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Quando vamos para a praia…
No Verão ir à praia é o programa preferido de muitos. 

Muitas vezes surge a dúvida: “o que posso levar para a praia para 

manter uma alimentação saudável?”. Durante este período de calor, 

passamos muitas horas fora de casa e, para aproveitar o dia, 

convém preparar uma boa lancheira. À semelhança do resto do ano, 

devemos ter cuidado com a nossa alimentação e, em particular, 

com a quantidade de líquidos que ingerimos, devido ao calor que 

se faz sentir. Não pense que levar comida saudável 

para a praia é uma tarefa difícil

Alimentos bons? Alimentos maus?
Conheca-os!´

´

“O perfil do turista mede-se pela 
experiência turística”

Adolfo Mesquita Nunes
P. 8-9
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Geração Z – Novos 
eleitores, novos Partidos 

Paulo Verissímo
Economista

OPINIÃO

Turismo 
e Economia

Carmona Rodrigues 
Presidente Conselho Consultivo da AESintra

De repente, parece que o Mundo descobriu Portugal como destino tu-
rístico! Já não é só a região de Lisboa, o Algarve ou a Madeira, que 
eram tradicionalmente os destinos turísticos mais procurados pelos 

estrangeiros em Portugal. Na realidade, nos últimos anos a procura turís-
tica cresceu de forma muito significativa, diria mesmo que dificilmente 
imaginável, e por todo o País! Encontram-se turistas nos mais recônditos 
locais, onde não supúnhamos até há pouco que alguma vez lá os pudésse-
mos encontrar.

Sem prejuízo de todos acharmos que o nosso país tem motivos de sobra 
para atrair a atenção dos estrangeiros, a verdade é que esta “moda” de visi-
tar Portugal surgiu em relativamente pouco tempo e parece que veio para 
ficar. As razões para os turistas nos visitarem são as mais diversas, como 
por exemplo o nosso património, a nossa cultura, a nossa história, a nossa 
gastronomia, o nosso clima, a beleza e o ambiente das nossas cidades e 
dos nossos campos, ou mesmo o surf e os chamados passeios na natureza.

Hoje já não existe somente um turismo de veraneio ou de praia, com 
especial incidência no verão, mas também muitas outras formas de turis-
mo menos sazonais, como por exemplo um turismo da natureza, de con-
gressos, de desporto, cultural, religioso, e ainda de estudantes do ensino 
superior, em número cada vez maior.

Esta verdadeira onda gigante tem sido seguramente positiva para mui-
tas pessoas, em particular para os operadores turísticos, para a hotelaria e 
restauração, numa altura em que a economia precisa de animar. Lembro-
-me que houve uma época em que as remessas dos emigrantes consti-
tuíam um suplemento muito importante da economia portuguesa e hoje, 
de certa forma, o turismo traduz um pouco esse suplemento.

Dois aspectos merecem alguma reflexão. Em primeiro lugar, as conse-
quências desta procura no parque edificado e no mercado habitacional. 
Mecanismos que não existiam antes, e que floresceram graças aos avan-
ços tecnológicos, como por exemplo o alojamento local ou a plataforma 
Airbnb, associados muitas vezes aos vôos low-cost, permitiram na reali-
dade uma oferta de alojamento que só os hotéis não teriam conseguido. 
Esta realidade tem contribuído para alguma reabilitação urbana, mas ao 
mesmo tempo para uma certa inflação dos valores de alojamento que di-
ficulta a procura de um arrendamento de longa duração. Outro aspecto 
prende-se com a capacidade do aeroporto para toda esta vaga de turistas, 
seja em número de vôos diários, em estacionamento de aeronaves ou em 
número de terminais. Durante muito tempo, muitos defendiam que era 
absolutamente essencial construir um novo aeroporto em Lisboa de modo 
a permitir o crescimento do turismo. Mas hoje, em que já temos alguma 
dificuldade em imaginar ainda mais turistas a chegar a Lisboa, a verdade 
é que temos exactamente o mesmo aeroporto que tínhamos antes e não 
consta que seja por isso que o turismo deixou de crescer. Paradoxos…•

As próximas eleições legislativas estão marcadas para o dia 
6 de outubro e à semelhança dos últimos atos eleitorais vai 
ser sentida a presença em urna, cada vez mais evidente, de 

um novo nicho de eleitores que os sociólogos consideram ser o da 
denominada Geração Z.  

Nascida a partir de 1990 até ao início dos anos 2010, esta gera-
ção corresponde à idealização e nascimento da World Wide Web. 

É uma geração que cresce a par da desenfreada criação de apa-
relhos tecnológicos “zapeando” entre canais de televisão, internet, 
videogames e smartphones.

Os jovens Z estão interessados em temas como a igualdade de 
género, as alterações climáticas ou a luta contra a corrupção polí-
tica e são também eles que integram os partidos mais recentes em 
Portugal, partilhando preocupações que começam a ter impacto 
nas gerações mais velhas, obrigando a novas formas de comunica-
ção política.

Iñaki Ortega, economista e professor universitário espanhol, 
define estes jovens com quatro “i”: 

- Internet - nasceram e foram socializados com a internet;  

- Irreverência - importam-se muito pouco com o poder estabelecido; 

- Incerteza  - não sabem como será o futuro; 

- Inovação - vivem num mundo em mudança, sem certezas e respon-
dem sem restrições às questões atuais. 

Nos últimos anos muito se tem falado sobre a necessidade de cria-
ção de novos partidos e das novas ideias que estes possam acrescen-
tar ao debate político. 

Ser de esquerda ou ser de direita são rótulos políticos que já não 
servem como definição aos novos eleitores. 

Não procuram poder para si nem para os seus pares -isso não os 
motiva – aliás, contrariam-no livremente e sem filtros. 

O que os define são as grandes Causas que defendem e os partidos 
que quiserem ir ao encontro dos seus interesses devem rever as suas 
propostas programáticas, regenerar os seus ativos, dando voz a esta 
nova geração. 

Em derradeira análise, é ela que, em número e em pujança criativa 
e intelectual, vai “governar” o mundo. 

Faz falta uma regeneração da vida política em Portugal; os alertas 
já soam!

Em outubro, se não votarmos continuará tudo igual, continuarão 
os de sempre.•
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Colares, 
turismo de 
experiência

EDITORIAL

Sónia Firmino
Diretora

É a freguesia mais ocidental 
do continente europeu, onde 
se encontra um dos prin-

cipais pontos turísticos do país 
- Cabo da Roca. É aqui que es-
tão os sintrenses que chegam ao 
Atlântico em 1º lugar. A AESintra 
escolheu Colares para falar so-
bre o Turismo (páginas centrais), 
tendo sido de toda a pertinência 
escolher a freguesia de Sintra que 
melhor corporiza o conceito de 
turismo de experiência. Falar de 
Turismo em Colares é lembrar a 
pequena região vinícola portu-
guesa demarcada desde 1908, de 
solos arenosos e vinhas da casta 
Ramisco, entre as mais antigas 
de Portugal. Este património foi 
descoberto por jornalistas es-
trangeiros que muito fizeram 
pela sua divulgação internacio-
nal, principalmente no mercado 
dos Estados Unidos, atualmente, 
principal importador do DOC Co-
lares. Nesta altura do ano, Colares 
ganha particular dinâmica devido 
ao turismo balnear que impacta 
no comércio e na restauração, na 
hotelaria e nas atividades de mar. 
É na praia Grande que se realiza 
a mais antiga prova do circuito 
Mundial de bodyboard. O Surf 
enquanto produto turístico é um 
dos agentes diferenciadores para 
o turista que vem a Sintra, poden-
do, por si só, ser o principal moti-
vo de deslocação ao país.   Colares 
é sinónimo de Turismo Natureza, 
experiência que atraí caminhan-
tes, ciclistas e aventureiros por 
trilhos únicos. Este turista não 
está referenciado estatisticamen-
te em Sintra, mas anda por aí, é 
estrangeiro, tem poder de compra 
e gosta de alojamentos de proxi-
midade com os “owners” (ver pá-
gina 16). Teria sido interessante 
alargar a amostra ao turista bal-
near - tendo em conta o inquéri-
to que define o perfil do turista 
que vem a Sintra, integrado num 
estudo estatístico realizado pela 
autarquia sintrense sobre o turis-
mo de concelho - mas não tendo 
sido essa a intenção é importante 
para a freguesia de Colares perce-
ber que um dos pontos de recolha 
foi no Cabo da Roca.

