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OPINIÃO

Saúde
Carmona Rodrigues 
Presidente Conselho Consultivo da AESintra

Estou seguro de que um dos bens maiores da população é a saúde, par-
ticularmente importante na faixa etária mais idosa. O país teima em 
assistir a um envelhecimento da população, longe de ser compensado 
por uma subida da taxa de natalidade. A esperança de vida tem subido 
devido a uma melhoria dos cuidados de saúde, da prevenção, da vaci-
nação e em alguns casos de hábitos de vida mais saudáveis. Porém, o 
sector da saúde tem sido notícia quase permanente nos órgãos de co-
municação social, nem sempre pelos melhores motivos. Não raras são 
as vezes em que o problema anda à volta da falta de investimento ou 
de recursos financeiros para a actividade do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS), nomeadamente, para o normal funcionamento dos hospitais.

De acordo com notícias vindas recentemente a público, o SNS terá 
apresentado, em 2018, um prejuízo de 848 milhões de euros, um agra-
vamento face ao ano anterior em cerca de 502 milhões de euros. Não 
conhecendo em pormenor as contas, intriga-me a aparente contradi-
ção com o anunciado aumento de empregos que se tem verificado. Em 
princípio, penso que seria de esperar que as receitas do SNS fossem 
também maiores, com mais pessoas a trabalhar e a descontar para a 
Segurança Social, ajudando dessa forma a equilibrar o sistema. Creio 
que a população em geral não está bem informada sobre estas maté-
rias, instalando-se assim um clima de desconfiança. Seguramente que 
o país não pode viver sem um SNS saudável que não ponha em risco o 
serviço de saúde para servir as populações, actuais e futuras.

Como refere o Conselho de Saúde da Confederação Empresarial de 
Portugal (CIP), um subfinanciamento crónico do SNS tem impactos 
negativos no acesso dos cidadãos à saúde, na organização dos serviços 
e na motivação dos profissionais. Não sou especialista em questões de 
saúde, mas ao longo dos anos fiquei com a sensação de que se trata de 
um sector extremamente exigente, onde os montantes envolvidos são 
muito avultados e que uma gestão rigorosa e criteriosa pode e deve ser 
uma preocupação permanente, mais a mais, se atendermos a eventos 
passados que revelam falta de recursos apropriados, má gestão, des-
perdício e mesmo, por vezes, corrupção.

Tenho ainda presente um debate realizado, ainda não há muito 
tempo, com diversos responsáveis do sector, sobre a falsificação de 
receitas médicas, a venda fictícia de medicamentos, os atestados frau-
dulentos para a obtenção de reforma por incapacidade e ainda o co-
nhecido caso da “máfia do sangue”, todos eles lesando fortemente o 
Estado em muitos milhões e que reduzem os meios do SNS.

O centro das preocupações e acções políticas deve ser, primordial-
mente, a comunidade em que vivemos. É por isso que se tem vindo a 
defender um SNS moderno e eficaz, capaz de estabelecer um quadro 
de desenvolvimento social harmonioso e justo, com uma atenção es-
pecial e prioritária aos grupos de pessoas que mais apoio precisam.•
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Saúde 
para 
o Cidadão

EDITORIAL

Sónia Firmino
Diretora

A Comissão Europeia publicou 
um estudo sobre os sistemas 
de saúde na Europa que coloca 

Portugal em linha de preocupação. 
No que concerne ao financiamento 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
a Comissão Europeia reitera as preo-
cupações com o atraso nos paga-
mentos por parte dos hospitais que 
não conseguem estancar o acumular 
de dívidas. As projeções apontam 
para a já factual redução demográ-
fica, muito significativa em Portugal 
nas próximas décadas, identificando 
o país como um dos que vai ter maior 
impacto nas despesas da Saúde de-
correntes do envelhecimento da 
população. O Conselho de Saúde da 
Confederação Empresarial de Portu-
gal, partilhando daquelas e de outras 
preocupações, tem vindo a chamar 
a atenção para a necessidade de eli-
minar o subfinanciamento crónico 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
adotando uma orçamentação pluria-
nual e aprovando uma Lei de Meios, 
e incluí estas medidas num pacote 
de 30 que apresentou aos partidos 
políticos antes das últimas eleições. 
O JEL quis saber mais sobre aquele 
pacote elaborado no seio de um gru-
po de players importantes da Saúde 
e concebido por uma estrutura as-
sociativa patronal que representa 
mais de 114.000 empresas, por isso 
convidou Óscar Gaspar a deslocar-se 
à AESintra. Óscar Gaspar é vice-pre-
sidente do Conselho Geral e vogal 
da direção da CIP, ex-secretário de 
Estado da Saúde e um dos ideólogos 
daquele pacote de medidas. Ao JEL 
reafirmou a necessidade de enca-
rarmos a Saúde como um desígnio 
nacional (páginas centrais). Nesta 
edição o JEL, viajou pelo interior de 
alguns dos agentes da Saúde em Sin-
tra, - DaVita – e faz um incursão ao 
Plano Local de Saúde de Sintra (PLS) 
2018-2020, ferramenta que resul-
ta de um esforço cooperativo entre 
várias entidades do concelho. O 1º  
PLS (2015-2017) de Sintra, resultou 
num diagnóstico do concelho, com 
a aprovação do 2º PLS prevê-se uma 
intervenção positiva face aos proble-
mas diagnosticados em  Saúde e em 
Sintra. 

Reflexões feitas e edição fechada, 
a Saúde para o Cidadão é o verdadei-
ro desígnio e Sintra não apresenta 
um panorama diferente dos grandes 
eixos referenciais internacionais e 
nacionais para as políticas de saúde.•

2º Plano Local de Saúde 
de Sintra 

Os planos locais de 
saúde estão previstos 
na Lei de Bases e são 
ferramentas integradoras 
da colaboração de 
múltiplas entidades 
locais representantes de 
prestadores de cuidados 
de saúde, do município 
e da sociedade civil. O 1º 
Plano de Local de Saúde 
de Sintra (PLS) 2015-2017 
resultou num diagnóstico 
do concelho e é a base de 
atuação do 2ª PLS, vigente 
até 2020.

Os planos de saúde local são 
um esforço cooperativo e 
coprodutivo, com os agentes 

de saúde em primeira linha mas va-
lorizando os contributos de muitas 
entidades. Em Sintra, no passado 
mês de julho, foi apresentado publi-
camente pela autarquia, o 2º Plano 
Local de Saúde 2018-2020, elabo-
rado pela equipa do Observatório 
Local de Saúde (OLS) da Unidade de 
Saúde pública (UPS) e do Agrupa-
mento de Centros de Saúde de Sintra 
(ACES Sintra). Plano esse aprovado 

em maio, sob proposta do vereador 
Eduardo Quinta Nova. Este plano 
surge na sequência do anterior e 
primeiro PLS (2015-2017), conside-
rado ter ficado aquém de alguns dos 
objetivos propostos a alcance, po-
rém, “face aos ganhos em saúde já 
obtidos, justifica-se a elaboração de 
um novo plano, por forma a consoli-
dar algumas intervenções decorren-
tes das estratégias implementadas e 
propor novas estratégias nas situa-
ções em que as anteriormente pro-
postas não resultaram”. De um PLS 
para outro foi alargada a divulgação 
e a participação a outras entidades 
e cidadãos que não tiveram oportu-
nidade de colaborar anteriormente.

O planeamento para o PLS 2018-
2020 partiu do diagnóstico conse-
guido no plano anterior e propõe 
um conjunto de estratégias coe-
rentes com os grandes eixos refe-
renciais internacionais e nacionais 
para as politicas de saúde, cujo foco 
é dado ao desenvolvimento de po-
liticas que promovam o envolvi-
mento e participação dos cidadãos 
na promoção da saúde, a equidade e 
acessibilidade aos cuidados e a inte-
gração e continuidade dos cuidados.

