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Vivemos num país onde só há relativamente pouco tempo começou a 
ser entendido, de uma forma razoavelmente alargada, que o despor-
to é uma componente fundamental da saúde das pessoas e do seu 

desenvolvimento. Costuma-se dizer que o desporto é uma escola de vir-
tudes, desde logo porque nos prepara melhor do ponto de vista físico, mas 
também nos ajuda muito quanto ao nosso equilíbrio psíquico e emocional. 
Felizmente, assiste-se hoje a uma procura da actividade desportiva pelos 
jovens, mas também pelos menos jovens.

Vários são os tipos de desporto, podendo por exemplo dividir-se nos 
desportos individuais e colectivos. Em ambos, existe um sentido de tentar-
mos melhorar o nosso desempenho físico, para nos suplantarmos e conse-
guirmos ir cada vez mais longe nas nossas capacidades.

Para isso, é importante conhecermos bem as nossas capacidades e que 
tenhamos uma atitude de grande entrega e até, por vezes, de estarmos 
dispostos a fazer alguns sacrifícios. Nas competições desportivas deve-
mos tentar sempre dar o melhor de nós próprios, por respeito aos nossos 
adversários e a nós próprios. E devemos ter consciência que nem sempre 
é possível ganharmos ou atingir os nossos objectivos. Acima de tudo, na 
competição, é preciso saber perder, assim como é muito importante saber 
ganhar. Tal como na vida.

O desporto vive também muito dos que sobressaem, daqueles que con-
seguem subir muito acima da maioria, dos que conseguem atingir níveis 
elevados de desempenho. Olhamos para eles sempre com admiração, por 
apreciarmos as suas façanhas. Sem pretender ser exaustivo, e cingindo-me 
aos tempos da minha juventude, recordo-me bem, por exemplo, do que foi 
o impacto mediático das vitórias no atletismo do Carlos Lopes ou da Rosa 
Mota, da equipa dos “magriços” no mundial de futebol de 1966, ou da nos-
sa selecção de hóquei em patins quando conquistou vários campeonatos 
mundiais também nos anos sessenta do século passado. Para além destas 
modalidades, temos tido nos anos mais recentes inúmeros exemplos de 
grandes campeões num elevado e diversificado número de modalidades 
desportivas.

Tendemos a ver nestes desportistas um exemplo, não só enquanto des-
portistas, mas também, e sobretudo, como cidadãos. E é por isso que a sua 
realização extradesportiva é tão importante para todos nós. É importante 
revermo-nos em alguém que se destacou no desporto mas que também foi 
capaz de se afirmar na vida que existe para além do desporto, em particular 
na vida profissional, que começa muitas vezes quando a vida intensa como 
praticantes desportivos já terminou.

A presente edição vai justamente falar de dois grandes atletas do nosso 
concelho de Sintra,internacionalmente conhecidos e destacados - Frede-
rico Gil (Ténis) e Nic Von Rupp (Surf) – não só sobre a sua vida desportiva, 
mas, em particular, sobre a sua capacidade empresarial.

São exemplos como estes que seguramente nos inspiram a todos, que 
nos ajudam a perceber a “escola de virtudes” que pode e deve ser o des-
porto e que, naturalmente, enchem todos os sintrenses de grande alegria.•

E stamos a uma edição do final de 2020, ano que se revelou 
fatídico para o mundo ainda durante o 1º trimestre. Talvez 
nunca antes tenhamos sido forçados a parar as economias 

mundiais à escala que esta pandemia obrigou. Os motores de 
qualquer sociedade são as pessoas e as relações que constroem 
e que empreendem entre si. São as ambições que acalentam, os 
talentos naturais que desenvolvem e o que de si dão à sua família, 
aos amigos, à comunidade, ao país, e, sem pretensão, o que de si 
dão ao mundo. 

Sintra, entre os seus munícipes e no que ao setor do desporto 
diz respeito, tem desportistas de elite em várias modalidades. So-
mos um concelho de turismo balnear e de turismo de Surf e, nesta 
modalidade, temos muitos atletas de destaque internacional. 

Nesta senda fomos conhecer Nic Von Rupp, surfista de ondas 
gigantes, local da Praia Grande, e Frederico Gil, tenista de Cola-
res. 

São dois desportistas de Sintra, amigos, viciados na energia do 
concelho de onde não querem sair e onde já desenvolvem alguns 
projetos empresariais. É para Sintra que querem sempre voltar 
depois da exigência das provas os fazer passar longas temporadas 
fora do país. São dois jovens de “cabeça arrumada”, com grande 
vontade de ajudar a dinamizar Sintra. São munícipes de elite que 
de um talento natural - cada um com o seu - souberam acrescentar 
uma dose certa de trabalho árduo. São gente que devia de ser “le-
vada em braços” pelas entidades locais, porque são portugueses 
e estão entre os melhores do mundo. Aliás, são portugueses de 
Sintra; são “nossos”! 

A par desta dupla, não ligado ao desporto, fomos conhecer o 
António Mateus Cruz, também de Sintra e também amigo da pare-
lha. O António é gestor hoteleiro e designer de formação, trabalha 
com a família no restaurante Búzio e tem direcionado para Sintra 
a sua paixão pela fotografia e pelas comunidades.

Ainda sobre o tema desporto, fomos conhecer uma das empre-
sas sediadas no concelho há já bastante tempo, associada da AE-
Sintra e líder de mercado, com grande historial no fabrico, insta-
lação, exportação e manutenção de equipamentos para desporto e 
instalações desportivas; a AFFSports, na Beloura. 

Por último, uma menção especial ao ciclo de encontros entre 
Basílio Horta e Paulo Veríssimo, presidentes da Câmara Municipal 
de Sintra e da AESintra, respetivamente. Nesta edição marcada 
pela segunda reunião entre ambos, sinal inequívoco da coopera-
ção entre as duas entidades. 

A avaliação e desenho de estratégias de futuro para fazer face 
aos tempos particularmente difíceis para o comércio e serviços 
locais que integram o tecido empresarial e comercial de Sintra, 
são os motivos mais imediatos para esta cooperação.•

EDITORIAL Sónia Firmino
Diretora
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Reunião de presidentes 
em Sintra
Paulo Veríssimo e Basílio Hor-

ta, presidentes da AESintra 
e da Câmara Municipal de 

Sintra, respetivamente, reuniram 
no passado dia 14 de outubro para 
acertar estratégias e concentrar 
esforços, visando o apoio ao teci-
do empresarial de Sintra, particu-
larmente ao comércio e serviços 
locais. Ficou acordada para breve 
uma reunião na AESintra, entre o 
presidente da autarquia sintrense, 
órgãos sociais e associados. 

Os tempos são instáveis, talvez 
nunca antes o tecido empresarial, 
económico e social, independente-
mente da geografia, tenha sido tão 
fortemente desafiado. As poucas 
referências históricas que existem 
na recuperação económico-finan-
ceira do mundo numa conjuntura 
pós-pandemia, são pouco ajus-
táveis aos níveis de exigência da 
Sociedade e da Economia atuais. 
Desconhecemos o futuro e pla-
neá-lo pode ser tarefa inglória. 
Não sabemos exatamente qual a 
extensão dos danos na sociedade, 
na economia, nas nossas empresas; 
no mundo. Não temos uma signifi-
cativa parte das respostas necessa-
riamente imediatas, nem temos as 
soluções mais céleres, mas há uma 
aprendizagem reforçada que esta 
pandemia revelou: são tempos de 
união de esforços, de trabalho con-
junto e de responsabilidades assu-
midas. 

