acentuado nos
continentes africano e asiático, os impactos do crescimento da população,
da industrialização, das mudanças climáticas, dos conflitos e dos desastres
naturais em sistemas urbanos de água, vão seguramente acentuar-se. O
consumo de água aumentou 6 vezes no último século - mais do dobro do
aumento da população. A captação de água para rega aumentou mais de
60% desde 1960, a nível global. Segundo as Nações Unidas, mais de 6000
crianças morrem diariamente de doenças relacionadas com a água. Além
disso, existem mais de 250 milhões de pessoas por ano que sofrem de
doenças relacionadas com a água (implicando a ocupação de metade dos
leitos hospitalares).
Mais de metade da população mundial vive hoje em cidades e a população urbana está a crescer a um ritmo rápido. Estima-se em cerca de mil
milhões o número de pessoas que vivem sem acesso a sistemas de abastecimento de água ou de saneamento de qualidade. Há necessidade de mobilizar quantidades avultadas de investimentos para este sector. A crescente
escassez de água, em grande parte impulsionada pela diminuição da quantidade e da qualidade, irá agravar o problema da migração transfronteiriça
no futuro. Na União Europeia, a política da água tem contribuído para a
proteção dos recursos hídricos ao longo das últimas três décadas. Os europeus podem, com toda a segurança, beber água da torneira e nadar em
milhares de zonas costeiras, rios e lagos. Segundo a Directiva-Quadro da
Água, a UE deve concentrar-se num crescimento «verde» e tornar-se mais
eficiente na utilização dos recursos (incluindo a água), a fim de assegurar uma recuperação sustentável da actual crise económica e ambiental,
a adaptação às alterações climáticas e o aumento da capacidade de resistência a catástrofes. A resposta a esses desafios apresenta um potencial
significativo para impulsionar a competitividade e o crescimento do sector
europeu da água, que inclui 9 000 PME em actividade e representa 600 000
postos de trabalho directos só nos serviços de abastecimento público.
A “centrifugação” da população para as áreas costeiras que se tem verificado a nível mundial, e também em Portugal, agrava as soluções e os custos
de abastecimento de água. A demografia e a situação económica global são
dois factos que podem deteriorar a situação actual e causar graves problemas a milhões de pessoas. Há pois que saber desenvolver uma política da
água que promova o bem-estar das populações e o desenvolvimento, de
forma sustentável do ponto de vista social, ambiental e económico.
l

A

Associação Portuguesa de Festivais de Música (Aporfest) realizou
um estudo sobre os Festivais em 2017, registando-se um número recorde de eventos musicais: 272 no continente e ilhas e 2,5
milhões de espetadores, resulta num aumento de 9,2% relativamente a
2016. Desenganem-se os que acham que os festivais de verão estão a “arrefecer”. A região de Lisboa concentra o maior número de festivais (30),
seguindo-se o Porto (9), depois Braga e Funchal, ambos com 6. Todos
os distritos acolheram festivais, com maior incidência no litoral. O Meo
Sudoeste lidera o número de espetadores, cerca de 200.000; seguido do
Nos Alive com 165.000; Vodafone Paredes de Coura 105.000; RFM Somnii 100.00; Festival de Crato 100.00; FMM Sines 100.000; Nos Primavera
Sound 90.000; Meo Marés Vivas 90.000, etc. Nestes festivais cerca de 40%
do público são estudantes, 76% tem menos de 30 anos e as mulheres estão em maioria. 1% é a percentagem de pessoas com quadros de mobilidade reduzida (felizmente alguns festivais já têm zonas específicas para
este público, mas ainda faltam preços especiais e oferta de bilhetes para
famílias carenciadas). O Rock continua a ser Rei, seguido da música eletrónica e em terceiro lugar aparece o hip-hop. 50 % compram passe para
todos os dias e cerca de 70% tomam a sua decisão de compra pelo cartaz/
artistas. Este é um retrato dos festivais de música em Portugal, segundo
o estudo da Aporfest.
O aumento de festivais pode ser explicado pelo maior apoio dado pelos munícipios, também pelo Turismo de Portugal e pelo Ministério do
Ambiente. A melhoria das condições físicas dos locais e o profissionalismo de todas as pessoas e entidades envolvidas, são também fatores a ter
em conta. A oferta cultural destes eventos favorece social e economicamente os municípios, atrai gente, contribui para a dinâmica da economia
local, e a projeção internacional é verdadeiramente significativa. Sintra
reúne todas as condições para organizar um Festival à semelhança de
outros municípios, não só pelo número de residentes (cerca de 500.000),
mas, também, pela proximidade aos concelhos de Mafra, Amadora, Odivelas, Loures, Oeiras, Cascais e, claro está, ao aeroporto de Lisboa. Arrisco
a sugerir a zona da Base Aérea de Sintra para a organização do “Festival
de Sintra”. O local preenche muitas das condições necessárias, principalmente a nível logístico (acessibilidades e estacionamento). A ligação à
A16, a proximidade à estação da CP da Portela de Sintra, as ligações viárias a Mafra, são, inquestionavelmente, uma mais-valia. O envolvimento
da Câmara Municipal de Sintra é fulcral para que os promotores coloquem o Concelho no radar dos Festivais. Sintra não pode esperar mais!
Para além dos benefícios económicos para o Concelho do “Festival de
Sintra”, como pai, custa-me ver os jovens Sintrenses de mochila às costas,
em direção a outros concelhos. Fica a dica!
l
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1º Encontro

os rostos que gerem a AESintra.”
Pastelaria “O Galeão” – Algueirão Associado da AESintra desde
1980
“A água é sem dúvida imprescindível para o negócio, na parte da confecção de bolos e na higiene. Estamos num local de abundância de
água e chega tão cara ao consumidor. Era bom que a Camâra tivesse
em atenção os valores elevados relativamente aos outros concelhos.
Nestes eventos há sempre aprendizagem e intercâmbio de ideias entre empresários. Foram sem dúvida
umas horas bastante agradáveis.

Em junho, no restaurante
A Tendinha, em Mem
Martins, realizou-se o
primeiro de um ciclo de
encontros de empresários
do concelho, promovido
pela AESintra. António
Carmona Rodrigues,
especialista na temática
da iniciativa - “Os desafios
da utilização da água”foi o orador convidado.
A proximidade entre
as instituições e os
empresários da freguesia,
a descentralização dos
serviços da AESintra
e os grandes desafios
empresariais, são o mote
destes encontros que
voltam à agenda em
setembro, na freguesia de
Almagem do Bispo.

U

m dos grandes desígnios da
nova direção da AESintra é
a proximidade com os seus
associados. Por essa razão, já foi
posto em marcha o plano de realização dos Encontros de Empresários, um por cada uma das onze
freguesias do concelho de Sintra. O
primeiro realizou-se na freguesia
de Algueirão-Mem Martins, uma
das mais diversificadas do município, em território urbano e rural

e com um grande número de empresas sedeadas. António Carmona
Rodrigues apresentou, aos mais de
60 associados presentes uma abordagem nacional sobre os desafios
da utilização da água, lembrando
que os chamados custo de contexto
– água, electricidade, combustível,
etc - são dos que mais pesam na
estrutura interna de uma empresa.
No contexto nacional, porque esses
custos tendem a ser dos mais altos
da União Europeia, há uma incompreensão generalizada por esta
realidade, à qual não devem ser dissociadas as necessidades de criação
de infaestruturas físicas que acarretam custos elevados, acrescidos à
fatura do consumidor final. As empresas e os particulares pagam por
essas infraestruturas.
Durante o almoço a AESintra
homenageou cinco dos associados
presentes, todos eles com relação
já duradoura com a Associação.
Perguntámos a cada um dos cinco
associados qual ou quais são o(s)
grande(s) desafios da utilização da
água para o negócio que gerem e
que importância teve este encontro:
Café Teresa – Algueirão Associado da AESintra desde 1976
“O grande desafio na utilização
da água como recurso importante e indispensável na hotelaria, no nosso caso, consiste na
criação de processos tendo em
vista uma maior racionalização
da mesma. Estas iniciativas promovem a proximidade e troca de
experiências entre os associados,
assim como a familiarização com
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EDITORIAL