Posto isto, em Sintra, o mais re-
cente PLS parte dos seguintes pres-
supostos:
- Manter três das áreas já prio-
rizadas: Doenças Cérebro-car-

diovasculares; Diabetes Mellitus 
e Tuberculoses, uma vez que as 
metas definidas para estas áreas 
no plano anterior não foram 
atingidas;

Em 2017 cerca de 900 habitantes 
de Sintra sofreram um evento car-
diovascular. Nesta área, este PLS 
definiu a importância de melhorar 
os mecanismos de diagnóstico e o 
controlo terapêutico feito no con-
celho, uma vez que a prevalência da 
HTA é muito inferior ao esperado, o 
que pode significar carência de indi-
cadores relativos ao diagnóstico na 
população do concelho. O mesmo 
aconteceu com a taxa de incidência 
da diabetes diagnosticada em 2017, 
em Sintra, valor muito baixo em re-
lação à estimativa nacional, o que 
revela a necessidade de melhorar os 
indicadores de saúde. As metas de-
finidas para o controlo da tubercu-
lose têm como finalidade o controlo 
da doença na comunidade. Em 2017, 
registaram-se a nível nacional 12 
casos de Tuberculose muiltiresis-
tente, sendo que 3 deles foram em 
Sintra. 
- A Saúde Mental substitui as Per-
turbações Depressivas, deixando 
assim de ser considerada uma 
doença específica e passando a 
uma temática mais abrangente 
que possa construir pontes com a 
Rede Local de Saúde Mental.

Em termos de Saúde Mental, ve-
rificou-se que as perturbações de-
pressivas são o terceiro problema de 
saúde mais registado no ACES o que 
despoletou a criação de uma rede 
de saúde mental, iniciativa con-
junta dos serviços de psiquiatria do 
Hospital Fernando da Fonseca, do 
Centro Hospitalar psiquiátrico de 
Lisboa, do ACES Sintra e da Câmara 
Municipal de Sintra (CMS).
- O Vírus da Imunodeficiência 
Humana/Síndroma da Imunode-
ficiência Adquirida (VIH/SIDA) 
foi selecionado como uma nova 
área prioritária dado a relevân-
cia que manifestou ter na taxa de 
incidência no concelho de Sintra. 
Esta priorização está alinhada 
com a adesão do município ao 
projeto Fast Track Cities; 

Relativamente às metas pensa-
das para o VIH, vão no sentido de 
melhorar o diagnóstico precoce, 
partindo da significativa taxa de in-
cidência da doença que coloca Sin-
tra como o 3º município com maior 
taxa de diagnóstico de VIH do país; 
o dobro da taxa observada no país.•
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BREVESWorkshop na areia
Lanches saudáveis – Não ao plástico!

No passado dia 14 de setembro, 
durante o Sintra Pro 2019, a 
Gabinete de Segurança Ali-

mentar da AESintra esteve no areal 
da praia Grande a sensibilizar crian-
ças e jovens para um projeto de vida 
saudável, apresentando lanches para 
levar na mochila de praia. Esta ação 
enquadra-se no conjunto de inicia-
tivas que a AESintra pretende de-
senvolver com a comunidade, neste 
caso, em particular com crianças e 
jovens, alegadamente mais premiá-
veis à inclusão de boas práticas na 
preparação de alimentos. Antes do 
workshop foi dinamizada uma aula 
de bodyboard dada por monitores 

da Soulspot Surfschool, parceiro da 
AESintra nesta iniciativa. O objetivo 
desta manhã, num dia de Sol radioso 
e pouco habitual na praia Grande, foi 
o de sensibilizar os presentes tam-
bém para prática desportiva e para 

as questões de natureza ambiental, 
representadas, na ação, pela campa-
nha Sintrazul – pela nossa terra, par-
ticularmente preocupada com o uso 
excessivo do plástico de utilização 
única e não reciclado. •

Livro 
de Reclamações 
Eletrónico

O registo das empresas na plata-
forma do Livro de Reclamações 
Eletrónico (LRE) estende-se até 
31 de dezembro. O LRE é uma 
obrigatoriedade para todos os 
operadores económicos. Em caso 
de dúvida consulte a informação 
disponível em www.consumidor.
gov.pt ou através da linha tele-
fónica n.º 21 356 46 54. Com esta 
ferramenta o consumidor fica com 
um espaço alternativo à clássica 
reclamação, para além de ainda 
ser possível aferir a qualidade de 
serviços de outras empresas/mar-
cas/entidades.•

Comunicação 
de faturas 
Face às dúvidas suscitadas rela-
tivamente ao prazo de comuni-
cação das faturas recentemente 
alterado pela Lei n.º 119/2019, as 
faturas emitidas até 31 de dezem-
bro de 2019 devem ser comunica-
das à Autoridade Tributária até 
ao dia 15 do mês seguinte e que 
as faturas emitidas a partir de 01 
de janeiro de 2020, deverão ser 
comunicadas à AT até ao dia 12 do 
mês seguinte. •
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Showcooking no Mercado 
de Queluz

OPINIÃO

“Com 
a saúde não 
se brinca…”
Sandra Neves 
Secretária-geral  adjunta 
da AESintra

Sabe que pode criar o seu ne-
gócio na área da saúde, com 
proveitos financeiros, en-

quanto zela pela saúde dos seus 
clientes? Esta área é uma das 
que mais rende a nível financei-
ro. Num país em que a população 
está cada vez mais envelhecida 
e sensibilizada para o bem-estar 
pessoal, nada melhor que inves-
tir na área da saúde para abrir o 
seu negócio. Conheça 3 tipos de 
negócios, que vão deixar os seus 
clientes cheios de saúde:

Medicinas Alternativas: A 
medicina alternativa pode ser 
procurada quando a medicina 
tradicional não consegue dar 
resposta, ou em complementari-
dade, e tem ganho cada vez mais 
adeptos. São exemplos, a Acu-
punctura, Reiki, Aromaterapia, 
Naturopatia, Homeopatia, entre 
outras. A medicina alternativa 
tem gerado muitos seguidores.

Medicina “em casa”: Levar 
os cuidados médicos ou medica-
mentos a casa das pessoas é uma 
boa ideia de negócio. Muitos são 
aqueles que não conseguem ou 
não podem deslocar-se a centros 
de saúde e a hospitais. 

Equipamento ortopédico e 
médico hospitalar: Há produ-
tos com uma grande procura no 
mundo da saúde, nomeadamente 
a venda de equipamentos, produ-
tos ortopédicos e médico-hospi-
talares. Muita gente procura an-
darilhos, cadeiras de rodas, meias 
de compressão, termómetros e 
muito mais. •

Na senda por uma saudável 
confeção e preparação de 
alimentos e no mês em que 

se comemora o Dia Mundial da Ali-
mentação - este ano especialmen-
te dedicado à sustentabilidade e à 
acessibilidade alimentar - no dia 12 
de outubro, o Gabinete de Seguran-
ça Alimentar da AESintra promoveu 
um showcooking com a chef Meli-
na Lemos. A iniciativa esteve en-
quadrada na agenda de trabalho do 
gabinete de Segurança Alimentar 
que em setembro  já tinha estado 
no areal da praia Grande (pág. 4) a 
ensinar crianças e pais a preparar 
lanches saudáveis para levar para 
a praia, voltando agora a sair à rua, 
desta vez em ambiente urbano, para 
“cozinhar” com produtos da época. 
No Mercado de Queluz foram con-
fecionados pela chef, uma excelente 
moqueca de raia, panquecas, pão de 
frigideira e crumble de maçã reine-

ta. Esta iniciativa também apoiou a 
dinamização de muitos negócios de 
associados da AESintra, que agra-
dece, em especial, à Boutique das 

Escamas - Queluz fornecedora do 
peixe e à Frutaria Carlos e Isabel - 
Queluz Lda que forneceu a fruta e os 
legumes. •

Chef Melina Lemos - DeliDelux ( Avenida da Liberdade)
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MORADA TELEFONE EMAIL HORÁRIO
Av. 29 de Agosto 16/18