Mais do que nunca, esta é a di-
nâmica que os agentes económicos 
esperam das entidades que os re-
presentam. É esta a única postura 
defendida pela AESintra,  desde o 
primeiro e derradeiro momento 
de chegada da pandemia. Antes da 
reunião, Paulo Veríssimo, na qua-
lidade de presidente da AESintra, 
enviou missiva a todos os asso-
ciados manifestando regozijo pela 
capacidade de resposta da Câmara 
Municipal de Sintra fase aos apoios 
ao tecido empresarial do concelho. 
Nessa carta o presidente salientou 
que, a par e em consonância com o 
trabalho da autarquia, reconhece 
na instituição que dirige um dos 
melhores e mais sustentáveis par-
ceiros que o município pode ter. Foi 
com este espírito que esteve reuni-
do, numa primeira ocasião,  com o 
presidente da Câmara Municipal de 
Sintra, Basílio Horta. Nessa reunião 
inicial (anterior a 14 de outubro), os 
dois presidentes debateram a con-

juntura atual de Sintra, dominada 
pela pandemia e analisaram um 
conjunto prévio de propostas (me-
didas objetivas) de trabalho que, 
entre outros resultados, pretendia 
motivar a rápida travagem do cres-
cimento acelerado do desemprego 
no concelho de Sintra. Descreve-
mos abaixo essas propostas, já do 
conhecimento do tecido associati-
vo da AESintra, agora apresentadas 
a todos os leitores do JEL.

Propostas apresentadas à CMS:
- Suspensão do pagamento do 

estacionamento de duração limi-
tada em Sintra, enquanto a situa-
ção de pandemia se mantiver, per-
mitindo que mais consumidores 
possam frequentar o comércio e 
serviços locais, sem pagamento de 
parquímetros;

- Suspensão da cobrança de to-
das as taxas relativas à ocupação 
de espaço público e publicidade de 
todos os estabelecimentos comer-
ciais, até dezembro de 2020;

- À semelhança de muitos mu-
nicípios, propomos a possibilidade 
de alargamento das esplanadas até 
setembro de 2020, sem recurso a 
licenciamento e a taxas adicionais;

- Com a diminuição drástica do 
turismo internacional, propomos 
a reabertura do trânsito no Centro 

Histórico de Sintra, por forma a 
permitir que os turistas nacionais 
possam circular nas suas viaturas, 
menos condicionados. Esta medida 
facilitará o acesso ao comércio ins-
talado no Centro Histórico, assim 
como aos espaços de restauração e 
similares.

- Suspensão do pagamento da 
taxa municipal turística de dormi-
da cobrada pelos empreendimen-
tos turísticos e estabelecimentos 
de alojamento local aos respetivos 
hóspedes. Mesmo com a consciên-
cia do valor ser residual, tendo em 
conta a diminuição drástica de 
turistas em Sintra, ainda assim, 
propomos a suspensão da referida 
taxa.

- Criação e veiculação de uma 
campanha multimeios de apoio 
direto à dinamização do comércio 
local direcionada, particularmente, 
ao turismo nacional.

A 15 de setembro de 2020, Por-
tugal continental entrou em situa-
ção de contingência para fazer face 
à pandemia de Covid-19.  António 
Costa, na conferência de impren-
sa após reunião de Conselho do 
Ministros, afirmou que «o acom-
panhamento desta pandemia exi-
ge uma leitura dinâmica de forma 
a permitir aquilo que é essencial: 

manter a pandemia controlada, 
possibilitando a recuperação eco-
nómica e social do país». Nesta fase 
de contingência, pelo menos até ao 
final do mês, os municípios tive-
ram alguma autonomia na aplica-
ção das medidas e recomendações 
que dirigiram, particularmente, aos 
estabelecimentos/espaços comer-
ciais e de restauração ou similar. A 
título de exemplo e no seguimento 
desta abertura à interpretação da 
realidade de cada município, a au-
tarquia sintrense autorizou todos 
os estabelecimentos comerciais 
a abrirem antes das 10H00. Paulo 
Veríssimo, na missiva enviada aos 
associados e na posição que assu-
miu perante a autarquia, afirmou 
a importância na manutenção dos 
estabelecimentos abertos ao pú-
blico. Acreditando que a econo-
mia local e nacional não consegue 
suportar mais paragens. Escrevia 
Paulo Veríssimo, “o grande desafio  
será o necessário zelo pela saúde 
de todos e o reforço permanente da 
importância da aplicação de todas 
as medidas de higiene e segurança 
- não podemos “baixar a guarda” 
- só com o esforço de todos, cada 
um com o seu papel e na sua área 
de intervenção, será possível ultra-
passar as naturais adversidades”.•

Basílio Horta - presidente da Câmara Municipal de Sintra e Paulo Veríssimo - presidente da AESintra
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De 5 a 9 de outubro, a AESintra 
promoveu uma série de encon-
tros online, alguns de participa-

ção livre outros exclusivos a associados, 
mas todos de participação gratuita. 
Estes encontros foram uma preciosa 
oportunidade para os empresários do 
setor da restauração e similares, rece-
berem informação fidedigna sobre os 
processos, ações e comportamentos 
a adotar, em tempo útil, para quando 
forem fiscalizados pelas autoridades 
com competência não incorrerem em 
sanções/coimas previstas por lei. Para 
a dinamização das ações a AESintra 
convidou vários organismos: Câmara 
Municipal de Sintra; a DSE – DPMF da 
Policia Municipal/ (Departamento de 
Segurança e Emergência - Divisão de 
Policia Municipal e Fiscalização); ASAE 
(Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica e a Diversey - líder mundial 
em soluções de higiene e limpeza para 
o mercado institucional, nos setores de 
hotelaria, restauração, retalho, saúde, 
alimentos, etc.

7 Outubro  
Videoconferência
1ª Ação online 
Tema: Fiscalização da autarquia nos 
estabelecimentos de hotelaria e 
restauração
Com: 
- Florência Dias - Chefe de Divisão 
da DLAE (Divisão Licenciamento das 

Atividades Económicas) da Câmara 
Municipal de Sintra 
- Major Manuel Lage, responsável pela 
Polícia Municipal e o agente graduado 
Paulo Garção (DSE – DPMF) da Policia 
Municipal. 
Em sala (plataforma zoom) estiveram 
presentes várias dezenas de partici-
pantes que aproveitaram o momento 
para esclarecer dúvidas. Surgiram 
várias questões relativas não só à 
fiscalização dos espaços, verificadas 
durante a pandemia, pela entidades 
competentes, como outras de cariz 
mais generalizado, referentes ao licen-
ciamento dos estabelecimentos, etc.

8 Outubro 
Videoconferência
2ª Ação online
Tema: Requisitos para uma inspeção 
na hotelaria
Com:
- Teresa Costa da ASAE (Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica)
Com cinco dezenas de participantes 
em sala, esta videoconferência online 
foi das mais participadas da semana. 
Teresa Costa fez uma breve apresenta-
ção do âmbito de atuação da entidade 
que estava a representar e de forma 
sucinta fez uma abordagem aos re-
quisitos necessários a implementar 
nos espaços em cumprimento com as 
normas e regras de segurança e higiene 
alimentar. 

9 Outubro 
Webinar
2ª Ação online
Tema: Restauração pós-covid
Dinamizada por Ana Picanço no papel 
de oradora, coordenadora do Gabinete 
de Segurança Alimentar da AESintra, 
esta ação quis esclarecer e incentivar 
os agentes económicos da restauração 
a agirem dentro das normas da atual 
conjuntura, abordando caminhos para 
lá da segurança e higiene alimentar. 
Exclusiva a associados, foi mais uma 
oportunidade de aconselhamento 
técnico e partilha de experiências bem 
conseguida.