Empresários de Sintra

António Nunes (AESintra), Valter Januário (presidente da JF Algueirão-Mem Martins),
António Carmona Rodrigues e Helena Filipe (AESintra)
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Baleia Verde – Centros de Lavagem Automóvel – Algueirão
Associado da AESintra
desde 1984
“ Sendo a água a nossa ‘matéria prima’, o desafio constante é a reutilização da mesma e o seu tratamento
final de forma a minorar o impacto ambiental. Estas iniciativas são
muito positivas, produtivas e esclarecedoras porque é na troca de
ideias que surgem outras novas.”
Ourivesaria Carlena – Mem Martins Associado da AESintra desde 1984
“No nosso ramo de atividade não
utilizamos muito a água, mas o
nosso desafio passa sempre pela
poupança da mesma. Estas iniciativas são importantes por serem uma
forma de convívio de conhecimento e de partilha, o que é sempre benéfico para a vida. Gostei muito!”
F. Marques & Filhos Lda Comércio de automóveis ligeiros
– Mem Martins Associado da
AESintra desde 1984
“O nosso desafio na utilização
da água e a correta gestão do seu
consumo face ao nosso grau de utilização. Este encontro de empresários foi importante por ter tido
a oportunidade de rever empresas
da freguesia. Salvo melhor opinião,
relativamente a esta questão seria
interessante que num próximo almoço desta natureza identificassem as empresas participantes.
l

2º Encontro de Empresários
de Sintra
Palácio dos Leitões
Negrais
12 de Setembro | 15 euros por pessoa
Inscrições até 5 de setembro:
jm@aesintra – ou 965250522

Restauração
em Sintra não
vai de férias!
Sónia Firmino
Diretora

E

m final de julho, o país abranda
para férias e o mundo empresarial, genericamente falando, também. Parte do concelho de
Sintra assume o mesmo ritmo, mas
há um significativo grupo de associados da AESintra, particularmente
os situados a Litoral e nas zonas de
maior afluência turística, que aceleram o ritmo anual dos seus negócios
e entram em agosto com as baterias
ligadas ao máximo, na esperança
de encerrarem o ano corrente com
o mês oito no topo da tabela do
melhor período de faturação anual.
Refiro-me, inevitavelmente, ao setor da hotelaria e/ou da restauração.
Nesta edição do JEL assumimos a
temática da restauração com especial reflexão editorial, em diversas
perspetivas, destacando em capa
a oportunidade única de entrevista com um dos mais reconhecidos
chefs portugueses – Henrique Sá
Pessoa.
Fica o registo do 1º Almoço de
Empresários promovido pela AESintra, realizado na freguesia de
Algueirão-Mem Martins. Sugiro a
leitura do artigo do prof. António
Carmona Rodrigues, orador especialista e convidado da iniciativa,
que teve por base a reflexão sobre
os grandes desafios da água para os
empresários.
A relação de parceria entre a
AESintra o IEFP, fortalecida pelo
objeto de atuação das duas entidades, estabelece-se, também, com a
partilha de experiências na área da
formação. Registo um desses momentos, nesta edição, através do
convite feito à AESintra e assumido por Helena Filipe, presidente da
direção, e Joaquim Miranda. Ambos
dissertaram, perante a uma plateia
de formadores, sobre a atuação prática e direta da AESintra tendo em
conta o tema “competências empreendedoras”.
Porque o setor da restauração
pode gerar grande cumplicidade
com a dinâmica cultural de uma região, falámos com Fernando Pereira,
músico e proprietário da Taverna
dos Trovadores, espaço sobejamente conhecido e reconhecido em São
Pedro de Sintra, palco de lançamento de grandes nomes do Fado português e por onde passam, desde 1990,
excelentes momentos musicais.
O JEL volta em setembro.
Boas férias!
l

l
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Associação Pais em Rede
Apoio a portadores de deficiência
cada em cada vertente e uma rede
comunitária, constituída por entidades públicas e privadas da região de
Sintra (câmara municipal e juntas de
freguesia, escolas e empresas), além
do jovem e da sua família. Foram já
acompanhados cerca de 70 jovens.

Maria Luísa Beltrão, Isabel Cavaca, Helena Filipe, Olga Figueiredo e Carlos Silva

A

Associação Pais em Rede foi
fundada em 2008, por um grupo de mães, com o objetivo
de mudar a sociedade pela inclusão
dos seus filhos com deficiência. Tem
como missão congregar a nível nacional famílias de pessoas com todo
o tipo de incapacidade, de forma a
mobilizar a sociedade para a causa
comum da sua inclusão, centrando-se na cidadania ativa e com base no
planeamento centrado na pessoa.
O núcleo de Sintra da Pais em Rede
desenvolve sinergias com diversas
entidades no concelho e assinou um
protocolo de colaboração com a AESintra.
Para cumprir a sua missão, a Associação Pais em Rede organiza-se
por núcleos locais, promovendo a
descentralização e consequente ação
in loco, de forma a respeitar as diversidades regionais. Estes núcleos são
compostos e geridos por familiares,
profissionais e cidadãos empenhaPUB

dos, criando projetos-piloto e capacitando os agentes envolvidos.
A Pais em Rede tem desenvolvido
projetos de capacitação parental e
técnica, práticas inclusivas, inclusão
socioprofissional e apoio ao cuidador e em 2014 tornou-se oficialmente um parceiro social com o estatuto
de ONGPD nacional. Em Sintra, a
Pais em Rede iniciou no mesmo ano,
em 2014, uma parceria com o município e com a criação do projeto Sintra Inclui. O núcleo da Pais em Rede
de Sintra foi oficializado em abril de
2017. O projeto, financiado pela Câmara Municipal de Sintra, tem duas
vertentes – transição para a vida
adulta (nas escolas) e comunidade
– e visa a criação de um modelo de
integração progressiva na transição
de jovens com deficiência para uma
vida adulta/ativa na comunidade,
através da inclusão socioprofissional, após a escolaridade obrigatória.
Envolve uma equipa técnica dedi-

Em Sintra, a Pais em Rede
iniciou no mesmo ano, em
2014, uma parceria com o
município e com a criação
do projeto Sintra Inclui.
O núcleo da Pais em Rede
de Sintra foi oficializado
em abril de 2017.

Carlos Silva, Isabel Cavaca e Marta Santos, atuais gestores do núcleo,
referem que “o objetivo do núcleo de
Sintra, a par com os objetivos nacionais da Pais em Rede, é a construção
de uma rede local de famílias, técnicos, parceiros sociais e empresas que
intervenham ativamente na discussão e resolução das problemáticas e
necessidades identificadas, propondo soluções e projetos, facilitando
a otimização dos recursos e contribuindo para a mudança de mentalidades com vista à plena inclusão das
pessoas com deficiência na sociedade.”
Inscrições no Sintra Inclui:
www.paisemrede.pt/nucleos/sintra/
Mais informações:
www.paisemrede.pt

BREVE
Colares

Rota de Petiscos
& Vinho

Colares vai receber a Rota de Petiscos & Vinho, no último fim-de-semana de setembro, nos dias 29 e
30. Esta iniciativa surge da parceria
entre a Junta de Freguesia de Colares e a AESintra e tem como propósito dinamizar os estabelecimentos
de restauração e bebidas da freguesia de Colares, motivando, assim,
a oportunidade de conhecimento
desta região vinhateira, por parte
de residentes e turistas. Na prática,
os restaurantes, snack-bares, casas
de petiscos, cervejarias e espaços
que sirvam refeições e que estejam
inscritos nesta primeira Rota de Petiscos & Vinho, serão devidamente
sinalizados como uma bandeira,
visível para quem faça o percurso
estabelecido em rota. Para qualquer
informação e inscrição na iniciativa, podem dirigir-se à Junta de
Freguesia de Colares ou à AESintra.
Na página de facebook da iniciativa
está exposto o regulamento para a
participação.
l

......................................................................................................................................................................................................................