2705-869 Terrugem, SINTRA
(+351) 219 608 100
(+351) 936 781 311

geral@petrosintra.pt Seg-Sex: 8:30 às 19:00
Sábado: 8:30 às 13:00

Postos de Abastecimento
Terrugem

2ª a Domingo: 7:00 – 23:00
Av. 29 de Agosto, 16/18
Terrugem 2705-869 Sintra

E AGORA TAMBÉM NA AZAMBUJA

OS NOSSOS SERVIÇOS

LAVAGEM ESCAPESJANTES ALINHAMENTO TRAVÕESPNEUS

Executado por profissionais

www.petrosintra.pt

Projeto de revisão do regulamento de 
trânsito estacionamento do município 
de Sintra 
A fase de consulta pública termi-

nou no passado dia 30 de se-
tembro e conforme adiantado 

na Assembleia Geral Extraordinária 
da AESintra ( AGE ) do dia 10 do mes-
mo mês, foi formalizada uma posição 
sobre a matéria, enviada para a Câ-
mara Municipal de Sintra. A AESintra 
adianta que outras medidas podem 
vir a ser equacionadas de acordo 
com as necessidades que decorram 
do processo de aprovação das pro-
postas de alteração. Durante a AGE 
a AESintra apresentou a sua análise 
do documento do projeto de revisão, 
destacando os artigos que mais dú-
vidas suscitaram e tendo em conta 
o entendimento e a interpretação 

textual, focando exclusivamente a 
sua análise no impacto das referidas 
disposições legais sobre a atividade 
económica. Não tendo podido contar 
com a prestação de esclarecimentos 
pela CMS aos associados, não foi pos-
sível evitar a profunda consternação 

dos participantes devido ao previsí-
vel e nefasto impacto nas atividades 
económicas de algumas das disposi-
ções regulamentares que integram o 
projeto de revisão do Regulamento. 
Ficamos a aguardar a análise às pro-
postas da AESintra.•

Chalet 12 foi um dos catalisadores 
da 4.ª edição da Ubucon Europe

Entre os dias 10 e 13 de outubro, 
em Sintra, no Centro Cultural 
Olga Cadaval, o Chalet12 - as-

sociado da AESintra - foi o centro lo-
gístico da 4ª Edição UBUCON EURO-
PA, a 1ª conferência internacional a 
decorrer em Portugal sobre aquele 
sistema operativo. A conferência aco-
lheu membros da comunidade Ubuntu 
mundial, oriundos de mais de 20 paí-
ses, em representação de 4 continen-
tes (África, América, Ásia e Europa), 
totalizando cerca de 400 participantes 
e 50 oradores.

O Ubuntu é um sistema operativo 
livre e aberto, alternativo ao da Macin-
tosh e da Microsoft, presente no mer-
cado há 15 anos e que se define como 
“Linux for human beeings”. O grupo 

Ubuntu Portugal é uma comunidade 
sem fins lucrativos e colaborativa que 
reúne todos os meses em Sintra, no 
Chalet12, o maior centro de Cowork 
de Sintra. Segundo Rui Jorge, mentor 
do projeto Chalet12, este espaço de 
cowork “assumiu-se naturalmente, 
como um dos sponsors do evento e ba-
teu-se pela realização do mesmo em 
Sintra, tanto pela excelente qualidade 
das infraestruturas existentes na Vila 
para acolher um evento do género, 
como pela importância de Sintra em 
se afirmar, a nível internacional, num 
palco para a discussão de temas de 
vanguarda na área das Tecnologias da 
Informação, uma forma clara de atrair 
massa cinzenta e gerar valor diferen-
ciador para Sintra e para Portugal”. •

BREVES
Novo centro 
de interpretação 
da natureza 

Desde 17 de outubro que Sintra tem 
um novo centro de interpretação da 
natureza, no Parque Monserrate, que 
funciona num edifício que já foi ate-
lier de pintura de Sir Francis Cook, 
bisneto do 1.º Visconde de Monser-
rate. Com recurso a ferramentas di-
gitais e materiais didáticos os visitan-
tes vão poder recuar milhões de anos 
até à formação da Serra de Sintra, 
atravessando os períodos mais mar-
cantes da história da região até aos 
nossos dias.•

Nova via na zona 
de Ranholas
A autarquia de Sintra pondera a 
criação de uma nova via em Ra-
nholas “para resolver não só o 
congestionamento da saída do 
IC9, como também para aumentar 
as condições de segurança em Ra-
nholas, onde três via de trânsito do 
IC19 debitam um enorme volume 
de tráfego para um arruamento 
com um perfil transversal exíguo, 
com apenas uma via de trânsito em 
cada sentido”. Em março de 2018 
foram implementadas mudanças 
no trânsito da Vila que, segundo a 
autarquia, resultaram num balanço 
positivo. •
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Sintra, na saúde e na diálise

A DaVita Portugal integra 
a rede internacional da 
DaVita EUA - empresa 
líder na prestação de 
cuidados renais. Em 
Portugal tem 9 clínicas. 
A clinica de Sintra está 
localizada no Centro 
Histórico, iniciou 
atividade em junho de 
2018 e presta tratamento 
de excelência aos doentes 
renais crónicos residentes 
e aos que ali se deslocam. 
Tem solicitações de 
tratamentos temporários 
para turistas e familiares 
de residentes, como 
nos confirmou Célia 
Nascimento, diretora-
clínica.

Contextualize, por favor, a 
chegada da DaVita a Sintra?
A doença renal crónica apresenta 
uma elevada incidência e prevalên-
cia no nosso país. Existem atual-
mente cerca de 12000 doentes em 
tratamento substitutivo da função 
renal e há cerca de 2500 novos 
doentes em cada ano.

Sintra é o segundo município 
com mais população, tem cerca de 
380 000 habitantes. Já existem cli-
nicas de hemodiálise nesta área, 
mas com capacidade quase lotada, 
portanto a DaVita Sintra chega 
como resposta às necessidades da 
população.

O que se faz nos Estados 
Unidos, faz-se cá?
Sem dúvida, trabalho em diálise 
desde 1993 e tenho assistido a uma 
evolução científica e tecnológica,  
muito significativa nesta área. Em 
Portugal presta-se tratamento dia-
lítico de excelência. 

O que pode fazer a diferença 
no tratamento exigente destes 
doentes?
Em média, estes doentes deslocam-
-se à clinica de hemodialise três 
vezes por semana. Partilham con-
nosco problemas e intercorrências 
que ultrapassam os relacionados 
com a sua doença renal e procura-
mos ajudar e orientar sempre  que 
haja necessidade de intervenção de 
outras especialidades ou de cuida-
dos hospitalares.

Quem são os doentes renais 
que fazem tratamento na 
DaVita Sintra?
Abrimos em 2018, os doentes são 
referenciados de acordo com a 
proximidade da sua residência. 
Atualmente temos 25 doentes em 
tratamento, mas com capacidade 
instalada para mais de 130. Em bre-
ve iremos abrir novos turnos. 

Há diferenciação nos doentes 
de Sintra em diálise em relação 
a outro contexto geográfico?
Não me parece. Noto que há muitos 
idosos que vêm para casa dos filhos 
que residem nesta área, para terem 
melhor assistência familiar, mas 
não tenho dados epidemiológicos 
que me permitam afirmar que esta 
realidade é diferente de outras re-
giões do país. 

Será prudente desmistificar 
algumas limitações de 
mobilidade destes doentes? 

Sim, os doentes em hemodiálise, 
desde que a situação clínica o per-
mita e refiro-me às comorbilidades 
associadas, podem ir de fim-de-se-
mana ou férias. Nós tratamos da 
articulação para que sejam assegu-
rados os tratamentos durante esse 
período.

A diálise envolve um esforço 
integrado com outros 
equipamentos de saúde. 
É assim com a DaVita?
Sim, o hospital de referência des-
ta clínica para as intercorrências e 
complicações relacionadas com o 
tratamento dialítico é o Hospital 
de Santa Cruz. Quando há necessi-
dade de avaliação urgente ou pro-
gramada por outras especialidades 
nomeadamente ortopedia, neuro-
logia, urologia  referenciamos os 
doentes ao hospital Fernando da 
Fonseca. Esta articulação e refe-
renciação permitem proporcionar 
aos doentes o acesso aos cuidados 
de saúde que necessitam.

É um tratamento para a vida?
Pode não ser. Esta é uma das mo-
dalidades do tratamento da doença 
renal crónica, na ausência de con-
traindicação clínica o transplante 
renal e a diálise peritoneal podem 
ser uma alternativa.

Primeiro somos uma 
comunidade e depois uma 
empresa….. é o que se lê no 
site da DaVita…

Partilho inteiramente essa atitude. 
Acolhemos os doentes como uma 
família e tentamos ajudar a resol-
ver problemas  que ultrapassam os 
relacionados com a sua doença re-
nal. Há uma grande envolvência de 
toda a equipa no tratamento destes 
doentes .