Colares é mar, natureza, serra e 
vinho; todas as experiências que 
daqui podem surgir são patrimó-
nio turístico de Sintra. •

Projeto de Revisão 
Regulamento de Trânsito e 
Estacionamento do Município de Sintra

O documento encontra-
se em consulta pública 
desde 29 de maio e até 
30 de setembro. As 
propostas de alteração 
podem afetar diretamente 
as empresas, lojas e 
demais estabelecimentos 
sediados ou 
representados no 
concelho. Sobre esta 
matéria a AESintra 
marcou assembleia geral 
extraordinária para 
10 de setembro.

A AESintra constituiu-se como 
interessada nos termos le-
gais e remeteu um pedido à 

autarquia para a realização de uma 
sessão de esclarecimento sobre esta 
matéria, estando a aguardar respos-
ta. Na sequência dos acontecimen-
tos e em sintonia com as dúvidas e 
receios dos associados da AESintra, 
a assembleia geral extraordinária  
tem como ponto único na ordem 
de trabalhos: - Apreciação do pro-
jeto de revisão do Regulamento de 
Trânsito e Estacionamento do Mu-
nicípio de Sintra e deliberação sobre 
eventuais sugestões de alteração ao 
mesmo.

O projeto  está a gerar contes-
tação pública, particularmente nas 
redes sociais, tendo sido já alargado 
o período inicial da consulta pela 
autarquia e por “apelo de vários 
munícipes”, segundo Basílio Horta 
– presidente da autarquia. A con-
testação em referência é especial-
mente motivada pela possibilidade 

de colocação de parquímetros em 
Zonas de Estacionamento de Dura-
ção Limitada (ZEDL), ao que Basílio 
Horta respondeu publicamente e no 
passado mês de julho:"Apesar do 
novo regulamento, que se encontra 
em discussão pública até 30 de se-
tembro, não falar uma única vez em 
novos parquímetros, considero ser 
fundamental, para evitar discursos 
falsos e demagógicos, clarificar que 
o município não irá instalar novos 
parquímetros no concelho de Sintra. 
O único objetivo do novo regula-
mento de trânsito e estacionamen-
to de Sintra é proteger quem vive 
e trabalha em Sintra. Assim sendo, 
serão retirados do projeto todos os 
elementos suscetíveis de induzir em 
erro as populações." Estas declara-
ções não mudam o texto do docu-
mento já existente, pelo que será 
sobre este último que a AESintra se 
pronunciará após Assembleia Geral. 

Principais medidas em con-
sulta e a aguardar aprovação:
- A autarquia pode alterar pontual-
mente, mediante sinalização, a cir-
culação e estacionamento "sempre 
que se verifiquem níveis críticos 
dos indicadores da qualidade do ar 
e ruído" decorrente de monitoriza-
ção, que "possam constituir prejuízo 
para a saúde da população";
- O trânsito pode ser interditado no 
perímetro da serra de Sintra sem-
pre que for emitida declaração de 
alerta vermelho, pelas autoridades 
competentes, exceto para veículos 
de socorro, emergência e entidades 
que integram o sistema municipal 
de Proteção Civil;
- Em caso de alerta laranja, a inter-
dição da serra de Sintra mantém-se, 
com exceção também para "trans-
portes coletivos de passageiros";

- A autarquia pode criar zonas de 
acesso limitado (ZAL), onde a circu-
lação e estacionamento são condi-
cionadas por questões de "natureza 
ambiental, de segurança pública e 
de acessibilidade";
- Na ZAL da vila e da serra de Sin-
tra só poderão circular e estacionar 
"veículos portadores de identifica-
dor de acesso" fornecido pela Em-
presa Municipal de Estacionamento 
de Sintra (EMES), para residentes, 
comerciantes, profissionais de em-
presas ou serviços sediadas na zona;
- A EMES poderá atribuir até três 
identificadores por fogo habitacio-
nal, um por estabelecimento co-
mercial ou industrial, assim como 
dísticos de residente para estacio-
namento ou apenas destinados a 
circular na zona;
- Podem ser constituídas outras 
ZAL em áreas distintas do concelho, 
assim como zonas de emissões re-
duzidas (ZER) ou de emissões zero 
(ZEZ).
- Na ZER da vila de Sintra, numa 
área delimitada pelo centro histó-
rico, Estefânea, São Pedro e rampa 
da Pena, não será permitida a circu-
lação de veículos que não respeitem 
"as normas de emissão Euro 3 ou 
superior".
- Na ZEZ a definir para a vila "só 
será permitida a circulação de veí-
culos elétricos, velocípedes e outros 
modos suaves de transporte ou não 
poluentes";
- Em Agualva, Algueirão-Mem 
Martins, Cacém, Massamá, Monte 
Abraão, Queluz Norte e Sul e Rio de 
Mouro podem ser criadas zonas de 
estacionamento de duração limita-
da (ZEDL).•

(O documento projeto de revisão do 
Regulamento de Trânsito e Estacionamento 

está disponível na integra no site da 
AESintra: www.aesintra.com)
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA

LUÍS MIGUEL ALMEIDA, Presi-
dente da Assembleia Geral da As-
sociação Empresarial do Concelho 
de Sintra vem, nos termos previs-
tos na alínea a) do artigo 23º e na 
alínea b) do nº 2 do artigo 26º dos 
Estatutos desta Associação, convo-
car a Assembleia Geral para reunir, 
em sessão extraordinária, no pró-
ximo dia 10 de Setembro de 2019 
(Terça-feira), pelas 20:30 horas na 
sede da AESintra, sita na Rua Capi-
tão Mário Alberto Soares Pimentel, 
17-B – Sintra.

A Assembleia Geral terá a se-

guinte ordem de trabalhos:

PONTO ÚNICO: 
- Apreciação do projeto de revi-
são do Regulamento de Trânsito 
e Estacionamento do Município 
de Sintra e deliberação sobre 
eventuais sugestões de alteração 
ao mesmo. 

A Assembleia Geral funcionará em 
primeira convocatória desde que 
esteja presente a maioria dos só-
cios efectivos. Não se verificando 
tal facto a Assembleia Geral fun-

cionará, com qualquer número de 
sócios, em segunda convocatória, 
trinta minutos depois da hora mar-
cada para a primeira.

Sintra, 05 de Agosto de 2019   

O Presidente da Assembleia Geral

LUÍS MIGUEL ALMEIDA

Informação: O projeto de revisão 
do Regulamento de Trânsito e 

Estacionamento do Município de Sintra 
está disponível no site da AESintra, 

em www.aesintra.com 

BREVES

A piscina das Azenhas do Mar inte-
gra o ranking das “melhores pisci-
nas naturais do mundo”. O canal de 
televisão norte-americano consi-
dera que esta praia é uma das “mais 
subestimadas de Portugal” e acon-
selha ainda aos seus leitores que si-
gam “diretamente para o excelente 
restaurante de marisco que fica ao 
lado da piscina”.•

Mobilizar empresas 
para projetos sociais

A Fundação Aga Khan, em parceria 
com Câmara Municipal de Sintra 
e com o apoio da AESintra, de-

senvolveu uma formação - Como Mo-
bilizar Empresas para Projetos Sociais. 
Esta formação foi dirigida a organiza-
ções do 3º setor e teve como objetivo 
principal o desenvolvimento de com-
petências que motivem o envolvi-

mento de uma empresa em projetos, 
numa perspetiva de parceria contínua. 
A formação é desenvolvida através de 
módulos à distância e dois workshops 
presenciais. A formação implicou mo-
mentos presenciais, num deles as or-
ganizações simularam a apresentação 
dos seus projetos a empresas. Para o 
efeito foram convidadas as empresas 

TECNISATA e OMNOVA para avalia-
rem a apresentação e qualidade dos 
projetos apresentados. Esta ação é uma 
das formas encontradas para envolver 
as empresas na dinâmica dos projetos 
do terceiro setor, cruzar realidades e, 
quem sabe, estabelecer novas parce-
rias. Está prevista nova edição desta 
formação para setembro.•

Madonna escolhe 
Praia de São Julião

CNN destaca piscina 
das Azenhas do Mar

Batuka é uma música inspirada no 
ritmo do batuque, típico da cultura 
cabo-verdiana que integra o novo 
álbum de Madonna - Madame X. 
O videoclipe de Batuka, lançado 
em junho último, foi realizado em 
Portugal e mostra algumas imagens 
da praia de São Julião. São seis mi-
nutos inspirados nas Batukadeiras, 
orquestra feminina portuguesa e 
protagonistas nas imagens, já con-
vidadas a integrar a próxima di-
gressão da Rainha da Pop.•
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Lanches Saudáveis na Praia 
– Como preparar?
O Gabinete de Segurança Ali-

mentar da Associação Em-
presarial de Sintra, na ne-

cessidade de sensibilizar crianças e 
jovens para um projeto de vida sau-
dável, vai dinamizar um workshop 
no areal da praia da Grande – Sintra, 
no próximo mês de setembro, que 
pretende apresentar sugestões de 
lanches saudáveis para levar para a 
praia. Esta ação esteve marcada em 
julho, mas devido às más condições 
climatéricas que se fizeram sentir, 
a AESintra adiou o workshop, que 
também integrava uma aula de 
bodyboard dada por monitores da 
Soulspot Surfschool, parceiro da 
AESintra. Esta iniciativa foi remar-
cada para 14 de setembro. •