Nº 19 l julho / agosto 2018
Sintra

IEFP convida AESintra

ATIVIDADES AESINTRA

N

estar habituada a trabalhar em parceria com o IEFP”. Referiu, ainda, a
importância da presente ação, destacando “o valor que a formação
confere às empresas, fazendo com
que progridam e, apesar das últimas
não serem criadas para fazerem as
pessoas felizes, se as puderem fazer,
melhor ainda”. A presidente justificou a importância do convite à AESintra, entendendo que a formação
dada por cada uma das entidades se
completa e que a AESintra tem competências para ajudar os formandos
que não estão orientados a trabalhar por conta própria, mas prePUB
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Formação em Competências Empreendedoras
o passado dia 23 de junho, a
convite do Instituto e Emprego e Formação Profissional de Sintra (IEFP), Helena Filipe
presidente da direção da AESintra
e Joaquim Miranda, dinamizaram
o começo de uma ação de formação pedagógica para formadores
em competências empreendedoras,
realizada para um grupo de vinte e
quatro formandos, em Ranholas. A
sessão foi aberta por Hugo Aleixo,
diretor do IEFP de Sintra, que deu
as boas-vindas a todos os presentes
e passou a palavra a Helena Filipe.
A presidente da AESintra sublinhou
o facto da entidade que preside “já

economia
local

Querido
mês de
agosto
Joaquim Miranda
AESintra

F
Joaquim Miranda (AESintra), Alice Matias (Formadora), Helena Filipe (presidente
da AESintra)
onde ambas as entidades são parceiras de eleição. Houve um espaço
final de intervenção dos formandos,
bastante participado, onde surgiram problemas já reconhecidos

tendem fazê-lo. A temática da ação
– Competências Empreendedoras
– começou por ser uma resposta à
falta de emprego e de oportunidades profissionais, mas felizmente,
na opinião de Helena Filipe, aquela aparente realidade “evoluiu para
um patamar diferente, mais formativo e mais construtivo”. Joaquim
Miranda apresentou aos presentes
as principais áreas de intervenção da AESintra, nomeadamente,
o apoio dado à criação de negócio
próprio, neste caso em parceria com
o IEFP e, alargando a perspetiva à
Rede de Empregabilidade de Sintra,

(…) a necessidade da
adaptar a formação às
ofertas de trabalho que são
cada vez mais significativas
em áreas técnicas, para as
quais existe uma grande
carência de pessoal
especializado
e experiente.

por ambas as entidades e que nesta
ação de formação foram ponto de
reflexão; a necessidade da adaptar a
formação às ofertas de trabalho que
são cada vez mais significativas em
áreas técnicas, para as quais existe
uma grande carência de pessoal especializado e experiente.
l

elizmente, neste típico mês de
férias falemos de ausências nos
negócios, o que não é um tema
nada consensual. Muitos empresários e empreendedores acreditam
que não é possível tirar um período
de férias, que a empresa que tanto
ama e se dedica não iria aguentar.
Mas é importante que nos recordemos que não existe pessoa e profissional que suporte um longo período
de tempo sem descanso para repor
as energias. Todos temos os nossos
limites físicos e mentais e é essencial
respeitá-los.
Para que o período de férias tenha o menor impacto possível no
negócio, é importante planear com
antecedência, de modo a organizar
o trabalho. Os prazos e tarefas deste planeamento variam muito de
negócio para negócio mas tendencialmente quanto mais a operação
estiver concentrada numa só pessoa
mais tempo será necessário. Também é importante que os clientes sejam avisados, que exista um levantamento das tarefas e que a restante
equipa faça parte deste processo.
Falando de férias, o concelho
de Sintra é cada vez mais um destino turístico, começamos a verificar que o turismo vai crescendo
para outras zonas, que cada vez
ocupa períodos maiores durante o
ano e que aparecem cada vez mais
serviços associados a esta área
de negócio. Está no momento de,
também nós, passarmos aqui cada
vez mais os nossos períodos de lazer. Sintra está vibrante!
l
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Livro de reclamações
electrónico
O
decreto-lei 74/2017, publicado no dia 21 de junho do ano
passado, motivou a obrigação
de disponibilização do Livro de Reclamações em formato electrónico,
para todos os fornecedores de bens
ou prestadores de serviços. O decreto teve uma primeira fase com início
a 1 de julho de 2017, estabelecendo-se que a partir de 1 de julho de 2018,
seria obrigatório para os demais fornecedores de bens e prestadores de
serviços de outros setores de atividades económicas, disponibilizarem
o livro de reclamações eletrónico.
Recentemente o prazo para adaptação do designado livro foi alargado e
decorrerá até 1 de julho de 2019.
Notem que o livro de reclamações
electrónico não substitui o livro de
reclamações em papel, que deve
manter-se disponível no estabeleci-

mento. São ambos obrigatórios. Os
operadores económicos que exerçam actividades fiscalizadas pela
ASAE – Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica dispõem até
1 de julho de 2019, no sítio da internet www.livroreclamacoes.pt de
uma área específica, onde poderão
registar-se.

Sintra, Empresas e Serviços

Quental

Gestão de Condomínios
e Património

Quando o consumidor preenche a
reclamação electrónica na Plataforma, a empresa é notificada através
de email de que existe uma reclamação relativamente à sua actividade.
A partir dessa data, dispõe de 15 dias
úteis para responder ao consumidor
e comunicar à ASAE a resposta remetida ao consumidor.
l

FABLAB SINTRA aberto à comunidade

F

oi recentemente inaugurado
o Fablab de Sintra, laboratório de fabricação digital
que tem como objetivo apoiar a
criatividade e o desenvolvimento
de novos projetos colaborativos
através do acesso a equipamentos e conhecimento. O FabLab é
um Laboratório de Fabricação e
é conhecido como um espaço de
experimentação, prototipagem e
materialização de ideias. Pretende
democratizar o acesso a invenções
pessoais e colaborativas, através
de tecnologias digitais que permitem criar quase tudo. Deste modo,

PUB

fomenta o espírito de inovação e
criatividade. O Fablab funciona
como espaço de acesso livre que
permite qualquer membro da comunidade, escolas/universidades,
associações, novos empreendedores e empresas usufruírem dos
seus equipamentos.
O espaço funciona de segunda a
sábado, das 10H00 às 19H00, com
acesso gratuito no segundo e último dia da semana e a“preços simbólicos” nos restantes dias. Prevê-se a realização de “workshops”
destinados a empreendedores,
escolas e associações.

O Fablab de Sintra tem as suas
instalações no Largo Padre Américo, Nº10, em Massamá.
l

Fundada em abril de 2017 a
Quental - Gestão de Condomínios
e Património, sedeada em Queluz/
Massamá, é uma alternativa à
gestão de condomínios e património assente em dois pilares
fundamentais:
Transparência e Proximidade.
Vocacionada para a simplificação das diversas situações com
que se deparam administradores
e condóminos, a Quental - Gestão de Condomínios e Património
providencia também assessoria
jurídica para a fácil e rápida resolução de conflitos, libertando o
administrador dessas tarefas, com
a finalidade que este e os restantes
condóminos obtenham tranquilidade, segurança e harmonia para
todos os moradores do mesmo
edifício.
Com uma oferta flexível, os serviços da Quental são definidos
tendo em conta as necessidades
efetivas do condomínio, sem despesas ou preocupações desnecessárias, valorizando o que importa,
isto é, o seu prédio.
Se mora no concelho de Sintra
não deixe de procurar os serviços
desta empresa: gestão de condomínios e património em nome
próprio.
l

Belmira Quental
910008266
quental.condominiosepatrimonio@gmail.com

......................................................................................................................................................................................................................
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Bio- sustentabilidade e autossuficiência
estágio em agricultura biológica.