Que tipo de ações?
Como os doentes renais crónicos 
têm restrições alimentares, temos 
uma nutricionista que aconselha e 
prescreve a dieta adequada em cada 
situação. Realizámos um workshop 
com chef de culinária  que ensinou 
o modo mais indicado de  preparar 
as refeições. Dispomos de assisten-
te social que presta apoio e ajuda 
a resolver problemas sociais e fa-
miliares, proporciona participação 
em atividades na clínica e fora da 
clinica, nomeadamente, partici-
pação em iniciativas organizadas 
pela APIR (Associação Portuguesa 
de Insuficientes Renais).

É bom trabalhar em Sintra?
Sim, é muito bom trabalhar em 
Sintra. Tenho uma equipa muito 
motivada e empenhada e traba-
lhamos todos com o mesmo ob-
jetivo: prestar um tratamento de 
qualidade e que os doente sintam 
os profissionais da clínica como a 
sua segunda família. É local muito 
tranquilo e tenho esta vista fantás-
tica: o Palácio da Pena e o Castelo 
dos Mouros… •

Entrevista de Olga Figueiredo
Secretária-Geral AESintra

Célia Nascimento, diretora-clínica da DaVita Sintra 
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SAÚDE É UM DESÍGNIO NACIONAL 
CIP apresenta pacote de 30 medidas para a Saúde 
A Saúde é o fringe benefits 
mais apreciado pelos 
trabalhadores, está no 
topo das preocupações 
dos portugueses e 
motivou a criação de um 
Conselho Estratégico da 
Confederação Empresarial 
de Portugal (CIP). Óscar 
Gaspar, ex Secretário de 
Estado da Saúde e um 
dos ideólogos do pacote 
das 30 medidas, esteve 
na AESintra em defesa do 
valor económico da Sáude; 
um dos grandes desígnios 
nacionais. 

Qual a motivação do CIP para a 
criação do Conselho Estratégico 
da Saúde (CENS)? 
A CIP tem vários conselhos estratégi-
cos, um deles o da Saúde, que reúne 
mensalmente e junta à mesma mesa 
os players económicos do setor. Do 
CENS fazem ainda parte várias em-
presas (algumas com sede em Sintra) 
e também associados individuais que 
trazem ao Conselho massa crítica 
para a reflexão sobre as preocupações 
do setor da saúde e sobre os termos 
propositivos que podemos apresen-
tar. 

Foi nessa sequência que o CENS 
apresentou o pacote de 30 
medidas aos líderes partidários? 
Pareceu-nos relevante fazer uma sú-
mula daquilo que são as nossas ideias 

e preocupações, apresentando-as a 
todos os líderes partidários antes do 
último momento de campanha elei-
toral. A proposta surge numa base de 
medidas não discriminatórias em re-
lação à atividade privada e tem como 
grande objetivo reforçar o acesso dos 
portugueses ao sistema de saúde e ao 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

A Saúde tem um valor 
económico? 
A Saúde é uma componente impor-
tante na economia nacional. Estamos 
a falar de, seguramente, acima de 70 
mil empresas ligadas ao setor que 
movimentam 5.8 mil milhões de eu-
ros de valor acrescentado bruto e de 
mais de 300 mil pessoas que traba-
lham no setor. Foi muito importante 
o Ministério da Economia ter elegido 
a Saúde como um dos seis clusters 
para ter um acordo de competitivida-
de e internacionalização. O CENS tem 

a convicção fundamentada de que a 
Saúde tem um forte potencial eco-
nómico e deve passar a ser vista não 
pelo lado exclusivo da despesa, mas 
como componente de investigação, 
desenvolvimento, criação de empre-
go e criação de riqueza nacional. 

A Comissão Europeia apresentou 
recentemente o Eurobarómetro 
que indica o alinhamento 
claro das preocupações dos 
portugueses em relação à 
Saúde… 
Sim, a Saúde é a principal preocu-
pação dos portugueses. Note que as 
pessoas estão disponíveis para pagar 
mais pela Saúde. Temos 1 milhão e 
500 mil pessoas com um subsistema 
de saúde, são pessoas que pagam 
3,5% do seu ordenado para ter aces-
so a uma 2ª cobertura. Temos mais 
de 2 milhões e 700 mil pessoas com 
um Seguro de Saúde. Hoje em dia, 

mais de 4 milhões de portugueses es-
tão disponíveis para pagar mais pela 
saúde. 

Comparativamente a outros 
sistemas europeus de saúde foram 
apontadas algumas questões a 
Portugal? 
Face às comparações internacionais, 
Portugal fica claramente abaixo das 
médias europeias e da OCDE em ter-
mos de financiamento da saúde. Den-
tro da repartição dos Orçamentos de 
Estado, a Saúde vale 15% na UE e em 
Portugal 11%. A Comissão Europeia 
também volta a advertir para as pro-
jeções que apontam para uma redução 
demográfica muito significativa em 
Portugal – nas próximas décadas - e 
recorda que o nosso país é um dos que 
terá um maior impacto nas despesas 
em Saúde, decorrente do envelhe-
cimento da população (+2,4 pontos 
percentuais do PIB). Ora, pergunto eu, 
quando em 2023/2025 precisarmos de 
4 mil milhões de euros para fazer face 
a este despesa, como vai ser? Já não 
conseguimos compensar o que acon-
teceu nas últimas décadas. O que nos 
dizem os estudos é que Portugal está 
com uma das piores situações em ter-
mos de envelhecimento da população. 

O envelhecimento da população 
é uma das questões mais 
preocupantes para o setor da 
saúde? 
Estamos numa situação difícil, num 
turning point. Temos meios de cura 
que não tínhamos há alguns anos, o 
aumento de esperança de vida é um 
aspeto muito positivo mas a longevi-
dade que conseguimos alcançar acaba 
por ser um dos grandes desafios. 

Óscar Gaspar - Vice-presidente do Conselho Geral e vogal da CIP
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DE SAÚDE PRÓXIMA DE SI!
MARCAÇÕES ONLINE:

SAÚDE É UM DESÍGNIO NACIONAL 
CIP apresenta pacote de 30 medidas para a Saúde 

É possível apresentar uma 
síntese do documento sem 
desprestígio para nenhuma das 
medidas? 
O texto foi apresentado em 3 ní-
veis: Economia da Saúde; Sistema 
de Saúde e Serviço Nacional de Saú-
de. E daqui surge a questão: porquê 
opinar sobre o SNS se somos uma 
estrutura privada? Há uns anos, fize-
mos um estudo com o prof. Augusto 
Martins que identificou a existência 
de um cluster da saúde. Ficou claro 
que, quando as coisas correm bem 
ou mal; é para todos! O CENS não 
tem nenhum pejo em apresentar 
medidas para o SNS, reconhecendo 
a interação entre a espera pública e 
a privada, até encarando isso como 
um trabalho de cidadania. O SNS 
está subfinanciado em termos cróni-
cos e o prazo médio de pagamento a 
fornecedores é elevadíssimo, quem 
acaba por financiá-lo são empresas 
privadas. 

Destacaria o consenso em 
algumas das recomendações 
apresentadas? 
A questão do orçamento plurianual 
e a existência de uma Lei de Meios 
são medidas consensuais e que já 
começaram a fazer o seu caminho. A 
repartição do Orçamento de Estado  
é feita sobre a fatia do bolo que cabe 
à Saúde e não sobre as necessidades 
reais do setor e sempre que o Tribu-
nal de Contas avança com uma aná-
lise, conclui que se fica muito aquém 
das reais necessidades. 

E quais são as reais 
necessidades? 
O acesso à Inovação, por exemplo, 
assunto altamente mediatizado nos 
últimos tempos. É uma discussão que 
não pode ser adiada. É muito difícil 
para os diversos Estados saberem 
qual o verdadeiro valor de um me-
dicamento inovador mas, por outro 
lado, os cidadãos não percebem o 

porquê do mesmo medicamento ser 
disponibilizado num pais e noutro 
já não. A discussão tem de ser feita 
e admito que, em algumas matérias, 
que a decisão tem de ser politica. 