9 Outubro 
Master Class
4ª Ação online
Tema: Como escolher e utilizar 
produtos para higienização
Esta master class, com a Diversey, 
exclusiva a associados da AESintra, 
teve como 1ºorador o José Campos 
que fez um enquadramento técnico 
e de índole teórica sobre o tema. 
Seguidamente o Nuno Leandro fez 
uma apresentação prática da ação, 
simulando o uso correto dos mate-
riais. A ação foi muito prática e bas-
tante produtiva para os associados 
presentes que esclareceram dúvidas 
pertinentes. •

Cumpra 
o Regulamento 
Geral de Proteção 
de Dados com 
apoio da AESintra 

Desde 25 de maio de 2018 que 
a legislação obriga todas as 
empresas que façam gestão de 

dados pessoais, a implementar algu-
mas medidas que viabilizem o cum-
primento do Regulamento Geral so-
bre a Proteção de Dados (RGPG). 

Ao longo dos últimos dois anos 
a AESintra tem assistido a inúmeras 
dúvidas dos seus associados, sobre a 
matéria, e por isso efetivou uma par-
ceria com uma advogada, especialis-
ta no regime de proteção de dados 
(RGPD). Por desconhecimento das 
exigências decorrentes da legislação 
em vigor, muitas empresas investem 
de forma não sustentada e o receio 
pelo incumprimento e eventual apli-
cação de coimas pela violação das 
normas aplicáveis acabam por lançar 
as empresas numa situação pouco 
clara e, pior, em não conformidade 
com a legislação. 

A parceria motivada pela AESin-
tra, permite a criação de soluções à 
medida de cada um dos associados, 
através da implementação de um 
programa personalizado e em con-
formidade com a realidade de cada 
uma das empresas. Os valores acor-
dados no âmbito desta parceria são, 
seguramente, mais reduzidos face 
aos praticados pelo mercado. 

Para mais informação sobre esta 
parceria, não hesite 

o contacto: 
geral@aesintra.com 
Telefone: 219106283

PUB 

RGPD
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Semana da Segurança 
Alimentar
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Empresas: 
dicas para
teletrabalho
OPINIÃO Sandra Neves 

Secretária-geral  adjunta da AESintra

Desde março a esta parte que 
muitas empresas optaram 
pelo teletrabalho para pre-

venir situações de contágio entre 
trabalhadores. Trabalhar remota-
mente não só permite diminuir o 
risco de contágio entre trabalhado-
res, como também evita o aumen-
to de baixas médicas, ou de baixas 
para acompanhamento de meno-
res. Não era até então um regime de 
trabalho muito usual em Portugal 
e nem todas as funções podem ser 
realizadas à distância, sem que a 
produtividade seja afetada. Há que 
fazer algumas reflexões sobre a im-
plementação do teletrabalho na sua 
empresa, sem perda de produtivi-
dade, mantendo qualidade nas fun-
ções desempenhadas e estruturan-
do bem os processos laborais. Antes 
de tudo, deve perceber que funções 
podem ser realizadas à distância, 
depois deve fazer um levantamen-
to do tipo de equipamentos que os 
seus funcionários vão precisar para 
realizar as suas tarefas e por último 
colocar tudo isto por escrito criando 
o seu plano. Como a maior parte dos 
trabalhadores não estão habituados 
a trabalhar remotamente, deve co-
locar por escrito os procedimentos 
e normas a seguir e os objetivos que 
cada trabalhador deverá atingir de 
forma a mantê-los concentrados 
nas suas tarefas. Não se esqueça de 
estabelecer um horário de trabalho 
que permita reunir toda a equipa 
sempre que for necessário. É ain-
da muito importante incentivar 
as chefias a comunicar com regu-
laridade com a equipa, realizando 
briefings de forma regular, acom-
panhando a evolução das tarefas 
e estabelecendo objetivos diários, 
semanais ou mensais. •

ATIVIDADES AESINTRA

PUB 

Associado histórico da AE-
Sintra, esta lavandaria foi 
fundada no ano de 1972 por 

uma das famílias mais conhecidas 
de Sintra - família Baeta.  Alguns 
anos depois o Ernesto e a Ana 

adquiriram a loja e lá ficaram até 
2009 altura, ano em que mudou 
novamente de gerência passando 
a chamar-se LAVALIMPA. O pro-
pósito comercial da LavaLimpa, 
a sua mais-valia, é o tratamento 
personalizado e centrado nas ne-
cessidades do cliente. A meta, me-
lhor, o objetivo máximo diário da 
LavaLimpa é a total satisfação do 
cliente o que implica, necessaria-
mente, o trabalho em qualidade. 
A LavaLimpa está equipada com 
máquinas atuais, topo de gama, 
que permitem dar respostas céle-
re e 100% segua. A LavaLimpa tem 
uma vasta experiência na lavagem 
têxtil, quer doméstica quer indus-
trial, prestando serviço aos mais 
variados parceiros do concelho de 
Sintra. •

Negócios históricos com “ESTÓRIAS”
Lavandaria LavaLimpa – Sintra 
(junto ao Mercado Municipal da Estefânia)

A rotina dos restaurantes e esta-
belecimentos similares na rela-
ção presencial com os clientes é 

hoje uma realidade diferente. Trans-
versal a toda a sociedade, para garan-
te da segurança e higiene dos proce-
dimentos, foram mudados hábitos, 
comportamentos e métodos. Atenta e 
proativa, a AESintra estabeleceu uma 
parceria com a empresa IFL Group, a 
saber:
• Criação de uma ementa 100% digi-
tal com o sistema de acesso direto QR 
Code, a qualquer momento passível de 
atualização; 
- Com este sistema os clientes acedem 
à ementa digital através dos seus tele-
móveis;
• A ementa é criada pelo nosso par-

ceiro como as informações fornecidas 
pelo associado. Fica assim eliminado o 
perigo de contágio pelo manuseamen-
to de uma ementa tradicional e fica 

garantido o cumprimento da exigên-
cia legal; Os associados da AESintra 
dispõem de valores preferenciais, face 
aos praticados pelo nosso parceiro. •

Parceria AESintra
Ementas digitais
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AFFSPORTS
Pioneiros no comércio e indústria do desporto
A Artur Florêncio & Filhos, 
AFFSPORTS LDA, fundada 
em 1981 com um capital 
social de 500.000,00€, 
é uma empresa 100% 
portuguesa instalada em 
Sintra e com cerca de três 
dezenas de colaboradores. É 
uma das mais antigas e mais 
sólidas empresas no seu 
ramo a operar em Portugal 
e tem como core business 
o fabrico, instalação, 
exportação e manutenção 
de equipamentos para 
desporto e instalações 
desportivas. Falámos com 
Artur Florêncio, sócio 
gerente da empresa.

A 1ª pergunta a Artur Florêncio é fácil 
de adivinhar, afinal, como é que tudo 
começou? Foi numa loja em Cam-
polide, no ano de 1981. O primeiro 
capital e o espaço físico da empresa 
foram dados pelo pai. Nos anos oiten-
ta começaram a aparecer as marcas 
desportivas e a AFFSPORTS já esta-
va a tornar-se especialista em tudo o 
que era material técnico, de atletismo 
e de outras modalidades. Oito anos 
passaram e o sócio, também gerente 
e irmão José Florêncio, assim como o 
primeiro colaborador, Carlos Alberto, 
juntaram-se ao projeto. Começaram a 
participar em feiras internacionais e o 
salto para a importação e distribuição 
de materiais técnicos foi rápido, tanto 
que, por volta de 88/89, já a empresa 
estava direcionada, maioritariamen-
te, para o comércio grossista e de re-
venda: “o grosso do negócio inverteu-
-se e comecei a trabalhar mais com 
clubes, escolas, autarquias, etc”.