OPINIÃO

Apoio 
à criação 
de empresas
Sandra Neves 
Secretária-geral  adjunta 
da AESintra

Um empreendedor deve ter ini-
ciativa na tomada de decisão, 
visão estratégica, visão orga-

nizacional, conhecimentos de ges-
tão, entre outras competências. A 
AESintra ajuda a transformar sonhos 
em realidade. O empreendedorismo 
na criação de novos negócios deve 
ser encarado com muita seriedade e 
prudência. É fundamental que o em-
preendedor, após ter pesquisado os 
principais recursos necessários para 
a criação e desenvolvimento do seu 
modelo de negócio e formas de fi-
nanciamento, desenvolva um plano 
de negócios estruturado. Uma ideia 
de negócio, por si só, não é garantia 
de êxito no mercado e deve ser tes-
tada antes da abertura da empresa. 
Desenvolver um plano de negócios 
é uma das fases mais importantes 
que antecedem a criação da em-
presa. A AESintra tem auxiliado a 
abertura de muitos negócios através 
do Gabinete de Apoio ao Empreen-
dedorismo: remodelações habita-
cionais; estética;  novos conceitos 
de restauração; lavandarias; im-
portação e exportação de produtos 
hortícolas; consultoria na área agrí-
cola; alojamento local; gestão de 
condomínios; imobiliário; centro de 
formação artística; centros de psico-
logia; estabelecimentos de venda a 
retalho de equipamentos informá-
ticos; roupas e produtos dietéticos; 
tvde, entre outros. A AESintra ajuda 
na elaboração do plano de negócios, 
apoia a abertura da empresa e ofe-
rece consultoria gratuita durante 
os primeiros dois anos de atividade, 
período crucial para a consolidação 
da empresa no mercado.•

Workshop 
na Areia 

Lanches saudaveis 
na praia

Quando vamos para a praia…
No Verão ir à praia é o programa preferido de muitos. 

Muitas vezes surge a dúvida: “o que posso levar para a praia para 

manter uma alimentação saudável?”. Durante este período de calor, 

passamos muitas horas fora de casa e, para aproveitar o dia, 

convém preparar uma boa lancheira. À semelhança do resto do ano, 

devemos ter cuidado com a nossa alimentação e, em particular, 

com a quantidade de líquidos que ingerimos, devido ao calor que 

se faz sentir. Não pense que levar comida saudável 

para a praia é uma tarefa difícil

Alimentos bons? Alimentos maus?
Conheca-os!´

´

De véspera: 
Lavar a geleira/mochila antes de utilizar; colocar as placas de gelo no congelador; preparar os alimentos cozinhados 
(ex.: ovo cozido, frango grelhado,…); guardar , no frigorífico, as bebidas e frutas para serem usadas nos sumos naturais.

Na preparação: 
Lavar e desinfetar as frutas e legumes antes de preparar; higienizar correctamente as mãos antes de preparar o lanche; 
separar os alimentos crus dos alimentos cozinhados; manter os alimentos a temperaturas adequadas até à sua utilização.

Na geleira/mochila: 
Acondicionar os alimentos em caixas herméticas; acondicionar os alimentos em geleiras, sacos ou malas térmicas 
com placas de gelo; colocar os alimentos mais sensíveis o mais próximo possível das placas de gelo e na chegada à 
praia colocar os sacos com alimentos à sombra.

Alimentos bons? Alimentos maus? Conheça-os!
Alimentos Proibidos:  
Frutos do mar; iogurtes, leite e sobremesas lácteas; queijo fresco; fiambre; ovo estrelado, mexido, omelete, peixe 
mal cozinhado; molhos (maionese, natas,  entre outros);  bolos com creme/ chantilly; quiches, folhados, empadas 
e fritos.

Alimentos Recomendáveis:
Àgua, chás, sumos naturais, frutas e legumes frescos; conservas; leguminosas;  pão, wrap, pita, saladas (vegetais); 
massas; frutos  secos; queijos transportáveis (triângulos); ovos cozidos; bolachas de arroz ou milho.

Como preparar os alimentos?

gratuitas
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BREVES
Cerveja artesanal 
sintrense

Abriu um novo espaço em Colares 
– HopSin Brewpub - nas antigas 
oficinas do elétrico, em frente à 
Adega Regional, que pretende ser 
“um local de referência e tertúlia 
para os apreciadores da cerveja ar-
tesanal”.  Associado da AESintra, é 
um espaço de produção de cerveja 
artesanal, algumas delas com fabri-
co e marca associados ao concelho: 
Mag8; Seteais e a recentemente 
criada – Colares. Para além de fa-
brico o espaço funciona em regime 
de bar.•

Atendimento 
A arte de encantar

A AESintra, o IPRC – Institu-
to Português de Relações 
com o Cliente e o Hotel Vila 

Galé, juntaram-se em parceria para 
promover uma ação de formação - 
“Atendimento: a arte de encantar”. A 
ação decorreu no passado dia 5 de ju-
lho, no equipamento hoteleiro men-
cionado e contou com a participação 
de aproximadamente duas dezenas 

de profissionais de vários setores de 
atividade. Foi de participação gra-
tuita e teve como objetivo motivar 
a partilha e a atualização de conhe-
cimentos e competências no âmbito 
do relacionamento com o cliente, 
tendo em conta o elevado número de 
pessoas que trabalham neste setor e 
a importância que esta profissão re-
presenta para a economia regional e 

nacional. Judite Manso, diretora ge-
ral do IPRC e formadora da ação, ex-
plicou aos presentes que o IPRC é a 
entidade nacional detentora da me-
todologia da Certificação LAC – Líder 
no Atendimento ao Cliente, progra-
ma de âmbito internacional que ana-
lisa e certifica os estabelecimentos 
que estejam em conformidade com 
parâmetros básicos de atendimento 
e que respeitem a Lei de Defesa do 
Consumidor, explicando que todas 
as empresas podem ser LAC, presen-
cial ou digitalmente. A qualidade no 
atendimento e os desafios constan-
tes do mercado merecem atenção 
redobrada para a AESintra que sabe 
ser esta uma das mais importantes 
razões no sucesso empresarial de al-
guns dos seus associados. As empre-
sas podem contactar a AESintra para 
obter a Certicação LAC.•

Festival de 
Estátuas Vivas
O Festival de Estátuas Vivas está 
de regresso a Sintra, pelo sétimo 
ano consecutivo, entre os dias 24 
e 25 de agosto. 31 artistas de rua, 
de várias nacionalidades, vão rea-
lizar performances de imobilidade 
expressiva entre o Centro Históri-
co de Sintra e o MU.SA- Museu das 
Artes de Sintra. O romantismo, a 
natureza e a história de Sintra são 
os temas de inspiração desta arte 
que a cada ano traz muito público 
ao centro histórico e dinamiza o 
comércio local.•

Sintra Networking
Formado em 2017 é este o grupo 

de networking da AESintra. O 
grupo desenvolve uma atividade 

grupal de negócios socioeconómicos 
por meio da qual os empresários e em-
preendedores se reúnem para formar 
relacionamentos comerciais e para 
reconhecer, criar ou atuar sobre opor-
tunidades de negócios, compartilhan-
do informações e procurando novos 
parceiros. 

O Sintra Networking continua a 
reunir quinzenalmente e tem, aproxi-
madamente, uma dúzia de associados 
da AESintra, condição essencial para à 
integração. Desde o início do corrente 
ano foram gerados negócios no valor 
de alguns milhares de euros. O grupo 
está aberto à entrada de novos mem-
bros e para futura adesão deverá con-

tactar a AESintra, entidade responsável 
pela  análise, validação, permanência e 
renovação dos associados preponen-
tes.  Este serviço tem uma  taxa anual 
de adesão, não existindo estorno pelo 
período não decorrido do valor pago à 
AESintra, por desistência da participa-
ção na rede de negócios, que  por livre 

vontade, quer por quebra das normas 
de adesão e/ou normais gerais. 

Por princípio organizacional o Sin-
tra Networking integra um associado 
de cada categoria profissional (princí-
pio da não concorrência) que, por sua 
vez deverá apenas representar a sua 
atividade principal.•

Judite Manso, diretora-geral do IPRC

Grupo de empresários do Sintra Networking
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Tourism For All

Turismo inclusivo

José António Bourdain, 
fundou a CERCITOP 
há vinte anos, maior 
cooperativa de Portugal 
na sua área de atuação. 
Há seis anos, motivado 
pela sustentabilidade 
financeira da CERCITOP, 
criou um projeto de 
turismo para pessoas com 
deficiência que nasce a 
partir de Sintra e é único 
no país.