Tem tempo para si, para as suas filhas
e para outros projetos pessoais?
Sou muito mãe! A minha filha mais
velha entrou para a faculdade quando
comecei com o projeto da Quinta e a
mais nova já nasceu em Sintra. O envolvimento delas nesta vida que a mãe escolheu é natural, são parte integrante.

Entrevista de Olga Figueiredo
Secretária-Geral AESintra

Isabel Castanheira chegou a
Sintra em 1979 à procura de
uma ligação à terra. Fundadora
da Quinta dos 7 Nomes, em
Colares, ajudou a criar este
projeto de agricultura biológica
e sustentabilidade ambiental
que recebe vários voluntários
de todo o mundo e tem a
autossuficiência no topo da
sua missão.
Como surge a Quinta dos 7 Nomes?
Sou de Filosofia, chamaram-me louca
(risos) mas ainda assim decidi mudar
completamente a minha vida. Durante
17 anos trabalhei com um produtor de
agricultura biológica – David Rilhas –
até sentir o apelo do trabalho em grupo
numa estrutura cooperativa. Convidei 6
amigos e com a ajuda de 50 pessoas (sócios), iniciámos o projeto da Quinta dos
7 Nomes, inicialmente em Galamares
num terreno cedido, mas fomos obrigados a procurar outro, com alguma urgência, e uma semana depois estávamos
aqui, em Colares.
Qual o verdadeiro conceito da Quinta?
Neste 11 anos de Quinta dos 7 Nomes,
PUB

passámos de 50 sócios fundadores para
mais de 700. Chegámos a Colares com
5 árvores e hoje temos 200. Temos voluntários é visitantes de todo o mundo,
mas a génese mantém-se: nascemos
ligados aos benefícios da agricultura
biológica, promovendo o regresso à
dimensão local e à autossuficiência.
Criámos, progressivamente, redes de
produtores locais, por forma, a impulsionar a economia da região.
É também um projeto de mudança
de mentalidades….
As pessoas procuram, cada vez mais,
um sentimento de segurança, de dentro delas para fora, com base no conhecimento que têm ou procuram ter.
Querem saber fazer. O Estado de Providência está em falência e isto não é
uma crítica, mas sim uma constatação.
A autossuficiência passou a ser uma
alternativa reconhecida e as pessoas
querem apreender o conceito.
Estamos só a falar de questões ligadas à
saúde?
Não, há casos de pessoas que nos chegam com uma consciência ecológica

muito desenvolvida, mas também chega até nós um grande número de pessoas preocupadas com a sua saúde, com
disposição para saberem mais sobre os
benefícios da alimentação biológica.
Que dinâmicas acontecem na Quinta?
Temos uma loja aberta ao público com
mercearia biológica, onde também
vendemos a nossa própria produção.
Trabalhamos em rede com cerca de 20
produtores locais e temos como suporte um dos maiores produtores bio de
Portugal – o Vasco Pinto. Desenvolvemos cursos de carpintaria, de restauro,
de horto-Bio e de Permacultura e várias
oficinas para a sustentabilidade. Temos
ainda um espaço para eco-camping, só
para sócios.
Numa perspetiva pedagógica,
desenvolvem parcerias com outras
entidades?
Recebemos muitas visitas escolares,
de várias faixas etárias e diferentes
níveis escolares. Temos um protocolo com a Universidade de Aveiro e
com a Escola Agrícola Profissional da
Paiã, que nos direciona alunos para

Quais os projetos futuros que tem
para a Quinta dos 7 Nomes?
Queremos dinamizar o Café da Quinta,
onde as refeições são preparadas, sempre que possível, com os ingredientes
colhidos no momento da confeção. A
grande ambição para 2018 é a autossuficiência energética, pelo que queremos
colocar fotovoltaicos. Porque a procura
tem sido muita, também queremos
criar condições para receber crianças
com monitores, especialmente no período de verão.
Quer deixar alguma mensagem a quem
ainda não conhece a Quinta dos
7 Nomes?
Procurem-nos virtualmente, conheçam o que temos para oferecer, principalmente na Loja. Para termos preços
realmente acessíveis, fazemos um périplo semanal pelos nossos produtores
e assim conseguimos produtos de alta
qualidade a preços baixos. Temos um
serviço de consultoria que dá apoio no
lançamento, criação ou manutenção
de hortas biológica que sigam os princípios da Permacultura e/ou da Biodinâmica.
Temos um serviço de consultoria
que dá apoio no lançamento, criação
ou manutenção de hortas biológica que
sigam os princípios da Permacultura e/
ou da Biodinâmica.
l

......................................................................................................................................................................................................................

8

economia
local
jornal

ESPECIAL

Nº 19 l julho / agosto 2018
Sintra

Chef Henrique Sá Pessoa

“Sintra tem uma envolvência única,
O Chef nasceu em Oeiras,
viveu e trabalhou em
Londres e na Austrália,
gere vários espaços
gastronómicos em Lisboa,
mas foi com a abertura do
Alma, agora no Chiado,
que realizou o grande
sonho. Destaca-se numa
nova geração de chefs,
mas não concorda com
o “endeusamento” da
geração. Acredita nas
potencialidades de Sintra,
gastronomicamente
falando, e por cá aposta
no marisco e no peixe do
Cabo da Roca e da Adraga,
os nossos ingredientes
secretos.

O que é que verdadeiramente o inspirou durante a palestra sobre o Institut Cordon Blue, onde diz ter descoberto o gosto pela culinária?
Acima de tudo a possibilidade de
viajar, conhecer novas culturas e
gastronomias e essa independência
de saber que facilmente podemos
trabalhar em qualquer país porque a
cozinha tem uma linguagem muito
universal. A parte criativa também
me inspirou muito.
Continuam a estar na moda as coziPUB

nhas de autor, os livros de cozinha, os
programas de cozinha...?
Eu penso que é algo que já não vai
ser de moda. Talvez agora esteja numa fase mais exposta, mas as

pessoas vão sempre ter interesse em
gastronomia e os chefs são protagonistas nessa categoria.
A Gastronomia dita “gourmet” passou

a ocupar um espaço diferente no “social”. Esta mudança deve-se ao novo
perfil dos chefs (mais jovens, mais descontraídos, mais arrojados) ou foram
as técnicas que se alteraram?

......................................................................................................................................................................................................................
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gastronomicamente falando”
É um conjunto de ambos os factores.
Os chefs trabalham muito mais a sua
imagem e divulgam muito melhor o
seu trabalho porque têm muito mais
ferramentas (redes sociais) do que
há uns anos atrás. A parte técnica/
tecnológica vem com a evolução
natural nas cozinhas modernas e
os chefs vão se actualizando e alargando horizontes. No entanto continuamos a falar de comida e não
concordo com este endeusamento
actual dos chefs.