Porque o espaço físico da loja era 
reduzido e como existiam outras ins-
talações dispersas noutros locais do 
distrito de Lisboa, a AFFSPORTS mu-
dou-se para Sintra, onde foi possível 
centralizar todos os serviços e au-
mentar o número de colaboradores. 
Foi no concelho que o negócio se es-
tabeleceu e consolidou, estando hoje 
distribuído por três pavilhões indus-
triais. Segundo Artur Florêncio, “ao 
longo destes anos, já apetrechámos 
várias centenas de diferentes tipos 
de recintos desportivos (indoor e ou-
tdoor), milhares de metros quadrados 
de pavimentos (madeiras, modulares, 

sintéticos, resinas, borracha, relvados 
sintéticos, EPDM, etc…”, continuou, 
“não fazemos quase nada que não 
seja técnico e da nossa área de atua-
ção, divergimos da construção civil, 
por não queremos ir por aí. Traba-
lhamos com arquitetos, engenheiros 
e vários decisores, que aos poucos, 
conseguem ir mudando a filosofia de 
projetos de arquitetura e construção 
civil desportiva, com a partilha do 
nosso know how.

Em Portugal a AFFSPORTS é líder 
de mercado com uma diferença acen-
tuada da “concorrência”. A empresa 
raramente subcontrata porque faz 
praticamente tudo com maquinaria 
própria e especifica para o efeito e 
também com pessoal próprio e espe-
cializado: “há muitas empresas que 
só apostam na venda e na comercia-
lização e depois subcontratam mão-
-de-obra e maquinaria não específica 
/não adequada, mas nós não, pois te-
mos serviços integrados e adequados 
aos fins a que se destinam”.

Autarquias, juntas de freguesia, 
escolas, clubes, federações e associa-
ções são os principais clientes da AF-
FSPORTS, apesar de, segundo Artur 
Florêncio, Sintra ser uma das poucas 
autarquias com quem rara, ou pon-
tualmente trabalham. Perguntámos 
se é difícil trabalhar no e com o muni-
cípio: “creio que são opções, decisões 
de compra diferentes mas legítimas, 
apesar de termos sido nós os pro-
pulsores no aparecimento de outras 
empresas no concelho. Sintra foi para 
nós um mercado adverso, e é difícil às 
empresas e aos empresários associa-
rem-se entre si, creio que há muita 
sofreguidão e até algum egoísmo, não 
se olhando a meios para atingir fins e 
essa não é a nossa forma de estar”.

“Somos praticamente autossufi-
cientes, temos uma autonomia finan-
ceira superior a 90%, pelo que não 
precisamos da banca para trabalhar 
e isso dá-nos total liberdade de es-
colha quer dos nossos clientes, quer 
dos projetos em que nos envolvemos; 
só trabalhamos com quem queremos 
trabalhar. Nunca descapitalizei a em-
presa, sou um mero funcionário e os 
nossos colaboradores são como fa-
mília”. Segundo a Dun&Brad Street 
/ Informa D&B, “estamos a anos de 
luz dos nossos poucos ‘concorrentes’ 
mais diretos, em termos de crédi-
to mensal atribuído às empresas do 
setor. Não vendemos gato por lebre, 
coisa que infelizmente ainda acon-
tece, principalmente, na venda e 
instalação de pavimentos e relvados 
artificiais”.

Um dos maiores projetos da AF-
FSPORTS desenrolou-se em Angola, 
no AfroBasket. Lá a empresa concluiu 
dois pavilhões desportivos antes do 
prazo previsto, tendo sido a única 
a conseguir a proeza, que mereceu 
comentário positivo do Governo 
Angolano, dono da obra. Naquele 
país e ao longo de mais de dez anos, 
a AFFSPORTS esteve envolvida em 
15 recintos desportivos diferentes, 
tendo vendido e instalado um dos 
maiores relvados artificiais existen-
tes em Angola (Centro de Estágios 
do Catetão em Luanda). Há 40 anos 
Artur Florêncio esperava “estar mais 
à frente, sem praticamente quase ne-
nhuma empresa concorrente a operar 
em Portugal”, aliás, desenvolveu um 
projeto nesse sentido que acabou por 
“congelar” por achar que “a AFFS-
PORTS já cresceu o suficiente para o 
nosso mercado”. Acrescentou, “se eu 
quisesse crescer mais tenho a perfeita 

consciência que o poderia fazer com 
relativa facilidade, mas estou numa 
fase de vida que não já não quero… 
se tivesse menos 10 anos e mais for-
ça de vontade, poderíamos trabalhar 
muito mais, aliás, em alturas de gran-
de fluxo de trabalho entristece-me 
muito recusarmos inúmeros pedidos 
de clientes, mas a verdade é que não 
temos forma de responder a todos os 
pedidos e conclui-los da forma que 
gostamos; bem, e nos prazos acorda-
dos”.

A AFFSPORTS é parceira da Fede-
ração Portuguesa de Futebol, da Fe-
deração Portuguesa de Voleibol, e de 
outras Federações e Associações Des-
portivas, há mais de 25 anos, sendo 
fornecedora entre produtos e servi-
ços, das famosas bolas de alta compe-
tição MIKASA (marca de distribuição 
exclusiva em Portugal e PALOPS): 
“Algum motivo deve existir para con-
fiarem permanentemente em nós ao 
longo de tantos anos, ainda para mais 
entidades que vão mudando de diri-
gentes ao longo do tempo ”. Também 
com o Sporting Clube de Portugal a 
relação é duradoura; há mais de 20 
anos: ”fomos nós que fizemos a par-
te técnica desportiva do mais recente 
e moderno Pavilhão Desportivo em 
Portugal, Pavilhão João Rocha, com 
um dos melhores pavimentos de ma-
deira existentes na península ibérica, 
e com as mais modernas tabelas de 
hóquei em patins electro-hidráulicas. 
Orgulhoso, Artur Florêncio adiantou 
que no Sporting, ainda na era da an-
terior direção do Clube, aquando de 
uma reunião conjunta com o constru-
tor, foi dito que a parte técnica des-
portiva mais complicada do projeto, 
deveria de ser assumida pelos “Flo-
rêncios”, não havendo assim grande 
espaço para outras empresas do setor.

Quanto ao projeto que Artur Flo-
rêncio ainda tem na gaveta, pronto 
a ser implantado, “talvez os meus 
filhos, ou os do meu irmão ou até al-
guma empresa multinacional da área, 
o possa agarrar e desenvolver no fu-
turo próximo, porque a curto/médio 
prazo, pretendo apenas consolidar 
ainda mais a AFFSPORTS, melhoran-
do de diversas formas todos os recur-
sos existentes e também aumentar 
o número de colaboradores. Quase 
40 anos de AFFSPORTS, grande parte 
deles passados a partir de Sintra, faz-
-nos acreditar que a força do tecido 
empresarial está definitivamente nas 
empresas familiares, na maturidade, 
humildade, bondade, e honestidade 
dos seus empresários.