Estamos a falar de um possível 
reordenamento do modelo do 
Sistema Nacional de Saúde? 
A componente pública deve conti-
nuar a ser o principal pilar do SNS. 
Sobre isso não tenho qualquer dú-
vida. Aquilo que foi defendido há 
vários anos - tendo em conta um 
relatório da Fundação Calouste Gul-
benkian, foi a separação entre as di-
versas competências do Ministério 
da Saúde, nomeadamente, entre os 
prestadores, os reguladores, os ava-
liadores, as tecnologias da saúde e 
outras entidades. Esta confusão de 
papéis na Saúde não facilita o próprio 
Tribunal de Contas que tem vindo a 
alertar para o conflito de interesses 
que pode existir entre as diversas 
competências. 

Qual o eventual impacto 
das 30 medidas na vida das 
empresas, particularmente nos 
trabalhadores? 
O Sistema deve estar focado no cida-
dão, sendo essa a base de toda a dis-
cussão. É cada vez mais importante 
manter o foco nos resultados e não 
tanto no volume de prestação de cui-
dados. Existe uma parte da responsa-
bilidade da saúde dos trabalhadores 
que poderia ser mais direcionada 
para entidades patronais, reduzindo, 
eventualmente, a Taxa Social Única. 
Parece-nos que faz todo o sentido 
que a entidade empregadora faça a 
prevenção necessária. Alguns estu-

dos indicam que o fringe benefits mais 
apreciado pelos trabalhadores é o se-
guro de saúde e por essa razão temos 
deixado claro, tanto ao Ministério da 
Economia como ao da Saúde, todos 
os anos, a importância do alarga-
mento dos seguros de saúde também 
para os trabalhadores das PMEs. 

Qual o impacto do pacote de 
medidas do CENS nos partidos 
políticos? 
Para além da carta que enviámos a 
todos os partidos, alguns deles, da 
esquerda à direita, convidaram-nos 
para a discussão dos diversos pontos 
o que resultou em discussões muito 
interessantes. Acredito que a Saúde é 
um desígnio nacional que está a fazer 
o seu caminho. 

Este ano foi aprovado o 2º Plano 
Local de Saúde em Sintra, com 
o envolvimento da sociedade, o 
que pensa deste instrumento? 
Na CIP nunca fizemos essa reflexão, 
mas na minha perspetiva algumas 
autarquias locais já começaram a 
encarar a Saúde de frente porque 
perceberam quais as prioridades dos 
cidadãos. As pessoas vão reclamar 
dos seus autarcas as carências que 
sentem na Saúde e já não vão ficar 
convencidas com a resposta habitual, 
porém correta, de que essa compe-
tência está atribuída ao Governo 
Central. Os Planos Locais de Saúde 
já estavam previstos na anterior Lei 
de Bases e voltam a estar na que foi 
recentemente aprovada. Admito que 
possam ser um excelente instrumen-
to de reflexão e de planeamento e 
fico muito satisfeito que em Sintra 
esse caminho já tenha sido iniciado. •
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Segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), cerca de 70% 
dos casos de patologias asso-

ciadas à contaminação dos alimentos 
tem origem no manuseamento ina-
dequado parte dos manipuladores. 
Os potenciais perigos associados são 
de origem biológica, física e química. 
Abaixo referimos a proveniência dos 
tipos de perigos, as potenciais doenças 
a eles associadas e as boas práticas que 
devem ser seguidas durante a manipu-
lação dos alimentos de forma a evitar 
ou eliminar a sua ocorrência.

A implementação de sistemas de 
controlo e autocontrolo, como por 
exemplo o HACCP (HazardAnalysi-
sandCriticalControlPoints), durante 
as fases de produção dos alimentos, 

desde a matéria-prima à distribuição, 
é fundamental na prevenção da ocor-
rência destes perigos, uma vez que 
permite a aplicação de medidas para 
controlá-los nas várias etapas (pre-

paração, confecção, armazenamento, 
etc). 

O Gabinete de Segurança Alimentar da 
AESintra encontra-se disponível para ajudá-lo 

na implementação de HACCP, contacte-nos!
segurancaalimentar@aesintra.com  | 219106283

Perigos na manipulação de alimentos Sintra, Empresas e Serviços

A Turtle Houses é uma 
empresa jovem, sediada 
na Terrugem e ligada à 

construção desde 1995. A em-
presa optou por desenvolver 
um conceito de construção 
mais económico e de qualidade, 
mais rápido e mais fácil; sem 
nunca comprometer o design. A 
Turtle Houses preocupa-se por 
salvaguardar a eficiência ener-
gética e a acústica, ambas de 
excelente qualidade, muito aci-
ma da construção tradicional. 
Todos os processos inerentes 
à construção de uma casa são 
optimizados – desde logo por-
que todos eles acontecem na 
fábrica, onde estão disponíveis 
os recursos necessários. Esta 
optimização favorece a relação 
qualidade/preço. Este conceito 
de construção já deu provas em 
todo mundo e por cá a Turtle 
Houses orgulha-se de trabalhar 
com técnicos nacionais e com 
uma vasta e empenhada equipa 
de profissionais de diferentes 
setores da construção. 

Visite a Turtle Houses na 
Terrugem e sinta-se em casa! •

Turtle Houses, Lda.
Tel. (+351) 919 870 211

luisguerreiro@turtlehouses.com
www.turtlehouses.pt

Turtle 
Houses

Visão inovadora 

- PERIGOS BIOLÓGICOS:
E. coli, Salmonella, Listeriamono-
cytogenes, Staphylococcusaureus, 
Clostridiumperfringens)
Alimentos associados: Água conta-
minada; ovos; leite cru ou derivados; 
queijos; carnes mal cozinhadas; carnes 
insuficientemente curadas; saladas; 
mariscos. Potenciais doenças: Salmo-
nelose;  Campilobacteriose;  Shigelose.
Vírus  (Hepatite A, E, Rotavírus) 
Alimentos associados: Água; maris-
co; saladas; fruta.
Pragas (Roedores, Rastejantes,  
Insectos voadores)

Boas práticas
Correta higienização (limpeza e desin-
feção) das mãos; Desinfeção de fruta e 
legumes; utilização de diferentes uten-
sílios e tábuas de corte para manipular 
diferentes tipos de alimentos; confeção 
à temperatura adequada; correta lim-
peza e desinfeção de utensílios,equi-
pamentos e superfícies de trabalho 
após utilização; utilização de pinças 
ou luvas sempre que os alimentos es-
tejam prontos a consumir; separação 

dos alimentos crus dos confecionados 
nos equipamentos de frio; controlo 
de temperaturas dos equipamentos 
de frio; descongelação à temperatu-
ra de refrigeração (até 5 °C); controlo 
preventivo (molas de retorno nas por-
tas, redes mosquiteiras em janelas…); 
controlo de exclusão (empresa externa 
para controlo de pragas).

- PERIGOS QUÍMICOS:
Contaminantes resultantes 
do processamento alimentar 
(Acrilamidas…)
Alimentos associados: Batatas 
fritas; bolachas; biscoitos; pão; 
alimentos grelhados. Potenciais 
doenças: Cancro.
Aditivos não autorizados (Sudan 
I-IV, Para Red)
Alimentos associados: Molhos e es-
peciarias. Potenciais doenças: Mal-
formações congénitas.
Toxinas naturais (Aflatoxinas 
Solanina, Toxinas marinhas)
Alimentos associados: Frutos secos; 
batata; milho; bivalve; marisco. Poten-
ciais doenças: Doenças degenerativas 

do sistema nervoso; doenças osteo-
musculares. Outros. Produtos de lim-
peza; lubrificantes.

Boas práticas
Controlo de qualidade e temperatura 
dos óleos de fritura; controlo da tem-
peratura dos alimentos assados ou gre-
lhados; manuseamento dos produtos 
de limpeza seguindo as instruções do 
fabricante; armazenamento de produ-
tos de limpeza em locais separados e 
identificados.

- PERIGOS FÍSICOS:
Provenientes do manipulador (ador-
nos), do alimento (lascas de ossos, cas-
cas de ovos, espinhas...),  da cozinha 
(vidro, metal, parafusos...)
Potenciais doenças: leões no apare-
lho digestivo.

Boas práticas
Não utilização de adornos (brincos, 
pulseiras, anéis...) durante a manipu-
lação de alimentos; correta separação 
dos alimentos e resíduos durante a ma-
nipulação; manutenção preventiva de 
equipamentos. •
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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!