A hotelaria é o começo mais comum
para a afirmação e reconhecimento
de um chef?
É o mais estável e onde a estrutura
permite uma entrada mais suave no
mundo da restauração. Os hotéis
têm sempre mais possibilidades
que um restaurante independente,
mas depende muito do objetivo de
cada um em termos profissionais.
O Alma, agora no Chiado, é o começo do seu sonho em Portugal?
É o crescimento e solidez de um
projecto que vai para 9 anos. O
Alma do Chiado é mais maduro,
tem mais músculo, e tem muita
margem para crescer e isso é sempre o mais importante num projeto.
Um dos serviços mais importantes
na AESintra é o Gabinete de Segurança Alimentar, como proprietário
de vários espaços de restauração
como vê o trabalho das entidades
reguladoras e fiscalizadoras do setor?
PUB

É um trabalho fundamental na
restauração e uma ferramenta de
credibilidade e segurança para o
cliente. É importante, no entanto,
existirem atualizações constantes
para que haja sempre uma noção
real do que é a restauração e as
suas necessidade/dificuldades.
Acredita que os requisitos de higiene e segurança alimentar tendem a
ser mais respeitados e valorizados
pelos gestores de espaços de restauração?
Cada vez mais. O crescimento profissional do setor também assim o
obriga.
Vê Sintra com potencial para ser
uma marca nacional gastronómica?
(refiro-me a espaços existentes, às
potencialidades do concelho, incluindo também os produtos regionais)
Penso que necessita de mais divulgação, mas o potencial de Sintra
é imenso, mesmo em termos gastronómicos. E Sintra tem uma envolvência única que podia ser mais
bem explorada, gastronomicamente falando.
Lanço-lhe o desafio de criar um
prato de cozinha de autor para Sintra.... Qual é, na sua opinião e inspiração, o “Ingrediente Secreto” de
Sintra?
Eu penso que o peixe e marisco
das zonas do Cabo da Roca/Adraga a beleza das ervas selvagens do
Guincho...tudo isso são grandes
fontes de inspiração para um chef.
l
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Alexandra Reixa
Técnica do Gabinete
de Formação Profissional

A

Alexandra Reixa entrou para
a AESintra em Dezembro de
2007, no âmbito do projecto
POC (Programa Ocupacional IEFP),
para dar início à Equipa de Contacto,
na divulgação da Associação e angariação e fidelização de associados.
Recorda, na sua entrevista com o Joaquim Miranda, ter sido surpreendida
pela dinâmica, actualidade e visão
procuradas e prosseguidas pela AESintra, em contraste com a imagem
que tinha. A técnica acrescenta, “ fui
também surpreendida por uma equipa altamente qualificada, ecléctica,
que integra profissionais que sempre
aqui trabalharam, ou viveram diferentes experiências antes de integrarem
PUB

a AESintra, jovens, ou jovens há mais
tempo (eu vou a caminho do milhão
de anos), próximos e colaborantes entre si.
Actualmente são duas as áreas em
que trabalha: formação profissional e
apoio aos projectos - PAECPE (Programa de Apoio ao Empreendedorismo e
Criação do Próprio Emprego). Tudo o
que for lido a partir deste momento,
foi escrito pela Alexandra, que nos pediu para não termos em conta o novo
acordo ortográfico, argumentando: “e
depois falo de instituições que vivem
no passado, mas são os princípios e os
valores”. Nós acedemos, claro, nada
mais fidedigno do que as palavras escritas pelo próprio a quem pedimos
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que descreva o seu percurso profissional e a sua relação com a AESintra.
“Na AESintra, em 2016 e relativamente a 2015, duplicaram e triplicaram os números de formandos, de
acções e de empresas que optaram
pela formação à medida nas suas instalações. Estes números têm-se mantido desde então. Mas se os números
são importantes, mais relevante é a
consciência da necessidade da formação profissional que tem vindo a ser
incrementada e disseminada entre os
empresários. Não apenas pela obrigatoriedade legal, mas pelas suas vantagens, que não se esgotam no local
de trabalho: os formandos, enquanto
pessoas e profissionais, adquirem
competências que lhe podem ser úteis
em qualquer momento da sua vida,
profissional ou pessoal – pensem nos
primeiros socorros, como exemplo
mais imediato. A AESintra é uma entidade protocolada com o IEFP no
âmbito do PAECPE. São mais de 60 os
projectos que já elaborámos e todos
os meses vemos os “nossos” projectos
aprovados pelo IEFP. Após a aprovação por aquela entidade, iniciamos o
acompanhamento durante dois anos,
apoiamos o promotor no cumprimento das obrigações para com o IEFP,
disponibilizando os nossos serviços e
experiência nesta área em particular.
São os colegas e os associados que
me proporcionam os melhores momentos na AESintra. Os associados,
não por qualquer elogio que nos dirijam, mas por e quando reconhecem
como úteis, válidos e proveitosos os
nossos serviços, no-lo dizem, sem
que se apercebam que ao fazê-lo são
a nossa força anímica que nos leva a
fazer mais e melhor. E se não reconhecem as minhas palavras como boas,
venham ter connosco e digam-nos o
que podemos melhorar – um dos nossos fortes é trabalharmos a informação que nos chega nesse sentido, implementando soluções – já o fizemos e
continuamos a fazer.”
l

BREVE

Dieta Mediterrânica

Por Liliana Janicas

Pratique a Dieta Mediterrânica
(DM), pois é uma dieta diversificada, completa e equilibrada, com
inúmeros benefícios para a saúde.
Contribui para a manutenção de um
peso saudável e para a prevenção de
algumas doenças, tais com obesidade, diabetes tipo II, doenças neuro-degenerativas, doenças cardio e
cerebrovasculares e alguns tipos de
cancro.
As principais características,
deste modo tradicional
de alimentação são
(Serra-Majem, et al., 2004):
- Consumo abundante de alimentos
de origem vegetal (produtos hortícolas, fruta, cereais pouco refinados,
leguminosas secas e frescas, frutos
secos e oleaginosos);
- Consumo de produtos frescos da
região, pouco processados e sazonais;
- Consumo de azeite como principal
fonte de gordura;
- Consumo baixo a moderado de
lacticínios, preferindo o iogurte e o
queijo magro;
- Consumo baixo e pouco frequente
de carnes vermelhas;
- Consumo frequente de pescado;
- Consumo baixo a moderado de
vinho, 1 copo (150ml) ao almoço e
jantar.
l
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A restauração
Pedro Ventura
Vereador da CMS

Liliana Janicas
Nutricionista

C

onsegue conciliar uma alimentação saudável com o seu trabalho?
Muitas pessoas referem alguma dificuldade em conciliar uma alimentação saudável com os seus horários de trabalho e as suas profissões! Referem pouco tempo para as refeições, falta de opções saudáveis em algumas cantinas e/ou restaurantes, stress/agitação diária, pouco
tempo para irem às compras e comprarem alimentos frescos como fruta
e vegetais! No entanto, descurar uma alimentação saudável acaba por
traduzir-se, normalmente, num aumento de peso, cansaço, entre outros
problemas de saúde mais complexos. É verdade que nem sempre existem
as condições ideais para praticar uma alimentação saudável, mas muitas
vezes conseguimos melhorar bastante esta situação com um melhor planeamento e organização diária! Esteja consciente de que quando melhora a sua alimentação, melhora a sua saúde, melhora a sua energia e o seu
bem-estar. Algumas dicas para melhorar a sua alimentação diária: Faça
uma lista de compras e reserve uma hora no fim-de-semana, para comprar todos os alimentos que precisa, não se esqueça da fruta fresca, frutos oleaginosos, salada/ legumes, iogurtes e queijo magro, peixe e carnes
brancas; evite ir às compras com fome, pois tem uma tendência acrescida
de comprar alimentos menos saudáveis, como doces e salgados; compre
legumes congelados, para quando os vegetais frescos terminarem; tenha
sempre fruta em casa e leve 1 a 2 frutas (porções) para comer nos intervalos das refeições; não saia de casa sem tomar o pequeno-almoço, caso
às vezes não seja possível, tome esta refeição quando chega ao trabalho;
evite estar muitas horas sem comer, um pequeno lanche a meio da manhã e a meio da tarde, melhora a concentração, aumenta o rendimento
e fornece energia. São ótimas opções fruta fresca, iogurtes com aveia e
sementes, frutos secos (oleaginosos), barras de cereais caseiras com flocos de aveia e sementes, queijo fresco/magro com tostas integrais ou pão
escuro, ovo cozido; beba 1,5 a 2L de água por dia, pode sempre utilizar 2
garrafas de 0,5L por dia (uma no período da manhã e outra no período da
tarde) e comece o dia sempre com um bom copo de água; evite sumos, refrigerantes e bebidas alcoólicas, principalmente durante o horário de trabalho; evite fritos e guisados, preferindo os cozidos, grelhados, estufados
e salteados em azeite. Vai sentir-se mais leve durante o dia de trabalho,
refeições ricas em gordura, dificultam a digestão e causam enfartamento; seja mais ativo, caminhe mais, dance, suba escadas, ande de bicicleta,
faça pequenos recados a pé e se possível pratique 2 a 3 horas por semana
de exercício físico.