Parabéns AFFSPORTS. •

Artur Florêncio
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Grupo Manz 
“Juntos vamos pôr Portugal a mexer”

O Grupo Manz tem 
diversificado as áreas de 
atuação desde o seu ponto 
de partida a partir de Porto 
Salvo. Tudo começa com 
o fitness, passando pela 
formação, pela organização 
de eventos e, por último, 
pela produção de vinho em 
Cheleiros. Margarida Manz, 
fala-nos da expansão do 
Grupo ao longo dos últimos 
30 anos, sempre ao leme 
dos destinos da empresa, 
juntamente com o seu 
marido – André Manz.

1989 é o ano de arranque da 
Manz, foram pioneiros no fit-
ness em Portugal, confirma?
O André veio para Portugal para jogar 
futebol, mas uma lesão impediu-o de 
continuar. Somos ambos professores 
de educação física. No final dos anos 
80, Portugal ainda desconhecia o mun-
do do Fitness ao contrário do Brasil 
para onde o André retornou para rece-
ber formação e adquirir conhecimento 
técnico especializado. No regresso a 
Portugal começou a formar professores 
portugueses com métodos de trabalho 
considerados revolucionários para a al-
tura. O meu marido andou pelo país in-
teiro a formar pessoas. Somos certifica-
dos pela DGERT e temos uma parceria 
importante e ativa com a Universidade 
Lusófona ao nível das pós-graduações, 
em várias áreas, todas elas ligadas à di-
nâmica dos ginásios.

É nessa sequência de aconteci-
mentos que é criada a Manz?
Sim, em 1992 criámos a empresa que 
começou por atuar na área da formação 
e criação de eventos,  ambas sempre 
ligadas ao fitness. Fizemos a 1ª con-
venção nacional de Fitness em 1993, 

evento que se repete anualmente des-
de então, sem interrupções até à data 
(este ano, devido à pandemia, não se 
realiza). Esta convenção traz a Portugal 
os melhores técnicos internacionais do 
mundo, reúne 3 a 4 mil profissionais 
durante um fim de semana. É um even-
to único no nosso país, onde são minis-
trados cursos, workshops e outras ati-
vidades que trazem para Portugal tudo 
o que de mais atual existe no mercado 
internacional.

Em Portugal há público para 
o objeto de negócio da Manz?
Enquanto praticantes de atividade fí-
sica temos uma taxa de penetração 
muito baixa em relação a outros paí-
ses da Europa. Ainda relativamente à 
convenção que atrás mencionei, apesar 
de ser um evento técnico e profissio-
nal, existem momentos dirigidos ao 
público em geral, ao consumidor final. 
Genericamente somos um povo pou-
co ativo e a dinâmica mais alargada da 
convenção também serve para motivar 
pessoas para a prática regular de exer-
cício físico.

Considerando a vossa presença 
no mercado, qual é a principal 
linha/guia de atuação da Manz?
Desde que fundámos a Manz, um dos 
princípios fundamentais da formação 
é partimos sempre do pressuposto de 
que não existe formação low-cost. A 
qualidade da formação é inquestio-
nável. Trabalhamos com cerca de 180 
professores/instrutores, organizados 
em vários cursos. Todo este corpo do-
cente afeto à Manz é composto pelos 
melhores que o mercado oferece.

Atuam em diversas geografias?

O nosso grande núcleo de formação 
está em Lisboa, mas também temos re-
presentação no Porto, Coimbra, Algar-
ve e Funchal e vamos a qualquer geo-
grafia ministrar formação, assim haja 
essa necessidade.

Depois da formação concluída, 
acompanham os vossos alunos?
Acompanhamos a carreira de muitos e 
a nossa melhor prova de sucesso é per-
ceber que ocupam lugares destacados 
no panorama desportivo, quer pela cre-
dibilidade e exigência da nossa forma-
ção quer pela competência pessoal de 
cada um deles. Temos a particularidade 
de ter nas nossas formações e cursos, 
jovens que ainda não estão no ensino 
superior. Jovens que podem começar 
pela Manz e depois ingressar num cur-
so superior.

A pandemia mudou-nos a todos, 
se já for possível fazer um 
balanço que conclusões a Manz 
retira desta conjuntura?
Na verdade o mercado continua em ex-
pansão, apesar da retração económi-
ca generalizada. Há marcas e cadeias 
de ginásios que querem instalar-se 
em Portugal. Neste momento só fal-
ta as pessoas retomarem a confiança 
que tinham nos ginásios, porque ago-
ra e mais do que nunca, é necessário 
manter o corpo saudável e reforçar o 
sistema imunitário com treino e exer-
cício físico. Uma das coisas que mais 
cresceu durante a pandemia, também 
na nossa área de atuação, foi o online 
e o digital. Se é um facto que as pes-
soas deixaram os ginásios para trei-
nar em casa,também se verificou que 
quem nunca teve hábitos de treino, 
ao passar mais tempo em casa come-

çou a experimentar fazê-lo.

Como caracteriza a cultura 
desportiva dos
dos portugueses?
Podia ser mais incentivada e fortaleci-
da. Não se entende que a nível escolar 
a prática de exercício físico se esgote 
no secundário. O hábito devia perdu-
rar mais anos. Há pouca oferta para 
pessoas com 20/30/40 e isso condicio-
na bastante a prática desportiva. Em 
Espanha, por exemplo, alguns equipa-
mentos do Estado têm atividades di-
versificadas abertas a todos os escalões 
de idade. Está mais do que provado que 
todos ganham com a prática duradoura 
de exercício físico; ganha o indivíduo, 
ganha a sociedade, ganha o Estado.

Projetos futuros, 
quer falar-me deles?
Uma das coisas que esta pandemia nos 
trouxe foi um repentino abanão na 
nossa forma de estar e atuar. A Manz 
teve necessidade de acelerar o projeto 
que tinha de formação online que es-
tava previsto arrancar mais tarde. Em 
dois meses este projeto tomou forma 
e está ativo. Já conseguimos aferir os 
primeiros resultados e estamos muito 
contentes com a aceitação. Nunca ti-
vemos tanta gente em formação como 
agora. No que respeita à organização 
de eventos, organizámos alguns com 
bastante sucesso, mas se me perguntar 
se é um forma de atuação que veio para 
ficar, respondo-lhe imediatamente que 
nem pensar! O presencial e o contacto 
entre as pessoas é imprescindível.

Para finalizar, a prática de 
exercício físico pode ser um 
elemento fundamental para 
encarar tudo o que esta pan-
demia vai marcar nas pessoas?
Sem dúvida! Fala-se muito em doen-
ças mentais que eu considero mais 
preocupantes nas crianças e jovens. 
Nesta ponto o exercício físico vai ter 
um papel fundamental. Sei que são 
controversas algumas medidas que 
estão a ser tomadas, como por exem-
plo a não partilha de materiais des-
portivos, o que quanto a mim não faz 
qualquer sentido. Não consigo con-
cordar com a privação a que estamos 
sujeitos….Com esta cultura do medo 
que acompanha a pandemia, creio 
que num futuro próximo as conse-
quências destes comportamentos 
vão ser muito mais negativas do que 
as do próprio vírus.•

Entrevista de Olga Figueiredo
Secretária-Geral AESintra

Margarida Manz
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Como é que as pranchas e as 
raquetes entram nas vossas 
vidas e quais os momentos 
mais altos da vossa carreira 
de desportistas de alta 
competição, até à data?
Frederico Gil (Fred) – Começou 
no Banzão, entre familiares e ami-
gos dos meus pais. Luís Flores Mar-
ques, um desses amigos, acabou 
por ser o meu treinador e levou-me 
para o Carrascal. Aos 5 anos venci 
o meu primeiro torneio. Comecei 
logo a jogar com raquetes de ma-
deira e com adultos e aos 7 voltei 
a repetir a proeza. Em 2010 atin-
gi o momento mais alto da minha 
carreira, quando alcancei a final do 
Estoril Open. No ano seguinte fui 
até aos quartos de final em Monte 
Carlo e em 2012 joguei a 3ª ronda 
do Open de Austrália.