Como é que a CERCITOP se 
envolve neste projeto de 
turismo inclusivo?
Durante o governo do engº José 
Sócrates a CERCITOP foi convida-
da a organizar uma viagem para 
Portugal de jovens com deficiência, 
oriundos de comunidades portu-
guesas, filhos de pais portugueses, 
nascidos no estrangeiro. Organizá-
mos esta viagem nos dois primei-
ros anos após o convite, mas depois 
chegou a crise e acabou-se a verba.

Ainda assim ficou a experiência 
e a vontade de seguir o 
conceito…
Portugal não estava preparado para 
o turismo de pessoas com deficiên-
cia. Na altura as lacunas eram mui-
tas e apesar de terem sido ultra-
passadas com grande sucesso, não 
fomos perfeitos. Da experiência 
ficou a nossa vontade de entender 
melhor este conceito de turismo já 
muito presente nos Estados Unidos 
e em alguns países europeus, mas 
desconhecido em Portugal, país 
que à data estava completamente 
fora da rota do turismo acessível.

No arranque do projeto, quais 
foram os grandes desafios?
A lógica do turismo em si, as fei-

ras, os contactos, passar a imagem 
de que Portugal é um país acessí-
vel...Temos muitos anos de expe-
riência a lidar com pessoas com 
deficiência; as acessibilidades, as 
condições técnicas necessárias e 
recursos humanos qualificados não 
foram o problema. 

Volvidos 6 anos da criação 
do Tourism for All, Portugal 
continua fora dessa rota?
Nos últimos anos o país tem feito 
um esforço assinalável para inte-
grar essa rota. O próprio Turismo 
de Portugal acolhe com muito cari-
nho o nosso projeto e foram lança-
das duas linhas de apoio. 

Financeiramente o projeto 
foi ao encontro das vossas 
expectativas?
Tem sido um sucesso financeiro. Os 
primeiros anos foram de prejuízo, 
mas este projeto não é uma corri-
da de 100 metros, é uma maratona. 
Esse prejuízo é o “bom” prejuízo 
porque temos investido muito a 
pensar no futuro e ainda só passa-
ram seis anos. Estamos em fase de 

grande investimento, preocupados 
com a nossa apresentação ao mun-
do inteiro, muito em breve come-
çaremos a gerar lucro. Lembro que 
os nossos resultados operacionais 
são positivos.

O projeto Tourism For All 
é um negócio?
A CERCITOP é uma cooperativa 
multissetorial que pode trabalhar 
em várias áreas de negócio. Ao 
longo dos anos a CERCITOP tem 
desenvolvido alguns negócios pri-
vados que nos permitem suportar 
o “prejuízo” que a área social nos 
causa. A Tourism For All é uma em-
presa privada cujo capital é detido, 
na totalidade, pela CERCITOP. É 
uma agência de viagens, um opera-
dor turístico, uma agência de ani-
mação turística que faz tudo o que 
ou outros fazem, mas é a única em 
Portugal a trabalhar com o turismo 
para pessoas com deficiência.

Sei que tiveram um cliente 
muito especial….
Stephen Hawking, o famoso físico 
britânico era nosso cliente. Sempre 

que se deslocou a Portugal, fê-lo 
com o Tourism For All. Vinha mui-
tas vezes a bordo de navios cruzei-
ro, atracava no porto de Lisboa e 
levávamo-lo a passear por Lisboa. 
Por curiosidade, foi com os Pastéis 
de Belém que quebrou o jejum de 
33 anos sem tocar em doces.

Qual é a vossa principal 
dificuldade?
Dói-nos muito perder clientes 
(perdemos muitos) por falta de 
quartos adaptados ao turista com 
deficiência. 

É assim em Sintra?
Sintra não é diferente do resto do 
país. Falta alguma visão por parte 
da hotelaria na construção de quar-
tos acessíveis que no futuro serão 
cada vez mais requisitados. Feliz-
mente, o Vila Galé de Sintra é um 
equipamento muito virado para o 
turismo de saúde e tem, atualmen-
te, seis quartos adaptados. Somos 
também nós que gerimos o SPA do 
Vila Galé, em resposta à parceria 
firmada. O Grupo Pestana também 
tem um quarto adaptado, assim 
como o Sintra Bliss Hotel e o Sintra 
Boutique Hotel.

O Tourism For All criou 
emprego e deu formação?
Somos sete pessoas directamente 
alocados ao projeto. Pegamos em 
auxiliares de ação médica da CER-
CITOP e demos-lhes formação na 
área do turismo. Parte dos nossos 
motoristas têm formação qualifi-
cada para fazer um vazamento ou 
ajudar na higiene, se necessário 
for.

Para terminar qual o balanço?
Os primeiros anos foram difíceis. 
Houve necessidade de desbravar 
terreno, verificando hotéis, res-
taurantes, monumentos e espaço 
público, capazes de receber uma 
cadeira de rodas que é sempre o 
nosso maior desafio. Fiz milhares 
de quilómetros com agentes turís-
ticos internacionais para mostrar 
que Portugal tem condições para 
receber turistas com deficiên-
cia. A partir do momento em que 
conseguimos alvará para empresa 
de transportes, começámos a ir a 
feiras internacionais para divulgar 
o nosso produto. Hoje, o Tourism 
For All é um sucesso! Sentimos 
claramente que fazemos a diferen-
ça. As pessoas ficam gratificadas e 
nós também.•

Entrevista de Olga Figueiredo
Secretária-Geral AESintra

Stepfen Hawking em visita a Portugal
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Citando Adolfo Mesquita 
Nunes, a par do terramoto 
de 1755 e do incêndio 
do Chiado, o turismo 
também é um movimento 
de regeneração. Apesar 
do custo economico-
social elevado, mais de 
uns do que de outros, 
é de turismo que hoje 
todos falam. Não há 
turistas a mais o que 
existe é uma falha no uso 
de ferramentas que os 
perfilem.

Na sequência do ciclo de en-
contros com empresários do 
concelho de Sintra, iniciado 

durante o ano de 2018 pela AESin-
tra realizou-se, no passado dia 25 de 
julho na Aldeia da Praia - Colares, a 
6ª edição desta iniciativa.  O Turis-
mo – Passado, Presente e Futuro foi 

o tema escolhido para a freguesia de 
Colares, uma das mais turisticas do 
concelho e que, durante a época bal-
near, assume uma dinâmica empre-
sarial reforçada. O VI Encontro de 
Empresários teve o mérito de contar 
com convidado especial da AESintra 
-  Adolfo Mesquita Nunes, ex-secre-
tário de Estado do Turismo, politico, 
advogado e consultor juridico que, 
informalmente, apresentou os gran-
des desafios da atividade turistica, 
maioritariamente numa perspeti-
va nacional, mas particularizando 
Sintra em resposta às questões que 
foram lançadas pelo público presen-
te. A reflexão foi mediada por Nuno 
Azinheira, jornalista e convidado 
da AESintra para o efeito que, du-
rante aproximadamente uma hora, 
conseguiu de forma esclarecida e 
equilibrada mediar a conversa entre 
Adolfo Mesquita Nunes e os empre-
sários, agentes locais e representan-
tes associativos presentes. 

À chegada à Aldeia da Praia os 
convidados foram encaminhados 
para o espaço de restauração, onde 
se concentram vários associados da 

AESintra. Marta Pardal, da Hops & 
Drops, dinamizou uma prova de cer-
vejas artesanais, algumas de criação 
e produção sintrense. Foi em tom 
discontraído que Nuno Azinheira 
começou por lembrar o começo da 
sua carreira com a passagem pela 
Rádio Ocidente –Sintra, há preci-
samente 30 anos. Carlos Colaço, 
representante da AESintra, fez a 
abertura do encontro agradecendo 

a todos a presença e lembrando que  
à AESintra cabe a promoção destas 
iniciativas que dinamizam o tecido 
empresarial local e que “discutir” 
turismo na freguesia de Colares, 
nesta altura do ano, é lembrar que a 
sazonalidade da economia local do 
concelho deve também ser enten-
dida e defendida como um dos mais 
fortes atrativos do turista que vem a 
Sintra.