A

actividade económica da restauração assume uma particular importância numa altura em que o nosso País é
cada vez mais visitado por turistas estrangeiros. A reposição da taxa do IVA para 13% foi um factor de recuperação, estancando a sangria de falência que teve no início nos
anos da troika com a subida do IVA da restauração para 23%
e que durou quatro anos. Vale a pena lembrar que o sector da
Restauração e Hotelaria, perdeu entre 2012 e 2016 cerca de 44
400 empregos. Para esta pronunciada quebra do emprego neste sector contribuiu, para além da crise económica, a subida
abrupta do IVA, que em Janeiro de 2012 passou de 13 para 23%.
A decisão do anterior governo de aumentar o IVA da restauração para a taxa máxima de 23% foi uma medida injusta, contra a competitividade turística de Portugal e que custou muito
caro ao País. Muitas empresas abriram falência e milhares de
trabalhadores foram empurrados para o desemprego. Os custos para a Segurança Social foram igualmente consideráveis,
devido ao pagamento de mais subsídios de desemprego e ao
abaixamento de contribuições dos trabalhadores desempregados.
Conscientes do papel do sector da restauração enquanto
suporte do turismo, garantia do rico património gastronómico nacional e base de emprego e desenvolvimento local e
regional, é ainda necessário avançar com mais medidas capazes de restabelecer, reforçar e consolidar este sector. Assim,
é fundamental a concretização da taxa de 13% para todos os
produtos da restauração; a revisão urgente da legislação de
arrendamento comercial; tarifas de electricidade e gás e taxas
de juro e condições no acesso ao crédito adequados ao sector. Para além disso, importa ainda a criação de instrumentos
que permitam salvaguardar unidades empresariais seriamente
abaladas economicamente durante o período do governo PSD/
CDS e da troika, que ainda se encontram numa situação delicada, em especial na sua relação com o Fisco e Segurança Social.
Para serem concretizadas muitas destas medidas é necessário que o governo ganhe consciência da importância deste
sector e por isso, a intervenção dos empresários e das suas associações junto dos órgãos do Estado é a garantia de que serão
aprovados diplomas legislativos justos.
l

l
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DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE À MEDIDA
A Labor Team desenvolve soluções de software que, integrados com o software
utilizado pelas empresas, possibilitam a implementação de novas funcionalidades.
Conector OpenCart < > SAGE
O Conector OpenCart < > SAGE foi desenvolvido para
permitir uma melhor ligação entre uma loja online em
Opencart e o programa de faturação SAGE Retail ou SAGE
Gestão Comercial.
Este software possibilita a sincronização de artigos e stock
e a importação de encomendas feitas na loja online no
sistema de faturação.
Saiba mais sobre estes e outros serviços em www.laborteam.pt
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SINTRA, ARTE, CULTURA E SOCIEDADE

JOMA – Juventude

Taverna
dos Trovadores

A

PUB

Sintra

ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO

ESPAÇO DE CULTURA

Taverna dos Trovadores, em
São Pedro de Sintra, é um
espaço de restauração e bar,
único em todo o concelho. Essa
unicidade resulta da grande componente cultural que a Taverna dinamiza, pela mão de Fernando Pereira,
proprietário daquele espaço desde
1990. O Fernando é músico a tempo inteiro, fundou e integra a banda
Real Companhia e apesar de estar,
segundo o próprio, “mais dedicado”
à Taverna dos Trovadores e ao Sabores de Sintra – outro espaço cultural
e gastronómico que também gere na
mesma localidade e onde pretende
privilegiar tudo o que é português
- tem agendados, para breve, vários
concertos. Foi na Taverna que Ana
Laíns, Sebastião Antunes da Quadrilha e Rogério Charraz (mencionando só alguns nomes) começaram os
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seus percursos musicais. O Fernando é natural da Serra do Açor, veio
para Queluz com seis anos de idade
e diz ter com o Concelho uma relação umbilical: “Vivo em Sintra e vivo
Sintra”. Designer de formação, aos 33
anos, a trabalhar para uma marca de
cervejas, considerou ter chegado ao
topo da carreira e decidiu mudar de
vida. Dedicou-se à restauração com a
Taverna dos Trovadores. Desde 1990
o Fernando muito tem feito pela dinâmica cultural de Sintra, ganhou
duas medalhas de mérito municipal, uma de ouro em 2007 (mérito
cultural) e outra de prata em 2015
(turismo). É vice-presidente da Assembleia Geral da AHRESP e travou
a luta da descida do IVA na restauração. Diz que Portugal é o “melhor
país de mundo” e já visitou 80, e que
“Sintra é uma jóia”, apesar de culturalmente ter muito pouca oferta, o
que na sua opinião tende a mudar
com abertura das grandes unidades
hoteleiras no concelho. Porque a Taverna dos Trovadores é um espaço de
eleição e sobejamente conhecido em
Sintra e mais ainda fora dela, a maior
parte dos clientes não são de cá, são
de concelhos vizinhos e estrangeiros
que voltam sempre e recomendam o
espaço no regresso a casa. A Taverna
dos Trovadores é um espaço nobre da
música portuguesa, bem instalado,
reconhecido e internacionalmente
recomendado, onde já atuaram nomes como Katia Guerreiro, Joana
Amendoeira, Ana Moura e tantos outros. Os ritmos e as vozes de Portugal,
particularmente o Fado, não estão só
em Lisboa. Viajam frequentemente
para Sintra e é na Taverna dos Trovadores que encontram guarita.
l

É

pelo atletismo que o país
melhor identifica este clube
de Queluz-Monte Abraão. Ao
JOMA deve-se a responsabilidade
pela descoberta de grandes talentos na modalidade, muitos com
reconhecida qualidade desportiva
que os levou a fazer carreira internacional e a alcançar lugares no
pódio em provas nacionais e mundiais. Só para mencionar um dessas atletas, porque a lista é extensa
e orgulha Sintra, destacamos Patrícia Mamona que no dia 10 de julho de 2016, no Campeonato Europeu de Atletismo, em Amesterdão,
saltou 14,58 metros, conquistando
a medalha de ouro, estabelecendo
assim um novo recorde nacional
de triplo salto feminino. No mesmo ano, a 14 de agosto, nos Jogos
Olímpicos do Rio de Janeiro, a
atleta terminou o concurso na 6ª
posição, obtendo assim a melhor
classificação de sempre do triplo
salto feminino português. Mas o
JOMA tem dado cartas noutras
modalidades; no futsal e no Karaté, por exemplo, representado por
vários escalões, individual ou coletivamente, com atletas e equipas
de ambos os sexos.
O JOMA começa a sua caminhada em 1973, altura em que existia em
Monte Abraão um grupo de rapazes
que gostava de fazer desporto, principalmente de dar uns pontapés na
bola. A qualidade desportiva já era de
destaque, de tal modo que arrasavam
qualquer equipa forasteira dos arredores. A sua fama chegou tão longe que
logo vieram os emissários dos grandes
clubes (desde o Valejense ao Cabeça
Gorda). Mas eles jogavam, acima de