Nic Von Rup (Nic) – Começo na 
praia Grande com 8/9 anos de ida-
de, sempre com muita energia e 
uma paixão enorme pelo mar. Lem-
bro-me perfeitamente de estar no 
carro com o meu pai (que é ameri-
cano) a ouvir Beach Boys e de lhe 
ter perguntado qual era o sentido 
do Surf. O Surf trazia-me “calor”. 
Passava o dia na água, de manhã 
à noite e os meus pais preocupa-
vam-se naturalmente, ainda por 
cima na praia Grande onde o mar é 
forte. O meu 1º treinador foi o João 
Macedo, também surfista local da 
praia Grande, muito importante na 
minha formação. Éramos um grupo 
espetacular de surfistas, todos da 
mesma idade, todos a adorar surf…. 
Com 9 anos ganhei o meu 1º cam-
peonato no Norte, numa altura em 
que tinha muitas atividades. Com 
esta vitória decidi que surf era o 
que queria fazer a tempo inteiro e 
nunca mais olhei para trás.

O Surf foi sempre 
o primeiro e único plano?
Nic - Na altura não via o surf como 

uma profissão, obviamente que so-
nhava com o dia em que pudesse 
ser patrocinado, mas era um sonho 
longínquo. Na altura o surf profis-
sional era inexistente em Portugal, 
mas a paixão que sempre tive levou-

-me a viajar pelo mundo - Havai, 
Austrália – e  a estar e competir 
com os melhores do mundo.  Aos 
14 anos fui patrocinado pela Qui-
ckSilver e aos 16 fui vice campeão 
europeu e 5º no mundo. Apesar 

de cedo ter conseguido apresentar 
resultados, os meus pais “obriga-
ram” a concluir o 12º ano, essa era 
a preocupação e a prioridade.

E contigo Fred, houve sempre 
esta questão de concluir 
os estudos….
Sim, sim, para os meus pais tam-
bém era uma prioridade. Conclui o 
12º ano já em regime de alta com-
petição e aos 14 anos já integrava 
o centro de Alto Rendimento do 
Jamor. Tinha sessões de treino bi-
-diárias. Era muito difícil conciliar 
escola e treinos e nessa altura já fa-
zia muitos trabalhos online, aliás, 
passava 3 semanas fora do país e 
uma cá. Nunca considerei ter outra 
profissão e aos 21 anos já estava 
financeiramente autonómo….. o 
Ténis envolve muito mais investi-
mento, comparativamente ao Surf.

Nic – Sim é verdade, mas hoje em 
dia o Surf em Portugal tem uma di-
mensão que não tinha há 10 anos. 
Os patrocinadores investem e nós 
gerimos o nosso próprio calen-
dário. Sou autónomo desde os 15 
anos, mas os meus pais não têm 
um background desportivo. Para 
eles fazer carreira profissional no 
desporto passava por ser tenista 
ou futebolista. Houve sempre al-
guma pressão dos meus pais para 
tirar um curso, mesmo quando co-
meçaram a aparecer os primeiros 
resultados internacionais, porém, 
apesar de ter tido sempre um plano 
B, acredito desde o primeiro mo-
mento no meu potencial.

Sei que ambos já aliaram à 
competição enquanto atletas 
a vertente empresarial?
Fred – O ano passado fui cam-
peão nacional mas lesionei-me e 
fui obrigado a parar a competição. 
Sempre quis ser treinador e estou a 
desenvolver trabalho nesse sentido 
como personal trainer. 

Atletas internacionais e jovens empresários de Sintra
Nic Von Rupp, residente 
e local da praia Grande é 
surfista profissional de 
ondas grandes. O Nic tem 
um background de negócios 
que o acompanha desde 
cedo e nunca olhou para 
o surf como via única. Já 
lançou marca própria de 

acessórios, inspirada na 
paixão que tem pelo mar do 
Atlântico, particularmente 
o que “bate” na areia da 
praia Grande, onde diz 
encontrar paz e qualidade 
de vida como não encontra 
em nenhum outro local do 
mundo. 

Frederico Gil  é um dos 
mais destacados tenistas 
portugueses e durante 
quatro anos esteve no 
top 100 dos melhores do 
mundo. Mudou-se para 
Sintra (Colares) com 8 
anos de idade, onde já 
passava os fins de semana 

na casa de família, e é 
no concelho que começa 
a sua ligação ao ténis. 
Uma lesão antecipou o 
arrasto da sua paixão pelo 
ténis para uma vertente 
empresarial, onde sempre 
soube que haveria de 
chegar.

Nic Von Rupp - Surfista sintrense de ondas gigantes
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Também sempre quis ter uma aca-
demia, mas até ao ano passado 
achava que estas vias surgiriam de-
pois dos 40 anos. Esta lesão mudou 
o rumo da minha vida e precipitou 
estes projetos. Recentemente fui 
convidado a integrar um projeto na 
Beloura que vai abrir nove centros 
no mundo inteiro e estou a traba-
lhar com uma empresa austríaca 
ligada ao ténis. Sou atelta mas sem-
pre fiz o meu percurso a pensar em 
ser bem sucedido, particularmente 
na área empresarial e de negócio, 
sempre com vínculo ao ténis.

Queres falar-nos sobre 
esse projeto na Beloura?
O Beloura Tennis Academy é um 
projeto de um português – Ricar-
do Rocha. Estamos a construir as 
melhores raquetes do mundo, de 
origem portuguesa e vamos criar 
uma linha de roupa no regime de 
tailor-made services que não existe no 

mercado. Neste serviço, desde sa-
patos, roupa, raquetes é tudo feito 
à medida do cliente. Acredito muito 
neste projeto e a ideia é franchizá-
-lo pelo mundo inteiro. Sou um dos 
embaixadores da marca e estou ba-
sicamente a 100% neste projeto que 
começa aqui, em Sintra.

E tu Nic, apesar de mais novo, 
já estás lançado 
empresarialmente, certo?
Na verdade o meu backgound é mui-
to mais empresarial. Os meus pais 
têm há 30 anos uma empresa de 
distribuição e durante toda a minha 
vida que oiço e contacto com esta 
realidade. O meu pai sempre me 
lembrou que há uma altura em que 
o desporto só de competição acaba 
e apesar do meu foco ser o surf não 
vou viver dele para o resto da minha 
vida. Há um ano lancei a minha pró-
pria marca de acessórios – Brusco 
– inspirada na costa Atlântica e na 

nossa cultura de surf. Em Portugal 
temos as maiores ondas e as melho-
res tempestades, apesar disso, cres-
ci a minha vida inteira com marcas 
estrangeiras. Portugal, hoje em dia 
e não só no que ao surf diz respei-
to, tem um impacto que inspira o 
mundo inteiro. Toda a gente fala 
da Nazaré, dos surfistas portugue-
ses, da gastronomia,  da qualidade 
de vida….. Com a Brusco pretendi 
criar uma marca de Portugal para o 
mundo e não o contrário. A Brusco 
já está em Portugal e nas principais 
lojas da Europa e o próximo passo 
é expandi-la para o mundo inteiro.