O Turismo é um movimento de regeneração 

Prova de cervejas artesanais                                                                                        Carlos Lacerda, ex CEO ANA, Nuno Azinheira e Adolfo Mesquita Nunes

Carlos Fernandes e Maria João Raposo da CMS e Carlos Colaço da AESintra
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O Turismo é um movimento de regeneração 

Adolfo Mesquita Nunes, começou 
por referir a importância da abertura 
de novas linhas aéreas para Portugal 
e o impacto que isso teve no Turismo 
nacional, porque, afinal, segundo o ex 
secretário de Estado “para que os turis-
tas venham para Portugal tem de existir 
forma de cá chegar”. Lembrou ainda a 
necessidade de entendimento que de-
vemos ter do turista que nos chega  e 
que queremos atrair, salientando que “ 
a Alemanha não tem de explicar a Por-
tugal quem é, mas a China tem”.  Re-
forçou a ideia de que o perfil do turista 
mudou e demonstrou o desagrado que 
sente pelo termo “turista de chinelo”, 
Adolfo Mesquita Nunes salientou que 
“já não se mede o perfil do turista tendo 
como referência de base o valor gasto 
em alojamento, mas sim considerando 
toda a experiência turística”, tanto que 
Portugal aposta no Golfe “porque isso 
passa uma imagem de país rico” e no 
Surf, pela ideia de” vitalidade” e de “país 
diferente” que evidencia a experiência 
turística.

Paulo Verissímo, diretor da AESin-
tra, lançou o primeiro desafio ao ex 

secretário de Estado, questionando o 
porquê do factual sucesso da estraté-
gia seguida por ele, que passou, funda-
mentalmente, pelas redes sociais, por 
bloggers, opinion leaders, etc. Adolfo 
Mesquita Nunes, respondeu ter-se “de-
dicado muito à área da promoção por-
que já havida produto e por isso quis 
vender Portugal como um país de ex-
periências turisticas, procurando saber 
quem é que nos procura. Fizemos 400 
campanhas de divulgação, deixámos 
de falar connosco próprios e passámos 
a apresentar sugestões a jornalistas es-
pecializadados, a bloggers com grande 
capacidade de infuência e a outros in-
fluenciadores de opinião.

Questionado sobre a realidade de 
Sintra, o ex-secretário de Estado referiu: 
“conheço pouco Sintra, mas gostava de 
perceber como é que pode deixar de ser 
adorno de Lisboa e isso pode passar por 
gerir melhor o fluxo naquele “casco” e 
espalhar o turista por outros itinerá-
rios. Uma da intervenções do público, 
lembrou a recente restrição de entrada 
de turistas numa aldeia espanhola, por 
forma a controlar o fluxo de pessoas, 

referindo que esta pode vir a ser uma 
das medidas possíveis para Sintra, lem-
brando o problema na mobilidade e 
estacionamento que o concelho vive, 
particularmente no Centro Histórico. 
Adolfo Mesquta Nunes, a propósito da 
questão levantada, lembrou: “o concei-
to de turista desapareceu e é impossível 
gostarmos dele qb. É necessária cautela 
na adoção de politicas proibicionistas 
para que não se tornem epidémicas”.  
Na sua intervenção, Carlos Lacerda, ex 
CEO da ANA defendeu a construção do 
Aeroporto do Montijo como fator deci-
sivo para o desenvolvimento sustentá-
vel do turismo em Portugal. 

A propósito da necessidade de for-
mação e conhecimento no setor do tu-
rismo lembrada por Carlos Fernandes, o 
convidado especial da AESintra referiu 
que “ainda hoje não sabemos o número 
de turistas que entram em Portugal, só 
sabemos o número de dormidas. Como 
é que se pode pedir politicas públicas 
baseadas em números que não exis-
tem? Há uma falha no uso de ferramen-
tas que temos ao dispor; há uma falha 
de conhecimento sobre e no setor. •

Estudo Estatístico 
 Turismo de Sintra
Em março de 2019 foi apresen-
tado, pela Câmara Municipal 
de Sintra um estudo estatísti-
co sobre o turismo do concelho, 
disponível na integra no site da 
autarquia. Este documento traça 
o perfil do turista que visita Sin-
tra, questão já apresentada na 
edição anterior do JEL, no artigo 
de opinião de Paulo Veríssimo. 
Este perfil é elaborado tendo em 
conta a definição do conceito do 
turista/visitante, que permanece, 
pelo menos, uma noite num alo-
jamento coletivo ou particular no 
lugar visitado. Focado, essencial-
mente, no turismo medido pelo 
tipo de alojamento e número de 
camas disponíveis que não retra-
ta o turismo de experiência, cada 
vez mais presente e com grande 
potencial em Sintra. Neste espa-
ço, destacamos os números de 
visitas aos monumentos e oferta 
cultural de Sintra, não haven-
do outra referência estatística à 
margem do postal romântico:
• Em 2018, Sintra recebeu mais 
de 5 milhões de visitantes nos 
seus monumentos, museus, par-
ques e outros;
• O Palácio Nacional da Pena 
destaca-se como a maior atra-
ção, tendo recebido perto de 2 
Milhões de visitantes e repre-
sentando perto de 39% do total 
de visitas, seguindo-se a Quinta 
da Regaleira (20%) e Castelo dos 
Mouros (11,6%) que ultrapassou, 
a partir de 2017, o Palácio Nacio-
nal de Sintra (10%); 
• Destaca-se o enorme e consis-
tente crescimento de visitas à 
maior parte destes locais no pe-
ríodo em análise, que numa vi-
são geral, mostram crescimentos 
médios anuais de 25%.•

Luísa Bash da Aldeia da Praia                      Paulo Veríssimo e Olga Figueiredo da AESintra
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Alojamento Local 
Boas práticas de Segurança 
Alimentar

Os estabelecimentos desti-
nados a alojamento local 
ou a turismo no espaço ru-

ral devem  cumprir os requisitos 
de higiene constantes no Regula-
mento (CE) nº 852/2004 do Par-
lamento Europeu e do Conselho, 
de 29 de abril de 2004, relativo à 
higiene dos géneros alimentícios, 
para garantirem o cumprimento 
das boas práticas de higiene e se-
gurança alimentar. 

O Gabinete de Segurança 
Alimentar da AESintra 
recomenda:
- As superfícies e equipamentos 
que entram em contacto direto 
com alimentos devem ser de ma-

teriais lisos, laváveis, resistentes 
à corrosão e não tóxicos, de forma 
a facilitar a sua higienização;
- É necessária a existência de 
meios que garantam a adequada 
lavagem e desinfeção das mãos;
- Os produtos alimentares devem 
ser armazenados sobre estrados 
ou prateleiras de material ade-
quado e devem estar devidamente 
acondicionados e identificados 
(nome, lote, validade, data de 
abertura/data de confeção), per-
mitindo assim uma correta gestão 
de stocks (Regra FIFO - o primei-
ro a entrar deverá ser o primeiro 
a sair; Regra FEFO – os produtos 
com validades mais próximas de-
verão ser os primeiros a sair);

- Os equipamentos de frio (frigo-
rífico e/ou congelador) devem ser 
dotados de termómetro para per-
mitir o controlo e registo da sua 
temperatura;
- Os trabalhadores que manu-
seiam alimentos devem ter for-
mação no âmbito da segurança 
alimentar;
- Deve ser efetuado o controlo de 
pragas por parte de uma empresa 
especializada;
- Quando o sistema de abasteci-
mento de água é privativo, a qua-
lidade da água deve ser controlada 
através da realização de análises 
periódicas e, se necessário, deve 
existir um tratamento adequado 
que garanta a sua potabilidade. •

Sintra, Empresas e Serviços

A Cintramédica, cliente 
AESintra com protocolo 
estabelecido na área da 

medicina do trabalho, disponi-
biliza uma nova consulta - Dor 
Crónica - que vem reforçar a 
importância dada ao bem-estar 
global e à qualidade de saú-
de dos utentes. A  dor crónica 
é normalmente definida como 
uma dor persistente ou recor-
rente durante pelo menos 3 a 6 
meses, que pode manter-se após 
a cura de uma lesão que lhe te-
nha dado origem ou que exista 
sem qualquer lesão aparente. 
Nesta consulta é elaborado um 
historial clínico, são realizados 
exames físicos detalhados so-
bre a dor, e dá-se seguimento à 
prescrição e avaliação de exames 
complementares de diagnóstico. 
Seguem-se o diagnóstico clínico, 
acompanhamento e tratamento 
personalizados para controlo da 
dor, com o objetivo de minimizar 
o sofrimento do utente.•

Mais informações
apoiocliente@cintramedica.pt

Telefone: 21 910 0080

Cintramédica 
CONSULTA 
DA DOR CRÓNICA
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Atrair sorrisos, 
fixar corações
Nuno Azinheira
Profissional de Comunicação

“O que é que o senhor queria? Por uma dose de três euros, es-
tava à espera de quê? Esparregado de espinafres?”. Parece 
anedota mas foi a sério. A empregada do “snack bar-restau-

rante”, em Lisboa, acabava de me responder. Tinha-lhe feito sentir o 
meu desagrado pela qualidade do “extra” de esparregado que me apre-
sentara. 