Segurança e Saúde no Trabalho nas MPE’s
Pedro Ventura 
Vereador da CMS 

A competição entre as empresas 
a nível nacional e internacional 
tem conduzido a um ambiente 

de procura contínua de novos merca-
do e da melhoria do processo produ-
tivo. Tal levou à aposta em ferramen-
tas de gestão que têm por objetivo 
aumentar a qualidade dos produtos, 
aumentar os lucros e melhorar relação 
empresa-sociedade, a fim de conquis-
tarem uma posição de destaque na sua 
área de intervenção. 
A Segurança e Saúde no Trabalho 
(SST) é um desses mecanismos e, nos 
últimos anos, ela tornou-se decisiva 
para a construção da imagem de qual-
quer empresa, uma vez que trata da 
prevenção de acidentes e de doenças 

profissionais, bem como da proteção 
e promoção da saúde dos trabalha-
dores, melhorando as condições e o 
ambiente de trabalho. Além disso, SST 
é condição básica e fundamental para 
qualquer empresa que deseja atingir 
qualidade e produtividade, cumprindo 
as regras actualmente definidas pela 
OIT e pela própria União Europeia. 
A satisfação dos trabalhadores, aliada 
a um ambiente seguro pode originar 
uma melhoria dos resultados opera-
cionais, além de melhorar a imagem 
da empresa no mercado gerando, in-
clusive, novas oportunidades de cres-
cimento. 
A gestão de SST pode também propor-
cionar Qualidade de Vida no Trabalho 

oferecendo um ambiente juridica-
mente correto, socialmente encora-
jador e individualmente desafiador. 
Além disso, pode evocar o sentimento 
individual ou coletivo de querer estar 
naquele local, e assim encontrar o 
apoio necessário para o desenvolvi-
mento individual. 
Porém, a gestão de SST nem sempre é 
praticada por todas as empresas, den-
tre os quais pode-se destacar as Micro 
e Pequenas empresas (MPE). As MPEs 
possuem importante papel na inclu-
são económica e social, destacando-se 
pela participação no acesso às oportu-
nidades de emprego e no desenvolvi-
mento económico do país. 
A dificuldade de implantação destas 

políticas é resultado, principalmente, 
do pouco recurso financeiro e da falta 
de informação dos donos das empre-
sas. Quando há a implantação do sis-
tema, nem sempre é possível perceber 
os resultados, já que o investimento 
em segurança não se repercute dire-
tamente nos lucros. Assim, devido a 
estas características estruturais, cul-
turais e de gestão, afirmam que algu-
mas normas e leis referentes à SST 
deveriam ser adaptadas à realidade 
das MPEs, facilitando a utilização das 
mesmas pelas organizações. 
Esperamos que o novo governo olhe 
com mais cuidado para esta área, dada 
a importância das MPE’s no contexto 
económico português. •

15 Anos a Inovar a Saúde local
Este ano a Cintramédica com-

pleta 15 anos de existência. 
São 15 anos de uma empresa 

com ADN Sintrense e que procura 
constantemente fazer a diferença 
na prestação de serviços de saúde 
privados na região. 

Para além dos inúmeros serviços 
de diagnóstico clínico prestados 
atualmente, continua a ser a única 
empresa no concelho com labo-
ratórios de análises clínicas e de 
anatomia patológica, com enorme 
capacidade de resposta, qualidade e 
inovação. 

Uma aposta fundamental, e que 
reflete a missão de proximida-
de com a população, são os locais 
Cintramédica, espalhados um pou-
co por todo o concelho, como por 
exemplo, o posto de análises e mar-
cações mais recente em Colares. A 
partir de 2019, a Cintramédica che-

gou também ao concelho de Mafra, 
com a abertura de duas clínicas 
– Mafra e Ericeira – e também ao 

concelho da Amadora. 
No último quadrimestre deste 

ano o grupo de saúde apresentou 

mais uma novidade tecnológica, a 
Mamografia 3D. O aparelho com 
tecnologia tomossíntese é o primei-
ro a funcionar no concelho e permi-
te a realização de um dos exames 
mais importantes na deteção do 
cancro da mama. 

De destacar ainda a aposta na 
comunicação e atendimento ao 
cliente por via online. A Cintramé-
dica lançou no mês de Outubro um 
chatbot com inteligência artificial 
com o objetivo de ajudar os clientes 
na procura de informações e nos pe-
didos de marcação, passando desta 
forma a ter um canal de atendimen-
to disponível em horário alargado. 

A empresa tem também apostado 
cada vez mais na produção e divul-
gação de vídeos informativos sobre 
especialidades médicas e doenças, 
através do seu website, redes sociais 
e canal de youtube. •
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Segurança e Saúde no Trabalho

Saúde no local de trabalho
F alar do “estado de saúde” no 

nosso local de trabalho, é asso-
ciar a ideia, quase de imediato, 

à qualidade do ar e à saúde mental 
dos colaboradores. Porém, a Saúde 
Ocupacional é muito mais do que 
isso: promove e protege a saúde 
dos trabalhadores nos locais de tra-
balho, contribuindo positivamente 
para a sua qualidade de vida e bem-
-estar físico, mental e social, favo-
recendo a produtividade e o desen-
volvimento económico sustentado. 
O facto de os trabalhadores serem 
o principal elemento da estrutura 
produtiva faz com que a Saúde Ocu-
pacional, reconhecida pela generali-
dade da comunidade científica e por 
organismos internacionais como a 
Organização Mundial de Saúde e a 
Organização Internacional do Tra-
balho, represente  um conjunto de 

ferramentas fundamental para ga-
rantir as adequadas condições de 
segurança e saúde nos locais de tra-

balho. No ínicio de um novo traba-
lho é aconselhável fazer de imediato 
uma bateria de exames para avaliar 

as condições inerentes ao local de 
trabalho. Depois disso, elencando a 
educação, a formação e a informa-
ção, o check-up deve ser regular. A 
responsabilização deve ser de ambas 
as partes: do empregador pela pro-
moção e manutenção da segurança 
e da saúde no local de trabalho e 
do trabalhador a quem cabe cum-
prir as prescrições e conselhos na 
matéria. Apenas com esta dinâmica 
em equipa é possível criar locais de 
trabalho saudáveis, que transmitam 
aos trabalhadores prazer em lá estar. 
Considerando que é no local de tra-
balho que os trabalhadores passam 
uma parte significativa da sua vida, 
a importância que todos os empre-
sários e empregadores devem dar à 
Saúde Ocupacional é um exigência 
que ganha a cada dia mais afirmação 
e destaque. •

IV Congresso Segurança e Saúde 
no Trabalho de Sintra
No âmbito das atividades desen-

volvidas pela Autoridade para 
as Condições do Trabalho - ACT 

e da rede de parcerias estabelecidas 
em Sintra entre várias entidades para 
a promoção da Segurança e Saúde no 
Trabalho, será realizada, no próximo 
mês de novembro, uma nova edição do 
Congresso SST Sintra que durante três 
dias objectiva envolver empresários e 
trabalhadores para a temática da pre-
venção primária de riscos ocupacionais 
e para a promoção de locais de trabalho 
saudáveis.

A quarta edição desta iniciativa é 
subordinada ao tema do custo/ bene-
fício em SST e à semelhança de edi-
ções anteriores é constituída por dois 
blocos: um conjunto de workshops de 

frequência livre, alusivos a temas rele-
vantes e atuais da Segurança e Saúde 
do Trabalho, realizados de 4 a 6 de no-
vembro, em vários locais do concelho 
de Sintra e um seminário, com comuni-
cações científicas e divulgação de boas 
práticas, a ocorrer no dia 7 de novem-
bro no Centro Cultural Olga Cadaval, 
em Sintra.

Este evento insere-se no âmbito de 
um projeto de promoção da Segurança 
e Saúde do Trabalho (SST), desenvol-
vido desde 2010 por vários parceiros e 
que pretende, através da ligação entre 
os vários atores no domínio da SST 
– autoridades do trabalho, empresas, 
trabalhadores, comunicação social, 
associações, escolas, universidades e 
serviços públicos –, a criação de uma 

rede municipal de prevenção dos riscos 
profissionais. 