tudo, por amor à camisola e amizade
uns pelos outros. Surge então a ideia
de fundar um clube, tendo sido neste
cenário que nasceu o JOMA, inicialmente com a designação ICOSAL, para
fomentar a ideia de clube de bairro. O
JOMA começou mais tarde a diversificar as suas atividades, aderindo ao
atletismo, desporto esse que dado o
seu cariz popular, se coadunava com
o espírito da coletividade. Começaram
então a aparecer frutos das sementes
lançadas, com êxitos que dariam outra
dimensão e prestígio a este “pequeno”
clube de Monte Abraão.
Na atualidade o JOMA é um clube
de referência no quadro desportivo de
Sintra que para além das modalidades
já mencionadas desenvolve outras,
para um universo de centenas de atletas. O JOMA tem sido reconhecido e
referenciado como exemplo do que há
de melhor no associativismo em Sintra
e em Portugal, quer em mérito social
quer em mérito desportivo.
l
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Garanta a proteção do seu Negócio
Conheça as nossas condições para os seguros de Acidentes de Trabalho, Multirrisco,
Responsabilidade Civil, Automóvel ou Saúde e construa uma solução à medida do seu negócio.
Informe-se das condições especiais para associados AES
Um produto da Seguradoras Unidas, S.A. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.

Consulte-nos para mais informações
R2 Mediação de Seguros, Lda.
Lisboa - Tel: 217 160 686 - F: r2mseguros - Email: geral@r2seguros.pt
R2 mediação de Seguros, Lda., registado na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, na categoria de agente
com o nº 414401904 está autorizado a comercializar seguros da Seguradoras Unidas, S.A., com marca Tranquilidade. Ao
mediador foram conferidos os necessários poderes para celebrar contratos em nome desta seguradora e autorizado a receber
quaisquer prémios que lhe sejam devidos. Na comercialização dos seguros, o mediador não assume a cobertura dos riscos.
Todas as informações sobre o mesmo poderão ser consultadas em www.asf.com.pt.

EMPREENDEDORISMO
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ATH – Equipamentos Hoteleiros

F

undada em 2000, a ATH – Equipamentos Hoteleiros, sediada
no Cacém e associada da AESintra, é uma empresa de referência
no setor empresarial onde atua. A
ATH trabalhou com o chef Henrique
Sá Pessoa, na conceção do projeto
e execução de obra do restaurante Alma, ainda em Santos, antes de
se mudar para o Chiado. O setor da
restauração e hotelaria está sujeito
a um conjunto de normas impostas
pela Segurança Alimentar que, apesar da valia que acrescenta ao negócio e da qualidade geral que oferece
ao cliente final, podem ser de difícil
interpretação se não analisados por
técnicos especialistas. É por esta necessidade de cumprimento legal que
existem empresas como a ATH. Empresas que facilitam a criação, concepção e dinâmica do setor da restauração, como negócio principal ou
integrado em unidades hoteleiras.
A ATH é assistida por uma equipa
técnica qualificada e preparada para
efetuar qualquer reparação na gama
e na marca de produtos hoteleiros. A
ATH dispõe de um serviço integrado
de acompanhamento ao cliente, vulgo “chave na mão”, que passa pelo
levantamento e análise de obra, ao
que se segue um estudo prévio para
visualização do cliente, com o respetivo layout. A empresa vai mais além
e executa todos os projetos técnicos
(águas, esgotos, eletricidade, gás,
etc.) para apoio na obra e trata dos
processos de licenciamento com recurso a uma equipa de arquitetos
que colaboram no processo. O gabinete de projetos da ATH, idealiza e
dá forma às pretensões do cliente,
qualquer que seja o espaço do equipamento a montar e recorrendo ao
desenho em 3D para melhor interpretação e visualização do produto
final projetado.
l
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Nome:
No Waste - Gestão
e Recuperação de Resíduos, Lda
Área/Setor de atividade:
Ambiente / Gestão de Resíduos
Inicio de atividade:
Março 2013
Local/sede empresa:
Terrugem, Sintra

1º restaurante Alma (Santos) do Chef Henrique Sá Pessoa

A ATH trabalhou com o chef
Henrique Sá Pessoa, na conceção
do projeto e execução de obra do
restaurante Alma, ainda em
Santos, antes do espaço
gastronómico se mudar para o
Chiado. O setor da restauração e
hotelaria está sujeito a um
conjunto de normas impostas pela
Segurança Alimentar que, apesar
da valia que acrescenta
ao negócio e da qualidade geral
que oferece ao cliente final, podem ser de difícil interpretação
se não
analisados por técnicos

Contactos:
www.nowaste.pt – nowaste@nowaste.pt Rui Bitton 926643071
Posicionamento:
Análise à situação e cobertura das
obrigações legais do cliente previamente
a qualquer serviço
Estratégia de mercado:
Encontrar as melhores soluções
de gestão de resíduos para evitar
impactos ambientais e minimizar custos
O que o distingue no mercado:
Proximidade
Perfil cliente:
Administração pública e privada,
indústria, comércio, banca, seguros,
serviços de manutenção e informática.
Principal produto/serviço:
Empresa licenciada, cujo principal
serviço é a gestão de resíduos e a
recuperação para reciclagem, ao que
acresce, o desmantelamento de
escritórios, lojas, oficinas, consultórios,
etc..
Sintra, vantagens para o negócio:
A forte parceria com a AESintra

......................................................................................................................................................................................................................
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SEGURANÇA NO TRABALHO - SEGURANÇA ALIMENTAR

Apoios à criação e modernização
de empresas

O

Grupo de Ação Local Urbano
- GAL Sintra Urban, no âmbito do programa Portugal
2020 – Desenvolvimento Local de
Base Comunitária Urbano (DLBC),
tem abertas as candidaturas de
apoio às empresas na medida SI2E
– Sistema de Incentivos ao Emprego e Empreendedorismo.
O SI2E pretende estimular o surgimento de iniciativas empresariais
e a criação de emprego em territórios de baixa densidade e por essa
via promover o desenvolvimento
e a coesão económica e social do
país.
Estes apoios estão direccionados para:

a) Criação de micro e pequenas
empresas ou expansão e modernização de micro e pequenas empresas criadas há menos de cinco anos;
b) Expansão e modernização de
micro e pequenas empresas criadas
há mais de cinco anos.
O período de candidaturas decorre até ao dia 28 de Setembro, do

ano corrente.
Podem apresentar candidaturas
as micro e pequenas empresas que
tenham ou pretendam ter investimento nas freguesias de Queluz
Belas e Algueirão Mem-Martins do
Concelho de Sintra.
Para mais informações:
l

www.galsintraurban.pt

Street Food

Requisitos de Segurança no Trabalho

A

s FoodTrucks, ou roulottes, são
veículos adaptados para produzir e servir refeições nas ruas,
que se tornaram uma interessante
opção de negócio para quem pensa
em investir no mercado da alimentação e gastronomia.
A indústria de street food tem crescido de forma exponencial, mas esta
atividade exige igualmente que se
desenvolva um plano de negócios
adequado, bem como o estudo do seu
conceito de negócio, menu e condições das infraestruturas.
Quem inicia um projecto de FoodTrucks deverá ter em atenção que
esta capacidade limitada de infraestruturas apresenta desafios operacionais na preparação de alimentos,
PUB

deverá ser elaborado um estudo técnico que apresente a categorização e
classificação destes riscos, a chamada
Avaliação de Riscos elaborada pelos
serviços de Segurança no Trabalho.
Não deverá então ser esquecido que,
mesmo que o espaço de trabalho não
seja feito de tijolos e cimento, deverá
ser assegurado o serviço de segurança
e saúde no trabalho, nomeadamente,
a consulta de medicina no trabalho e
a auditoria técnica de segurança no
trabalho. Só assim estará de acordo
com a legislação em vigor, em matéria
de segurança no trabalho.
Para qualquer esclarecimento
contacte o Gabinete de Segurança no
Trabalho da AESintra
segurancanotrabalho@aesintra.
l

mas também no próprio posto de
trabalho de quem lá exerce a sua atividade. Para se avaliar os perigos e
riscos existentes no local de trabalho