O episódio, absolutamente verídico, passou-se há uns bons pares de 
anos. Sejamos justos: a qualidade média da restauração em Portugal 
melhorou muito nos últimos anos. Temos mais variedade, temos mais 
arrojo, temos ideias originais, temos gente com bom gosto na decoração 
dos espaços, temos empresários que apostam na qualidade das matérias 
primas.  O país “que gosta de receber” cresceu com o Turismo. Com as 
receitas, claro, mas sobretudo com a qualidade e com a exigência, que 
se vieram juntar ao peixe fresco inigualável, aos vinhos de grande qua-
lidade, à hotelaria de excelência, ao património único.

Na última década, o boom do turismo tornou-se uma realidade. Co-
meçou por ser Lisboa e os seus “short breaks”. Depois, a descoberta. E 
de Lisboa para o Porto. E para o Alentejo. E, de repente, um país quase 
desconhecido (até por nós, muitas vezes...) passou a ser uma montra 
espantosa, capaz de atrair sorrisos e fixar corações.

Portugal tem hoje, à boleia do investimento de governos e do traba-
lho de empresários e profissionais, uma boa estrutura de acolhimento. 
Tem, porém, de continuar a trabalhar na melhoria do serviço. Tem de se 
profissionalizar ainda mais, apesar do caminho já percorrido.

Há uma dificuldade estrutural da hotelaria portuguesa, que não foi 
ainda capaz de formar profissionais em número suficiente para acom-
panhar as novas ofertas. Continuamos a ter empregados do tipo en-
graçadinho (“quer mais pão? Claro que quer. Esse corpinho não se cria 
com Água do Luso!”). Continuamos a ter empregados do tipo ignorante 
(“pedi-lhe Água das Pedras e não Vidago”. “Ah, isso é tudo a mesma coi-
sa. Tem gás, é o que interessa”). Continuamos a ter empregados incom-
petentes (“Já acabou?” “Não, não acabei. Não vê como estão colocados 
os talheres?”) e sem noção das regras, que começam a levantar os pratos 
da mesa sem que todos os comensais tenham terminado a refeição.

Apesar de tudo, cuidado com as generalizações. Muitos funcionários 
da restauração são hoje mais cuidadosos, mais atenciosos, mais compe-
tentes. Ainda esta semana, no final de um almoço, ao balcão de um café 
em Lisboa, agradeci à funcionária. “Pela competência e pela simpatia”. 
A resposta que obtive, depois de um sorriso, foi desarmante: “em quatro 
anos aqui, acho que é a primeira vez que me dizem isso”. 

Talvez precisemos de formar também uma nova geração de clientes.•

212 099 190 psq@psq.pt psq.ptwww Visite-nos também em anticimex.pt

A PSQ - An Anticimex Company - oferece a todos os associados da 
AESintra um desconto em qualquer um dos serviços por si prestados.

APROVEITE A
OFERTA 20%

Desconto

até

NP 4397

Empresa
Certifi cada

Aposte na 
Qualidade!

Turismo como 
actividade económica

O turismo é uma actividade económica que, para além dos presta-
dores e receptores de serviços turísticos, mobiliza a globalida-
de de um espaço humano e geográfico. A actividade turística só 

pode criar fortes bases para um desenvolvimento sustentado se contar 
com a participação e apoio das gentes locais. Em razão disso, qualquer 
projecto, na área do turismo, como noutras, tem uma mais-valia im-
portante se puder entusiasmar e motivar as gentes locais, que são parte 
relevante do produto turístico que uma qualquer região pode oferecer.

Em Portugal, 87% do sector é constituído por micro e pequenas 
empresas. São empreendimentos com menos de dez trabalhadores. A 
presença das mulheres no sector também é superior a média nacio-
nal. As mulheres representam 55% da força de trabalho nos setores 
de património, artes do espectáculo, artes visuais, criação literária, 
desenvolvimento de software, arquitetura, publicidade e design. Os 
trabalhadores do sector ainda tem escolaridade superior a média por-
tuguesa. 51% dos funcionários têm curso superior. Mais da metade do 
valor de todo o setor vem das indústrias culturais, com destaque para 
a atividade de edição, rádio e televisão, que concentram cerca de 80% 
do valor gerado, enquanto as atividades criativas e culturais nucleares 
registam 14% e 8%, respectivamente. Para além dos aspectos ante-
riormente referidos, desenvolvimento turístico passa pela melhoria 
da qualidade de vida dos habitantes de um local receptor. Passa ain-
da pela melhoria das acessibilidades, por uma maior oferta de servi-
ços, pela criação de animação (que poderá e deverá ser utilizada não 
só pelo turista mas também pelo habitante local), pela recuperação 
de património cultural, histórico e arquitectónico, como no caso de 
Guimarães, Évora ou Sintra, onde se procedeu à recuperação do seu 
espaço urbano central, nomeadamente do seu Centro Histórico. A va-
lorização do património construído nos espaços urbanos passa, cada 
vez mais, pelo turismo, e a sustentabilidade do turismo assenta numa 
correcta preservação e gestão estratégica dos recursos turísticos. As-
sim, o turismo assume-se como agente activo na requalificação dos 
espaços urbanos e na preservação da herança cultural local/regional. 
Neste sentido, os espaços urbanos herdados do passado ou criados no 
presente, devem ser integrados na vivência quotidiana dos residentes, 
para requalificar a sua dimensão humana, social e cultural. Assim, o 
turismo deve ser sempre considerado por todos os agentes de desen-
volvimento de uma cidade ou região como uma actividade que im-
porta potenciar e alimentar. Como elemento informador da paisagem 
sócio-cultural local, a população, no seu todo, acaba por ser também 
peça fundamental da atractividade do destino turístico.•

Pedro Ventura
Vereador da CMS 
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Prevenção do consumo de álcool e outros 
Comportamentos aditivos 
em meio laboral
A prevenção e a intervenção 

no consumo de substâncias 
psicoativas em meio laboral 

devem ser encaradas como um inves-
timento das organizações e não um 
custo, face às vantagens em termos 
profissionais, pessoais e familiares 
dos trabalhadores e empregadores, 
com potencial reflexo a nível da pro-
dutividade e da qualidade de vida no 
trabalho.

Mesmo que o consumo ocorra fora 
da empresa, as repercussões negativas 
refletem-se no seu interior, nomea-
damente, interferindo no exercício da 
atividade profissional, colocando em 
risco a integridade física dos trabalha-
dores e dos equipamentos, prejudi-
cando a segurança e saúde do trabalho  
e a aptidão para o desempenho e a 
assiduidade.

Segundo um estudo da OIT – Or-
ganização Internacional do Trabalho, 
cerca de 40% dos acidentes de traba-
lho envolvem ou estão relacionados 
com o consumo do álcool. Devem ser 
desenvolvidas campanhas de sensibi-
lização com o objetivo de promover 
a mudança e a adoção de comporta-
mentos concorrentes a uma vida mais 
saudável, pessoal e profissional, atra-
vés de mudança de comportamentos,  
despertando os trabalhadores para a 
sua responsabilização e envolvimento 
nestas matérias, bem como acompa-
nhar e apoiar terapeuticamente traba-
lhadores que necessitem de ajuda. 

As medidas adotadas de promoção 
da segurança e da saúde em contexto 
laboral, nomeadamente na área do 
consumo de substâncias psicoativas, 
contribuem para a melhoria da qua-
lidade de vida dentro da organização, 
aumentando a eficácia e a eficiência 

no trabalho. Contribuem igualmente 
para o aumento da produtividade e 
da segurança e, de uma maneira ge-
ral, melhoram as condições de traba-
lho. Indiscutivelmente promovem o 
desenvolvimento dos trabalhadores, 
bem como a imagem da organização 
na comunidade onde se insere. 

A AESintra estabeleceu uma par-
ceria com o SICAD – Serviço de Inter-
venção nos Comportamentos Aditivos 
e nas Dependências para o apoio à 
criação de programas de prevenção 
dos problemas associados ao consumo 
de substâncias psicoativas. A imple-

mentação destes programas é menos 
dispendiosa do que o tratamento dos 
trabalhadores dependentes ou a repa-
ração de danos relacionados com os 
consumos.