 O IV Congresso SST Sintra é orga-
nizado por uma rede de parceiros com 
interesses e relevo na área da SST: Câ-
mara Municipal de Sintra, Autoridade 
para as Condições de Trabalho (ACT) / 
Ponto Focal Nacional Agência Europeia 
para a Segurança e Saúde no Trabalho, 
revista “Segurança”, Instituto Superior 
de Educação e Ciências (ISEC), Facul-
dade de Motricidade Humana (FMH), 
Associação Empresarial de Sintra (AE-
Sintra), Serviços Municipalizados da 
Água e Saneamento de Sintra (SMAS), 
Escola Nacional de Bombeiros (ENB), 
Associação Portuguesa de Ergonomia 
(APERGO) e Ordem dos Engenheiros 
Técnicos (OET). •
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Novo código do trabalho 
– o que muda?

Em vigor desde 1 de 
outubro de 2019, saiba 
quais as principais 
mudanças na lei laboral:

CONTRATOS 
A TERMO INCERTO*
- Contratos a termo incerto passam 
a ter duração máxima de quatro 
anos;
- Passa a não admissível recorrer a 
contratação a termo, simplesmen-
te porque o trabalhador a integrar 
é um jovem à procura de primeiro 
emprego ou está em situação de de-
semprego de longa duração;
- A possibilidade de contratação a 
termo no caso de lançamento de 
nova atividade de duração incerta 
fica limitada às empresas com me-
nos de 250 trabalhadores;

CONTRATOS DE MUITO 
CURTA DURAÇÃO*

- Contratos de muito curta duração 
passam a ter duração máxima de 35 
dias e são alargados a todos os se-
tores;

CONTRATOS 
TEMPORÁRIOS*
- Contratos temporários passam a 
ter um limite máximo de seis reno-
vações;

*Todas as alterações na contratação 
apenas se aplicam aos contratos ce-
lebrados a partir de 1 de outubro, 
data de entrada em vigor deste novo 
Código do Trabalho

PERÍODO 
EXPERIMENTAL
- O período experimental para tra-
balhadores à procura do primeiro 
emprego e desempregados de longa 
duração passa de 90 dias para 180 
dias;
- O período experimental pode ser 

“reduzido ou excluído” consoante 
anterior contrato a termo, temporá-
rio ou de estágio para a mesma ati-
vidade e para o mesmo empregador;

BANCO DE HORAS
- É eliminado o banco de horas in-
dividual (aqueles que estejam atual-
mente em vigor têm de cessar até 1 
de outubro de 2020);
- É criado um novo banco de horas 
grupal, que por referendo pode ser 
aplicado a toda a equipa. Isto se tal 
for aprovado por, pelo menos, 65% 
dos trabalhadores.

FORMAÇÃO CONTINUA
- O trabalhador passa a ter direito, 
em cada ano, a um número mínimo 
de 40 horas de formação contínua 
ou, sendo contratado a termo por 
período igual ou superior a três me-
ses, a um número mínimo de horas 
proporcional à duração do contrato 
nesse ano. •

 

Novos Espaços | Novas Empresas | Novas Ideias

SINTRA 
EMPREENDEDORA

Nome:
Sofia & David -Petcafé, Lda

Área/Setor de atividade: 
Cafetaria e tratamento de ani-
mais de companhia; comércio 
de acessórios e alimentação para 
animais de companhia.

Inicio de atividade: 
27 de setembro 2019

Local/sede empresa:   
Rua de Angola nº 8 Loja B - 2735-
229 - Cacém

Contactos: 
961440706

Estratégia de mercado:
Colmatar a inexistência de cafés e 
esplanadas que permitam a entra-
da de animais dentro do estabele-
cimento, apesar da lei já o per-
mitir. Juntar dois conceitos num 
único espaço - cafetaria e tosquia. 
Transportar para o mercado a pai-
xão por animais de companhia 
incentivada pela profissão e pela 
situação de criação do próprio 
emprego. 

O que o distingue no mercado:
Espaço acolhedor, diferente das 
pastelarias tradicionais, único 
com este conceito em território 
nacional. Pastelaria e grooming.

Perfil cliente: 
Pessoas com animais 
de estimação.

Principal produto/serviço: 
Cafetaria e tratamento de ani-
mais de companhia; comércio 
de acessórios e alimentação para 
animais de companhia.

Sintra, vantagens para 
o negócio: 
Concelho de residência e forte 
densidade populacional.
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Formação AESintra 
Outubro a Dezembro 2019

Segurança 
no Trabalho

Primeiros
Socorros

Segurança 
Alimentar

Segurança 
Contra

Incêndios

Formação Team Building 
Como melhorar o ambiente de empresa

O conceito de Team Building 
está associado ao incremento 
do espírito de equipa, através 

de atividades que procuram reforçar 
e desenvolver o conhecimento e a 
coesão entre equipas. Cada vez mais 
estas atividades são importantes 
“ferramentas” para melhorar o clima 
organizacional.

- Melhora a comunicação 
interna
As atividades promovidas contri-
buem para descomprimir, quebrar o 

gelo, entusiasmar e motivar, permi-
tindo identificar quais as lacunas em 
termos de comunicação das equipas.

- Fomenta o trabalho 
em equipa
Com a promoção de ações fora do 
local de trabalho, num ambiente in-
formal e descontraído, os trabalha-
dores partilham os seus interesses 
e capacidades que no dia-a-dia não 
têm oportunidade de fazer, é uma 
excelente forma de conhecer melhor 
os estilos de trabalho e pontos fortes 

de cada um e aprender a aproveitar 
esse conhecimento em ambiente or-
ganizacional.

- Promove a confiança
Com atividades intensas, com envol-
vência emocional, os participantes 
interagem e dependem uns dos ou-
tros, motivando uma grande intera-
ção entre todos.

- Estimula a criatividade
Diariamente, a rotina ganha peso 
e dimensão, porém, a promoção de 

atividades em locais exteriores, esti-
mula e incentiva uma nova visão das 
coisas.

Estes são alguns dos benefícios, 
mas muitos mais existem. O im-
portante é que devem proporcionar 
momentos de diversão, devem ser 
orientados por especialistas e devem 
ser feitas regularmente.

Apostar neste tipo de ações é um 
grande contributo para a satisfação 
dos trabalhadores, pode mudar a 
cultura da empresa e tornar as em-
presas mais felizes. •

Segurança e Saúde 
no Trabalho.Conceitos Básicos
Segurança no Trabalho 

.SST - Riscos químicos 

.Movimentação de terras 
e trabalho em altura

Primeiros Socorros.Emergência e PS no local 
de trabalho  - Nível I e Nível II 

.PS Pediátricos 

.PS Geriátricos

Segurança 
Contra Incêndios.Segurança Contra Incêndios 
- Nível I - Nível II

Comércio.Gestão de Stocks.Vitrinismo e organização 
de espaços comerciais

Jurídico.Cessação de Contratos de 
Trabalho.Legislação - Férias, Feriados 
e Faltas

TIC.Excel avançado .Introdução ao SEM .Como analisar e interpretar 
resultados Web

Comportamental.Bem estar vs Produtividade.Coaching .Falar em público 
e Apresentações com Impacto

Team Building.Team Building: Motivar 
Equipas

Áreas de formação obrigatórias:
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GNR de Sintra está com o Movimento 
Sintrazul
Sandra Neves e Rita Sousa, am-

bas colaboradoras da AESintra, 
reuniram com o Capitão Ricar-

do Guimarães da Silva, comandante 
do Destacamento Territorial de Sin-
tra da Guarda Nacional Republica-
na, para apresentação da campanha 
de sensibilização - Sintrazul - pela 
nossa terra. Esta campanha está a 
cargo da AESintra desde o início do 
ano corrente. Foram apresentados 
os 5 compromissos do Movimento e 
foi lançado o desafio para divulgação 
dos mesmos junto de todos os agen-
tes e respetivas famílias. O coman-
dante da GNR de Sintra aproveitou 
o momento para demonstrar que o 
Comando que dirige tem também 
preocupações ambientais, expressas 
numa viatura elétrica a uso por este 
serviço de Destacamento. •

BREVES
56 Galardões 
Eco-Escolas para 
Sintra

No passado dia 18 de outubro rea-
lizou-se a cerimónia do “Galardão 
Eco-Escolas”, em Guimarães, com 
a representação de 1564 escolas de 
todo o país. Sintra foi o concelho que 
mais bandeiras verdes recebeu – 56, 
tendo seguido, colado, o concelho 
de Torres Vedras com um total de 54. 
Lembramos que o projeto Eco-Escolas 
é internacional, promovido pela orga-
nização não governamental europeia 
Fundação para a Educação.•

Beateiras produzidas 
em Sintra são 
amigas do ambiente

A AESintra já tem colocada a beateira 
que está a marcar posição no merca-
do. Feita num material inovador- po-
lissin - é produzida em Sintra e está a 
conquistar vários pontos do país. Esta 
beateira foi generosamente oferecida 
pelo nosso associado Polinnovate  - 
empresa sediada em Pêro Pinheiro 
que, na sua página, apresenta outras 
soluções inovadoras e amigas do am-
biente com um grande leque de fun-
cionalidade.•

Re-food – fazer do desperdício refeição

A Re-food é uma organização 
independente, orientada por 
cidadãos, 100% voluntária, 

uma comunidade de caridade eco-
-humanitária, que trabalha para eli-
minar o desperdício de alimentos e a 
fome em cada bairro. Está presente 
em Rio de Mouro e tem como missão 
resgatar 100% da comida exceden-
tária na área de atuação. A AESintra 
estabeleceu uma parceria, onde am-
bas as entidades se comprometem 
a promover e dinamizar as ações 
necessárias para a divulgação deste 
projeto, aplicando todos os esforços 
necessários para resgatar a comida 
excedentária.