E Sintra, acolhe bem 
as modalidades 
que representam?
Fred – Como é que posso dizer 
isto….. ADORO SINTRA, quando 
passo em Galamares entro em casa 
e sinto uma energia especial. Sintra 
nem é dos melhores sítios para o 
ténis por causa do micro-clima, se-
ria necessário criar infraestruturas 
cobertas para se conseguir jogar o 
ano inteiro. O ideal seria juntar esta 
qualidade de vida com melhores 
infraestruturas. Sintra precisa de 
mais originalidade, de uma gestão 
mais dinâmica dos equipamentos 
desportivos…. A praia Grande, por 
exemplo, podia ser uma mini-Mia-
mi e devia ser modernizada.

Nic – Na verdade a prática de tow-
-in começou na praia Grande. Na 
Nazaré, Peniche, Ericeira, o surf 
profissional escalou nos últimos 
anos e seria coerente viver num 
destes locais, mas é na Praia Gran-
de que me sinto confortável. Sintra 
tem uma cultura de surf muito for-
te apesar de ser pouco conhecida. 
Os melhores surfistas portugueses 
de ondas grandes cresceram todos 
na praia Grande – João Macedo, 
António Silva, André Pedroso, João 
Pereira Caldas. Hoje em dia o surf é 
um veículo de marketing, havendo 
estruturas locais que aproveitam e 
outras que não o fazem. Creio que 
Sintra ainda não aproveitou.

 
Nic, não vou deixar 
escapar a oportunidade 
para te perguntar 
o que te passa pela cabeça 
quando desafias aquelas 
ondas gigantes; o que sentes?
Tenho pensado muito no que acon-
teceu para eu ter optado por este 
caminho e cheguei à conclusão que 

foi por ter tido um treinador muito 
exigente que puxava imenso por 
mim e não deixou que os meus me-
dos me bloqueassem. Se há 20 anos 
me dissessem que eu estaria a com-
petir para surfar a maior onda do 
mundo, a maior onda alguma vez 
surfada, eu diria que seria impossí-
vel. Creio que é a paixão pela supe-
ração que me levou até onde hoje 
estou. É difícil explicar e é viciante. 
São precisas muitas horas de treino 
no ginásio e uma equipa muito em-
penhada na segurança. Está tudo 
muito bem oleado e estruturado e 
partimos sempre do pressuposto 
de que tudo vai correr muito bem e 
se correr menos bem, estamos pre-
parados para responder.

Para acabarmos, 
sentem que há espaço 
de crescimento 
para o ténis e para o surf 
no concelho de Sintra?
Fred – Sim, a aposta devia ser feita 
nas referências locais que o con-
celho tem e que são excelentes. 
Referências essas que passaram a 
ser mundiais. Investimento! In-
vestimento! Investimento!. Nas 
praias, nas infraestruturas despor-
tivas, na dinâmica e no apoio dire-
to aos atletas. Sabe qual é a grande 
receita para esta última questão? 
Nos EUA há uma forte conciliação 
entre a prática desportiva e o per-
curso escolar generalizado com os 
designados colleges. Muitos e bons 
atletas que ficam cá em Portugal, 
têm uma espécie de game over an-
tecipado, por falta de condições 
financeiras e de apoio. O treino 
e preparação de um atleta de alto 
rendimento tem de ser integrado, 
aliás, o projeto que atrás lhe falei 
na Beloura é feito com base neste 
conceito. Infelizmente ainda sinto 
alguma desunião, as pessoas não 
estão preparadas para trabalhar 
de forma cooperativa. Temos uma 
costa atlântica enorme, cheia de 
mar e podíamos aproveitar melhor 
esta bênção.

Nic – O turismo do Surf é um dos 
mais fortes em Portugal e o país já 
reconheceu as condições naturais 
que o Fred mencionou, mas ainda 
não preparou infraestruturas à al-
tura. Tenho um sonho, gostava que 
toda a gente tivesse, pelo menos 
uma vez na vida, a oportunidade de 
experimentar surfar. O surf muda 
a vida das pessoas e pode ser uma 
terapia.•

Atletas internacionais e jovens empresários de Sintra

Frederico Gil - Tenista 
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António Mateus Cruz
Retratos de Sintra
António Mateus Cruz é mais 

um jovem de Sintra, também 
residente na costa – Praia das 

Maçãs - amigo dos atletas principais 
desta edição. Tal como o Nic e o Fred, 
tem uma paixão imensa pelo local 
onde reside, tão grande que em 2016 
lançou o seu 1º livro “Um Pouco de 
Sintra” que também testemunha a 
sua paixão pela fotografia. São 254 
fotos inéditas que retratam o surf, 
os marisqueiros, o vinho de Colares, 
às várias tradições festivas, etc. “Um 
Pouco de Sintra” está muito centrado 
na região litoral, mas tem também 
uma forte componente de paisagens 
aéreas e fotos aquáticas. A sessão de 
lançamento do livro aconteceu na 
emblemática garrafeira do Restau-
rante Búzio, na Praia das Maçãs, em 
Colares, e foi conduzida pelo Profes-
sor Eduardo Marçal Grilo, Curador 
da Fundação Francisco Manuel dos 
Santos, e por Vítor Serpa, escritor e 
diretor do jornal desportivo A Bola, 
autores do prefácio da obra.

Mas afinal quem é o António Ma-
teus Cruz, e por que razão decidimos 
juntá-lo à dupla desta edição? O An-
tónio, conhecido por “Toninho” entre 
os seus pares, é um autodidata, apai-
xonado por Sintra, pela fotografia e 
pelo mar. Aos 16 anos publicou a sua 
1ª foto na Vert Magazine , foi editor 
de fotografia da Soup Surf Magazine 
e colaborou, esporadicamente, com 
outras edições nacionais e internacio-
nais. Estudou design gráfico e gestão 
hoteleira e, atualmente, trabalha com 
a família no restaurante-cervejaria 
“Búzio”. No pouco tempo que sobra 
tem viajado pelo mundo de máquina 
fotográfica na mão, e ainda abraça 
projetos da sua comunidade com um 
verdadeiro espírito associativista. 

Recentemente o “Toninho” lançou 
o seu 2º livro - #orumoaos250 – que é 
um “registo dos duzentos e cinquenta 
anos de festa popular que os Almo-
çagemenses acreditam ser a única 
celebrada ininterruptamente desde o 
seu começo em 1768”. O lançamento 
deste livro foi o arranque dos festejos 
deste ano, em honra da padroeira da 
aldeia de Almoçageme (Colares). A 
Festa de Nossa Senhora da Graça, 
anual, realizada no início de outubro, 
não foi interrompida em 2020, apesar 
de ter sido realizada num formato 
diferente, seriamente adaptado às 
contingências. O livro tem dois pre-
fácios, um deles escrito por António 
Fernando Correia de Campos, jurista 
e ex ministro da Saúde e Miguel Es-
teves Cardoso, a quem se conhecem 
publicamente os amores por Sintra, 
particularmente por Almoçageme, 
aldeia onde também reside. 