Uma das fases deste programa as-
senta na realização de testes, sendo 
que a responsabilidade da aplicação 
do teste é do médico de trabalho. Para 
a aquisição destes testes, a AESintra 
promoveu também uma parceria com 
a empresa TECNIQUITEL, para a dis-
ponibilização de melhores condições 
financeiras para a aquisição dos mes-
mos.•

Segurança no Trabalho
BREVE

Festa de Nossa 
Senhora da Praia

A festa em honra de Nossa Senho-
ra da Praia – Praia das Maçãs – re-
gressa de 21 a 25 de agosto. O car-
taz deste ano integra nomes como: 
Leo March & The Beat Boots, 
Them Flying Monkeys, Double 
Cheese, com Van Breda e A-Gold, 
entre tantos outros. Este ano há 
uma parede de escalada, slide 
- ambos disponíveis no recinto - 
carrinhas de street food com comi-
da dos quatro cantos do mundo e 
dois bares. No domingo realiza-se 
a tradicional procissão, que entra 
no areal da praia e faz seguir, mar 
adentro, o andor de Nossa Senho-
ra da Praia,  debaixo de uma chuva 
de pétalas. Os festejos são reflexo 
de um trabalho conjunto de “fi-
lhos” da terra que o ano passado 
conseguiram recrear na Praia das 
Maçãs a harmonia perfeita entre o 
sagrado e o profano deste momen-
to festivo, organizado pelo Clube 
Recreativo da Praia das Maçãs e 
pela Irmandade de Nossa Senho-
ra da Praia, com apoio da Câmara 
Municipal de Sintra e da Junta de 
Freguesia de Colares.•
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Avaliação de riscos de stresse 
no trabalho
Na União Europeia, o stresse 

relacionado com o traba-
lho (SRT) ocupa o segundo 

lugar entre os problemas de saú-
de mais frequentes, afetando 28% 
dos trabalhadores. Uma situação de 
stresse em ambiente laboral faz-se 
sentir quando as exigências coloca-
das excedem a capacidade dos tra-
balhadores para as suportarem (ou 
controlarem) condição que acontece 
com bastante regularidade no setor 
do turismo, com a adoção de turnos 
rotativos, trabalho noturno e picos 
de grande trabalho na época alta. O 
stresse não é uma doença. No en-
tanto, quando se verifica de forma 
intensa e permanente ao longo de 
um certo período de tempo, pode 
causar problemas de saúde mental e 
física. A tensão pode melhorar o de-
sempenho e proporcionar satisfação 
quando se procuram atingir objeti-
vos que constituem um desafio, po-
rém, quando excessivas, conduzem 
ao stresse e são negativas tanto para 

os trabalhadores, como para as res-
petivas organizações. O SRT pode ser 
evitado e as ações tomadas com vista 
à sua diminuição podem ser muito 

rentáveis em termos de custos. 
A avaliação dos riscos de SRT 

envolve os mesmos princípios e os 
mesmos processos básicos aplicáveis 
a outros riscos presentes no local de 
trabalho. O envolvimento dos traba-
lhadores e seus representantes neste 
processo é crucial para o seu êxito. 
Com efeito, os trabalhadores deve-
riam ser questionados sobre quais 
as causas de stresse, quais os grupos 
atingidos e como lhes prestar auxí-
lio. 

Se faz gestão de recursos huma-
nos, convidamo-lo a reflectir sobre 
o quadro apresentado e se em cada 
coluna encontrar mais do que uma 
resposta positiva, sugerimos que en-
tre em contacto com o Gabinete de 
Segurança no Trabalho da AESintra 
para uma avaliação de riscos mais 
aprofundada.•

segurancanotrabalho@aesintra.com
 21 9106283

P13 
A Marina colocou uma foto exemplificativa em anexo que pode ser uma opção. Não sei se tem qualidade. 
Página com este conteúdo + foto + coluna de breve + rodapé PUB 
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Avaliação de Riscos Profissionais – Indicadores de SRT - Empresas 

Participação Desempenho  Custos  
Absentismo Diminuição da produção ou da 

qualidade do produto ou do 
serviço prestado 

Despesas maiores com 
compensações ou despesas de 
saúde mais elevadas 

Nível elevado de rotação do 
pessoal, 

Acidentes Recurso aos serviços de saúde 

Desrespeito do horário de 
trabalho 

Deficiente tomada de decisões  

Problemas disciplinares, Erros  
Assédio   
Comunicação agressiva   
Isolamento   

Avaliação de Riscos Profissionais – Indicadores de SRT - Individuo 
Comportamento Psicológico Saúde 

Consumo excessivo de tabaco, 
álcool ou drogas,  

Transtorno do sono Problemas lombares 

violência, Ansiedade Problemas cardíacos 
assédio moral 
 

Depressão Úlceras pépticas 

Isolamento Impossibilidade de concentração Hipertensão arterial 
 irritabilidade Sistema Imunológico em crise 
 problemas no relacionamento 

esgotamento 
 

 

Novos Espaços | Novas Empresas | Novas Ideias

SINTRA 
EMPREENDEDORA

 

Nome: Santo 
Bife,Steakhouse 
Sintra

Área/
setor de 
atividade: 
Restauração 
e comércio 
de bebidas

Início de 
atividade:  
Maio 2019

Local/sede: 
Rua Consiglieri Pedroso, 
19, Sintra

Contactos: 
21 924 25 11 / 96 573 35 02

Posicionamento: 
Cozinha de autor, especializada em 
bifes. Aposta na qualidade 
do produto e criatividade na 
conceção dos pratos

Estratégia de mercado: 
Aposta num monoproduto

Visão de negócio: 
Focado nas necessidades do 
cliente que procura uma casa
especializada em bifes

O que o distingue do mercado: 
Conceito steakhouse no centro his-
tórico de Sintra

Perfil Cliente: 90% estrangeiros, 
10% Portugueses

Principal produto/serviço: 
Bifes e comércio de bebidas

Sintra, vantagens para 
o negócio: Alargamento do 
conceito steakhouse com qualida-
de e preço
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Cursos Profissionais com 
o envolvimento das empresas
As empresas são incubado-

ras de alunos e forman-
dos das escolas e dos cen-

tros de formação que promovem 
cursos profissionais ajustados 
às necessidades do mercado. Os 
cursos profissionais são um dos 
percursos cada vez mais procu-
rados, equivalentes ao nível se-
cundário, caraterizados, de forma 
diferenciadora, pela forte ligação 
ao mundo profissional. Tendo em 
conta o perfil pessoal, a aprendi-
zagem adquirida nestes cursos 
valoriza o desenvolvimento de 
competências para o exercício 
de uma profissão, em articulação 
com as empresas. Cada vez mais 
esta relação deve ser estreitada 
e integrada com esforços de am-
bos os lados e em articulação com 
as entidades facilitadoras que 
concorrem para a sustentabilida-
de daquela relação; a AESintra é 
uma dessas entidades. Para além 
da parte teórica, estes cursos 
têm ligação às empresas através 
de vários períodos de estágio. Os 
cursos profissionais são cada vez 
mais valorizados, muito por conta 
da pouca mão-de-obra qualifica-
da disponível. Para concluírem os 
cursos e obterem a certificação, os 
formandos/alunos são sujeitos a 
uma Prova de Aptidão Profissional 
(PAP) que consiste na apresenta-
ção e defesa, perante um júri, de 

um projeto final de curso. Para a 
constituição desse júri são con-
vidados elementos da comunida-
de – empresários, representantes 
patronais, sindicais, técnicos da 
Câmara e/ou Juntas de Freguesia. 
A AESintra tem sido convidada a 
participar em várias escolas no 
concelho e em diversos centros 
de formação do IEFP, também 
nas provas de RVCC- Reconheci-
mento, Validação e Certificação 
de Competências. Este reconhe-

cimento consiste na identifica-
ção de competências adquiridas 
ao longo da vida, em contextos 
formais, não formais e informais 
(no trabalho, em ambiente asso-
ciativo, em formações realizadas, 
em família, etc). É feito de acor-
do com conteúdos escolares/téc-
nicos e confere uma habilitação 
escolar (4.º, 6.º, 9.º e 12.º ano de 
escolaridade) ou com uma Certi-
ficação Profissional, ou ambas si-
multaneamente. Na foto, alunos 

da Escola Secundária Matias Ai-
res, curso Técnico de Fotografia. 
Parte destes alunos conseguem 
estágio ao longo do curso, outros 
conseguem emprego e à AESintra, 
representante empresarial, cabe 
avaliar as competências profis-
sionais e sociais perfiladas para a 
entrada no mercado de trabalho. 
Foi muito gratificante confirmar a 
qualidade e o empenho deste gru-
po de jovens a quem a AESintra 
deseja o melhor futuro possível.•

Formação AESintra 
Setembro - Outubro 2019

Segurança 
no Trabalho

SST Conceitos  Básicos
23, 25 Setembro 

14:00 - 18:00 | 8 Horas 
Valor sócio: 40€ . Não Sócio: 48€ 

Local: Cacém
    

Emergência e Primeiros 
Socorros no Local 

de Trabalho
16,18 e 23 Outubro 

14:00 - 18:00 | 12 Horas 
Valor sócio : 60€ . Não Sócio: 72€ 

Local: Terrugem

Boas Práticas 
Segurança 
Alimentar

16 Setembro
09:00 - 11:00 | 2 Horas 

Valor sócio: 10€ . Não Sócio: 12€ 
Local: Sintra

HACCP
2 e 4 Outubro

09:00 - 13:00 | 8 Horas 
Valor sócio : 40€ . Não Sócio: 48€ 

Local: Sintra

Segurança Contra 
Incêndios - Nível I

30 Outubro
09:00 - 13:00 | 4 Horas 

Valor sócio: 35€ . Não Sócio: 42€ 
Local: São Pedro 

de Sintra

Primeiros Socorros 
Pediátricos
28 Setembro

09:00 - 13:00 | 4 Horas 
Valor sócio: 20€ . Não Sócio: 24€ 

Local: Cacém

SA e Simplificação
HACCP

3 Outubro
09:00 - 11:00 | 2 Horas 

Valor sócio : 10€ . Não Sócio: 12€ 
Local: Sintra

* Emergência e Primeiros Socorros no Local de Trabalho:
Conteúdos programáticos de acordo com as orientações da Direcção-Geral da Saúde.