O projeto Re-food – Aproveitar 
para Alimentar, consiste na distri-
buição de comida recolhida em res-
taurantes por famílias carenciadas. 
Todo este projeto é desenvolvido 
por voluntários. Os restaurantes são 
convidados a doar comida em bom 
estado que diariamente seria con-
denada ao lixo por falta de uma al-
ternativa viável, participando assim 
num projeto de responsabilidade 
social. Os voluntários identificam as 
famílias através das instituições lo-
cais, recolhem a comida, embalam-
-na e distribuem pelas famílias. É um 
projeto onde toda a comunidade vo-
luntariamente se une para construir 
a ponte humana entre o excesso e 
a necessidade que, efetivamente, 
muda o mundo para melhor.

É um projeto de sustentabilida-
de ambiental onde cada refeição 

resgatada reduz o impacto negati-
vo da biomassa que degrada o meio 
ambiente em aterros, procura mini-
mizar a pegada ecológica – a maior 
parte do trabalho de recolha pode ser 
realizado por equipas a pé ou de bici-
cleta e utilizando veículos elétricos. 
A sustentabilidade social também 
está presente, com a interação posi-
tiva de muitos e diversos voluntários 
de diferentes gerações que geram 
um ambiente de cooperação e boa 
vontade. A Re-food está disponível 
para aceitar voluntários, para rece-
ber apoios financeiros que ajudem 
nas despesas de funcionamento, e 
apoio de restaurantes e empresas 
com refeitórios para fornecimento 
de comida. •

Para mais informações contactar 
a Re-food Rio de Mouro 

   refood.riodemouro@gmail.com
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Cuidados quiropráticos dão saúde
Associado da AESintra, a 
Viver Quiroprática é uma 
clínica em Cascais dedicada 
à saúde e bem-estar da 
comunidade. A Quiroprática 
não é um complemento 
nem uma alternativa à 
medicina, é uma ciência, 
uma arte e uma filosofia de 
saúde distinta e separada. 
Falámos com Theo Koenen, 
quiroprático apaixonado 
por Portugal.

O que é a quiroprática e quais as 
principais benefícios?
É uma profissão da área da saúde fo-
cada no poder do corpo em autorregu-
lar-se e em autorregenerar-se. Para a 
Quiroprática, o sistema nervoso con-
trola e coordena todas as funções do 
corpo e qualquer interferência pode 
diminuir aquela autorregulação e au-
toregeneração. O sistema nervoso é 
frágil, precisa de ser protegido e essa 
proteção vem dos ossos, mais especi-
ficamente do crânio e da coluna. A co-
luna oferece proteção, estrutura e uma 
vasta possibilidade de movimentos e 
a pressão dos seus nervos espinhais, 
provocam uma diminuição nos sinais 
do cérebro para o corpo e vice-versa. 
Esta pressão pode ser sentida, mas na 
maioria dos casos não é. A Quiroprá-
tica pode ajudar a melhorar o estado 
de saúde, procurando na coluna áreas 
que estejam sob pressão (subluxa-
ções), aliviando-a no sistema nervoso. 

É uma técnica, uma arte, uma 
medicina alternativa…. Qual o 
termo correto?
Eu diria que é uma profissão, existem 
várias formas de quiroprática, várias 

técnicas, e a forma como cada indi-
viduo aplica essa técnica é uma arte. 
Como não usamos nenhuma forma de 
medicação eu não chamaria de medi-
cina alternativa.

Qual o perfil de cliente das 
clínicas?
Não temos propriamente um perfil de 
cliente, a quiroprática é para todos, 
desde o cliente que se quer ver livre 
da dor de costas, ao cliente que quer 
ter melhor performance desportiva ou 
profissional.

Em que altura a quiroprática é 
mais aconselhável e benéfica?
A quiroprática é benéfica em to-
das as fases da vida; desde o nas-
cimento. Ajuda a eliminar inter-
ferências no sistema nervoso em 
desenvolvimento, evitando pro-
blemas futuros. As crianças estão 
constantemente a cair e passam 
cada vez mais tempo agarradas 
aos seus telefones e outras tecno-
logias. Os adultos, tenham eles um 
trabalho fisicamente exigente ou 
fiquem sentados ao computador o 
dia inteiro, beneficiam em manter 
a sua estrutura em equilíbrio e com 
maior flexibilidade. 

Qual é o percurso formativo de um 
“técnico” de Quiroprática?
A educação em Quiroprática é muito 
parecida com a de um médico tradi-
cional. Uma licenciatura de quatro 
anos, em ciências básicas, depois o 
curso de Quiroprática de cinco anos. 
A nossa formação só difere da de um 
médico porque passamos mais tempo 
a aprender as técnicas e em radiologia.

Na área dos workshops que 
desenvolvem para empresas, 
quais os programas que 
desenvolvem e como chegam até 
ao mundo empresarial?
Junto das empresas desenvolvemos 
maioritariamente as palestras, pois a 
nossa missão é mais vocacionada para 
a educação e para a informação dos 
indivíduos. Temos parcerias com al-
gumas empresas que já reconheceram  
o forte impacto que o absentismo tem 
na produtividade dos seus colaborado-
res. Muitas vezes são os nossos clien-
tes que falam dos nossos consultórios 
junto das empresas onde trabalham, 
por reconhecerem que através da 
Quiroprática conseguiram melhorar 
o seu bem-estar e qualidade de vida e, 
consequentemente, tornarem-se mais 
produtivos.

O tecido empresarial está atento à 
prática? Há algum padrão 
nas empresas que vos procuram 
para desenvolvimento 
de programas de Quiroprática?
As empresas que nos contactam, 
maioritariamente, são as que estão fo-
cadas no bem-estar e na produtivida-
de dos seus colaboradores. Felizmente 
é algo que acontece cada vez mais.

Prevê o alargamento de clínicas, 
talvez alguma em Sintra?
Obviamente que a nossa ambição é 
expandir o nosso negócio e ajudar o 
maior de número de pessoas através 
da Quiroprática. Para já não prevemos 
abrir outra clinica, mas o mercado está 
sempre em movimento e nunca sabe-
mos o que nos está reservado.

Quais as vantagens que teve 
em conta quando decidiu 
tornar-se associado 
da AESintra?
Fundamentalmente, a principal van-
tagem é a possibilidade de divulgar a 
Quiroprática ao maior número de pes-
soas possível. A nossa missão é educar 
e ajudar o maior número de pessoas a 
viver as suas vidas da melhor forma e o 
mais natural possível, através de cui-
dados quiropráticos.

Foi a Quiroprática que o trouxe 
a Portugal?
Sim, vim em trabalho para substituir 
um colega que precisou de se ausen-
tar por umas semanas e apaixonei-me 
por Portugal, pela cultura, pela histó-
ria, pelas pessoas e, claro, pela comida! 
Voltei aos Estados Unidos para vender 
tudo o que tinha e regressei com duas 
malas e um grande desejo de servir a 
população que na altura era (e ainda é) 
muito pouco assistida ao nível de cui-
dados quiropráticos.•

Theo Koenen

Escreva-nos!
jeconomialocal@aesintra.com