Nº 19 l julho / agosto 2018
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BREVE

Serviço de Segurança
Alimentar da AESintra

- Realiza auditorias higio-sanitárias, elabora relatórios técnicos
com indicação das não conformidades detetadas e respetivas
recomendações;
- Realiza formação em sala e on
job (no local de trabalho);
- Sensibiliza todos os manipuladores abrangidos na empresa;
- Distribui documentação técnica
e informativa complementar para
Implementação do HACCP;
- Dá apoio técnico aquando de
fiscalizações por entidades oficiais e associados;
- Realiza colheitas de amostras
para:
* Análises microbiológicas em
laboratório acreditado (produto
alimentar, higienização de superfícies, Utensílios e manipuladores);
* Análises físico-químicas (para
elaboração de tabelas nutricionais);
- Elabora Fichas Técnicas de Produtos Alimentares;
- Implementa sistemas de segurança alimentar baseados nos
princípios do HACCP;
Disponibiliza um caderno
de Simplificação do HACCP, de
acordo com o método simplificado dos princípios do HACCP.
Peça já o seu orçamento
- Serviços desde 95€

......................................................................................................................................................................................................................

PÁGINA VERDE

Nº 19 l julho / agosto 2018
Sintra

economia
local
jornal

15

Empresa especializada em Soluções com Energias
Renováveis e Climatização tem a sede em Sintra

C

riada em 2004, a marca SINERGIAE tem vindo a solidificar
a sua presença no mercado,
pautando a sua atuação por valores
como a inovação, paixão, honestidade, excelência, responsabilidade social e talento. A SINERGIAE Lisboa,
fundada a 13 de outubro de 2010,
com sede na Terrugem (Sintra) descende do, já extinto, Grupo SINERGIAE e herda a marca SINERGIAE-ENERGIAS RENOVÁVEIS.
O sócio-gerente e fundador da
SINERGIAE Lisboa, Nuno Mendes,
impulsionou a empresa com base na
fidelização de clientes, onde, aliada à
componente da instalação das soluções, adicionou a componente “Engenharia” de forma a poder oferecer
aos clientes, caso a caso, as melhores
soluções, através de um serviço de
consultadoria e apoio à decisão.
Em processo de modernização
contínua e com uma gestão dinâmica, a SINERGIAE tem vindo a
desenvolver, desde então, elevadas
competências na área das ENERGIAS
RENOVÁVEIS. Nos quadros da em-

Nuno Mendes, sócio-gerente da SINERGIAE, entrega obra a IPSS
presa conta com uma equipa jovem,
qualificada e empenhada na satisfação dos clientes e aposta na inovação
e na transferência de conhecimen-

O sócio-gerente e fundador
da SINERGIAE Lisboa, Nuno
Mendes, impulsionou a
empresa com base na
fidelização de clientes, onde,
aliada à componente da
instalação das soluções,
adicionou a componente
“Engenharia” de forma a
poder oferecer aos clientes,
caso a caso, as melhores
soluções, através de um
serviço de consultadoria e
apoio à decisão.

tos. A SINERGIAE procura as soluções mais vantajosas e integradas
para que qualquer projeto possa ser
realmente grandioso. Com uma forte
aposta na criação e fortalecimento
de parcerias, a SINERGIAE tem capacidade para dar resposta a projetos
de grande dimensão, conseguindo
oferecer aos seus clientes serviços
chave-na-mão, desde o projeto até à
instalação, de soluções com energias
renováveis.
A SINERGIAE Lisboa, Lda conta
com mais de 200 clientes e cerca de
300 obras já realizadas nas áreas do
Fotovoltaico, Solar Térmico e Climatização (Piso Radiante, Aquecimento
Central, Bombas de Calor, Caldeiras
de Condensação, Caldeiras e Recuperadores a Pellets, etc.)
A SINERGIAE é mais que uma
marca, é uma paixão!
l
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Chalet12

O maior espaço de cowork em Sintra

N

uma casa romântica do início
do século passado, nasce em
Agosto de 2017 o CHALET12,
o maior espaço de Cowork de Sintra. O Chalet que foi outrora casa
de família, acolhe agora empresas e
empreendedores das mais diversas
áreas fornecendo um leque alargado de serviços a todos os que ali se
quiserem instalar para desenvolverem os seus projetos.
Salas de reunião, espaço para
eventos, áreas de cowork, domiciliação e salas privadas são a oferta
mais imediata que podemos encontrar no CHALET12.
Resistindo à forte tendência do
alojamento local, o proprietário do
imóvel e mentor do projeto, Rui Jorge, que aqui morou com os seus pais
e avós, optou por desenvolver nesta
habitação de magnífica arquitetura
o espaço de eleição para a fixação e
desenvolvimento de “massa cinzenta”, acreditando que paralelamente
ao desenvolvimento turístico que
ocorre em Sintra, se podem construir aqui outros nichos de negócio
geradores de valor e com forte perspetiva de futuro.
As condições que Sintra oferece,
pelo seu legado histórico e património natural, assim como pela
proximidade da capital facilitada
pela ligação ferroviária, tornam este
lugar o lugar privilegiado não apenas para aqueles que procuram o
lazer mas também para as empresas
que procuram uma alternativa mais
arejada e inspiradora relativamente
aos já congestionados centros urbanos.
Com quase 700m2 de área, dividida em 4 pisos, o imóvel sofreu
profundas obras de adaptação para
PUB

domótica em todas as salas, são alguns dos aspetos mais tecnológicos
do CHALET12. Em paralelo com a
tecnologia, e não menos importante que esta, no CHALET12 podemos
encontrar diversas obras de artistas
plásticos contemporâneos, integradas num ambiente romântico

O Chalet 12 acolhe
empreendedores das mais
diversas áreas, que vão desde
o jornalismo, arquitetura,
design, programação,
engenheira, gestão turística,
gestão financeira, mediação
imobiliária, entre outros.

Olga Figueiredo (AESintra), Rui Jorge (Chalet12, Paulo Veríssimo (AESintra)
ir ao encontro das exigências dos
empreendedores do séc XXI. Mo-

derna rede informática, acessos por
RF ID, climatização controlada por

tão característico destas casas do
início do século passado. A grande
maioria do mobiliário e iluminação,
foi especificamente para aqui desenhado e produzido pelo mentor do
projecto.
Hoje o Chalet 12 acolhe empreendedores das mais diversas áreas, que
vão desde o jornalismo, arquitetura,
design, programação, engenheira,
gestão turística, gestão financeira,
mediação imobiliária, entre outros.
Perto de cruzar a meta do seu
primeiro aniversário, o CHALET 12
consolida através dos seus residentes, a sua ambição de espaço gerador de sinergias e oportunidades
em Sintra, reunindo profissionais e
empresas das mais diversas áreas
que interagem criando valor para os
seus projectos.
l
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PORTELA DE SINTRA

Mais de 200 Profissionais e
100 Serviços de Saúde ao seu dispôr!
21 910 00 80

MARCAÇÕES ONLINE EM:

cintramedica.pt

Aberto de 2ª Feira a Sábado em horário alargado