Primeiros
Socorros

Segurança 
Alimentar

Segurança 
Contra

Incêndios

Grupo de formandos da Escola Matias Aires - Cacém 
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Faça praia em Sintra, 
sem plásticos

Sintrazul – pela nossa 
terra é uma campanha de sensi-
bilização corporizada pela AESin-
tra e que tem por objetivo alertar 
mentalidades para a necessidade 
urgente de reduzir a utilização do 
plástico. A campanha arrancou no 
início deste ano e com a entra-
da na época balnear, acrescentou 
à sua mensagem ambiental mais 
um propósito, desta vez associado 
ao litoral da “nossa terra” - Sintra, 

abençoado por fantásticas praias 
que oferecem um conjunto de van-
tagens singulares, que justificam a 
mais-valia de“ fazer praia em Sin-
tra”. A mensagem do vídeo assume 
como privilégio “o clássico, desde 
os tempos da realeza: como estará 
o tempo em Sintra’”. O vídeo obte-
ve mais de 25 mil visualizações nas 
redes sociais facebook e instagram 
e conseguiu um excelente nível de 
partilhas.•

Mensagem Sintrazul
Da praia da Ursa a São Julião, 
são três as praias de Sintra que 
receberam galardão de ouro, 
atribuído pela Quercus. Da praia 
das Azenhas do Mar, da tranquila 
Aguda, de Magoito e da marcante 
Samarra.  Aqui a Serra enterra os 
pés em areias limpas, banha-se 
em águas frias, mas de excelente 
qualidade, desde sempre procu-
radas pelo iodo que nelas viaja. 
Comprometa-se com o Movimen-
to Sintrazul –  pela Nossa Terra: 

. Substitua sacos, 
palhinhas  e garrafas de plástico; 

. Elimine os descartáveis;
. Deixe a sua pegada ambiental  

nas praias de Sintra. 

Junte-se ao Movimento 
Sintrazul  – Pela Nossa Terra.

FAÇA PRAIA EM SINTRA. 
Sem plásticos!

A AESintra, atendendo ao com-
promisso assumido com a sus-
tentável gestão de recursos 
disponibilizados à equipa de co-
laboradores, adquiriu dois veí-
culos amigos do ambiente. Um 
deles, movido a Gás de Petróleo 
Liquefeito (GPL), factualmente 
mais barato em relação ao diesel 
e à gasolina, menos poluente, to-
talmente seguro e com a mesma 
potência de um veículo movido 
a gasóleo ou a gasolina. O outro, 
eléctrico, cuja grande vantagem 
é a não produção de emissões de 
CO2. A AESintra entrou no ano 
de 2019 declarando “guerra aos 
plásticos”, conciliando assim a 
sua estratégia de intervenção 
com o ambiente, a começar pelo 
exemplo que passa aos seus cola-
boradores, associados e parceiros 
em geral. •

BREVE
Carros AESintra 
amigos 
do ambiente

Idosos da Abrunheira “vestem” 
sintrazul
Em julho, no dia dos avós, o 

Movimento Sintrazul foi em 
visita ao Oceanário de Lisboa. 

Visita essa realizada pela Associa-
ção de Reformados Pensionistas 
e Idosos da Abrunheira a quem a 
União de Freguesias de Sintra tam-
bém cedeu transporte. Citando a 
página de facebook da Associação 
“foi um dia em cheio” e avaliando as 
imagens que compõe o vídeo reali-
zado, uma espécie de diário de bor-
do visual, percebe-se isso mesmo.•

Praia Grande - Sintra
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A Quinta Vale da Roca 
é o único agroturismo 
em Sintra. Mais do que 
um alojamento, oferece 
experiências. Virado a Sul 
com vista desimpedida 
para Guincho este novo 
associado foi visitado 
por Vítor Conceição, 
vice-presidente da 
AESintra

“Um complemento de 
vida”, foi assim que 
Margarida Gomes, ar-

quiteta de formação e proprietária 
do espaço, se referiu à Quinta Vale 
da Roca. Margarida  e Ricardo Pinto 
(também arquiteto) são o casal que 
concebeu o projeto de agroturismo, 
nomeado em 2017 para o Publituris 
Portugal Trade Awards, na categoria 
de melhor alojamento em espaço 
rural. Há quase 70 anos pertencente 
à família de Ricardo Pinto, a quin-
ta está localizada em pleno Parque 
Natural Sintra-Cascais e integra 
uma vinha de 3 hectares. Foram 
mais de sete anos a aguardar licen-

ças camarárias para fazer valer o 
sonho de um projeto turístico que 
pudesse alavancar as atividades da 
quinta, particularmente a vinha, de 
onde, este ano, se fará a primeira 
colheita. O casal já tem marca pró-
pria de vinho, feito a partir de uvas 
compradas e produzido na Adega 
Cooperativa de Colares. Segundo 
a Margarida, a construção de uma 
adega na Quinta Vale da Roca é “o 
nosso projeto ( já concluído) para o 
futuro e o nosso grande desejo, que 
em agosto dará entrada nos serviços 
da Câmara Municipal de Sintra”.

Foi em 2016 que a Quinta Vale 
da Roca abriu ao público com ser-
viço de hotelaria. Tem sete quartos, 
piscina, áreas de apoio a pequenos-
-almoços e outras atividades, com 
capacidade para assegurar a fun-
cionalidade de mais quartos, aliás, 
esse é o desejo dos proprietários 
que lamentam os condicionalismos 
impostos pelo Parque Natural.

O turista que fica alojado no Vale 
da Roca, vem para experienciar o 
contacto com a natureza; vem para 
caminhar. Rui Pinto acrescentou :“o 
importante para as pessoas que pro-
curam este segmento do agroturis-
mo é a relação de proximidade e de 
confiança com o “owner” que acaba 
por alavancar outras dinâmicas com 

parceiros locais. Apesar das relações 
de parceria serem mais fortes com 
Cascais, dado a proximidade geo-
gráfica, em termos de restauração, 
é com Sintra que Rui Pinto gosta 
de trabalhar, particularmente jun-
to da comunidade local. A quinta 
é muito procurada pelo turista da 
Europa do Norte, 50% são alemães, 
mas registam-se muitos belgas e 
austríacos. Os americanos e cana-
dianos começam a aparecer entre 
julho e agosto são os franceses e os 
espanhóis que mais desfrutam des-
te conceito de turismo. Questiona-
da sobre a presença de portugueses, 
disse-nos a Margarida: “fazemos 
sempre uma grande festa quando 
nos chegam, mas a sua presença é 
residual”. O casal não sente neces-
sidade de apostar numa estratégia 
de divulgação do espaço: “os nos-
sos primeiros clientes chegaram 
através do booking e sentimos que 
o ‘passa-a-palavra’ entre amigos e 
familiares mantem-nos sempre em 
lotação máxima, exceto nos meses 
de janeiro e fevereiro, período em 
que encerramos para descanso e 
para melhorias no espaço”.

Há fabulosos equipamentos de 
alojamento espalhados pela serra 
de Sintra que oferecem experiências 
turísticas de qualidade, em contacto 

direto com a natureza e com os pró-
prios agentes de serviços locais - a 
Quinta Vale da Roca faz disso exem-
plo. Este conceito turístico conse-
gue personalizar as estadias em de-
trimento do turismo de massas. Este 
turista também visita monumentos, 
mas procura em Sintra, prioritaria-
mente, o envolvimento pessoal e a 
experimentação não padronizada. 
É residual, difícil de aferir, mas traz 
valia ao postal turístico de Sintra 
e dinamiza agentes locais durante 
todo o ano.•

Ricardo Pinto, Margarida Gomes 
e Vitor Conceição da AESintra
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