A receita da venda do livro é intei-
ramente dirigida à Comissão de Fes-
tas de Nossa Senhora da Graça. Fotos, 
recolha de informação, paginação, 
edição e revisão de texto, foram tare-

fas assumidas na totalidade, a custo 
zero, por António Mateus Cruz, que 
se socorreu de algumas ajudas técni-
cas de amigos e família. António Cor-
reia de Campos, escreveu no prefácio 
do livro: “(…) com costela de Man Ray 
nos retratos instantâneos, colhe e re-
gista, mesmo em papel como todos 
ainda gostamos, o que há de mais au-
têntico nestas terras e nestas gentes. 
Grato pela sua simpatia e paciência, 
todos lhe estamos reconhecidos por 
este magnífico registo de história”

O Nic, o Fred e agora o Toninho 
são residentes de “elite” de Sintra. A 
partir daqui, importam e exportam 
talentos naturais e veias empreende-
doras. Se houve um fio condutor na 
conversa que o JEL teve com os três, 
foi definitivamente a paixão que têm 
a este concelho de onde continuam a 
sair para serem os melhores naquilo 
que fazem, mas para onde desejam 
sempre regressar. A partir daqui pre-
tendem emprestar a Sintra - paixões, 
talentos e vontades -, para assim, di-
zem, ajudar a dinamizar o concelho. 
Sintra agradece! •

 

Novos Espaços | Novas Empresas | Novas Ideias

SINTRA 
EMPREENDEDORA

Nome: 
Massagista 
Alex Morais
Área/Sector: 
Massagens 
de Reabilitação 
Física, 
Relaxamento, 
Anti-Celulitica e de Massoterapia

Início de Atividade: 
25 de setembro de 2018

Local: No domicílio do cliente

Contactos: Alexandra Morais 
– 919884596
Posicionamento: Direção de negócio 
para população sénior e para as suas 
frequentes limitações físicas, atendendo 
à melhoria de qualidade de vida.

Estratégia de Mercado: Levar a 

massagem ao cliente, no seu espaço 
de conforto, considerando que muitas 
das patologias da faixa etária em causa 
podem ser impeditivas de mobilidade.

O que o distingue no mercado: O 
método de trabalho e o material que 
tem ao dispor para a sua realização. A 
deslocação ao domicilio, ou em local de 
conforto do próprio cliente, com todo 
o equipamento que a técnica dispõe, 
envolve o cliente em ambiente seme-
lhante a um SPA ou, num conceito mais 
dramático, numa cena de cinema.

Perfil cliente: Sénior, com patologias 
associadas mas qualquer pessoa que 
queira uma massagem pode solicitar os 
serviços da técnica.

Principal produto/serviço: 
Massagem de Reabilitação ou 
de Massoterapia

Sintra, vantagens para o negócio: 
Área de residência

Apoios institucionais: 
AESintra foi o único apoio. •
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A Covid-19 
e o emprego

Quando surgiu a COVID-19 a economia portuguesa tinha recuperado, 
em larga medida, da crise anterior. No final de 2019, o PIB real tinha re-
gistado o seu 25.º trimestre de expansão ininterrupta. O emprego total 

tinha aumentado em cada trimestre desde o final de 2013. A taxa de desem-
prego estava no nível mais baixo desde 2002 (6,5 por cento). Os salários reais 
tinham crescido cerca de 2,7 por cento em 2018 e 2 por cento em 2019, depois 
de uma década de quase estagnação. A balança corrente, que, historicamente, 
tinha apresentado valores negativos, permaneceu equilibrada ou ligeiramente 
positiva desde 2013. A pandemia deteriorou rapidamente este cenário. 

Depois de uma queda significativa, em março, o indicador de sentimento 
económico da Comissão Europeia para Portugal caiu em abril para 66,9 por-
cento, o valor mais baixo alguma vez registado e muito abaixo da média de 
longo prazo de 100. O colapso estendeu-se a todos os indicadores de confiança 
estimados pelo INE e Portugal entrou efetivamente numa crise económica e 
social de consequências ainda imprevisíveis. Mas neste cenário, no desempre-
go quem são os que mais sofrem?

A vulnerabilidade do desemprego está fortemente relacionada com o setor 
de atividade e tipo de contrato ou ausência dele. Senão, vejamos: a incidência 
de contratos temporários é particularmente elevada na hotelaria, restauração 
e serviços administrativos e de apoio, onde estes tipos de contrato represen-
tam cerca de um quarto do emprego. Estas atividades são responsáveis por 
60 por cento do aumento absoluto do desemprego registado em abril (valores 
homólogos). 

Os contratos temporários são particularmente comuns entre os trabalha-
dores jovens: dois terços dos trabalhadores com menos de 25 anos têm rela-
ções de trabalho não permanentes (estágios, períodos experimentais, contra-
tos a termo etc.), em comparação com um quinto das pessoas da faixa etária 
dos 25 a 49 anos e cerca de um décimo dos trabalhadores mais velhos. 

Muitos dos grupos mais afetados pela crise já se encontravam entre os des-
favorecidos. Por exemplo, a taxa de risco de pobreza dos trabalhadores com 
contratos temporários antes da pandemia era quase o dobro da média dos que 
tinham um contrato permanente. Isto deve fazer pensar no modelo económi-
co e social que atualmente domina o nosso País. 

O plano de resiliência tem que ter em conta que não podemos perder a 
atual geração que se encontra a entrar no mercado de trabalho. Nem essa nem 
a que já lá se situa. Esquecer o mundo do trabalho e do emprego com direitos 
numa crise epidémica é hipotecar o futuro do País. E isso é inaceitável. •

Pedro Ventura
Vereador da CMS 

M A P A S (elaborados com ruas e monumentos)

C A R T Õ E S  D E  V I S I T A

F L Y E R S  

B R O C H U R A S  

C A T Á L O G O S  

L O G O T I P O S (criação)

R E V I S T A S

B A N N E R S  &  B A N D E I R A S  P U B L I C I T Á R I A S

D I S T R I B U I Ç Ã O  D E  F L Y E R S  

F A C E B O O K (consultadoria)

S I T E S (elaboramos)

914 296 405

portaquinze@gmail.com 

www.porta15.com

Viela da Eira, Edifício dos Pinheiros,
Bloco B 1º Dto - Beloura - Sintra

S E R V I Ç O S

Desde sempre que a prática com regularidade de exercício fí-
sico contribui para uma melhoria condição física e mental. 
A inatividade física é considerada um dos principais fatores 

de risco para as doenças crónicas não transmissíveis e por isso, a 
prática de desporto moderada ser tão importante. Quando Portugal 
esteve em confinamento, muito foi falada a necessidade de as pes-
soas continuarem a ter o hábito de praticar exercício moderado, de 
continuarem a fazer os passeios higiénicos ou jogging. A corrida aos 
equipamentos de cardiofitness, bicicletas e elípticas acentuou-se, 
verificando-se terem estado esgotadas durante dias a fio. Este ce-
nário foi uma realidade enquanto os ginásios e similares, fechados, 
lutavam para pagar contas e ordenados. Muitas destas empresas 
reinventaram-se e disponibilizaram milhares de aulas online para 
os seus clientes, e assim que tiveram oportunidade para tal, inicia-
ram as aulas presenciais no exterior (tornou-se comum ver gru-
pos de pessoas a fazer aulas de JUMP, ou de SPINNING em espaços 
abertos, aguçando a curiosidade de quem passava). A realidade é 
que os ginásios tiveram de se adaptar a uma nova realidade, em 
que foi necessário investir centenas de euros em álcool gel, peli-
cula aderente e desinfetante. Para além disto, depararam-se com 
dois grupos de pessoas: as que já estavam sedentas de entrar num 
ginásio para treinar, e as outras que encontraram no confinamento 
um modo novo de treinar sozinhos. Olhando para os trabalhadores, 
instrutores, professores neste ramo muita coisa alterou. A mais no-
tória foi a ausência do sorriso motivador característico dos personal 
trainners ou do companheiro de exercício. A máscara protege não 
só do vírus, mas também anula a expressão anímica e incentiva-
dora de um: “aguenta só mais 30 segundos”. Nas aulas de dança, 
a sinalética no piso a garantir o distanciamento da regra dos 3m 
de distância e o receio de não cumprimento por parte dos alunos, 
influência a fluência de movimentos e o próprio empenho. Os pro-
fessores redobram esforços para que os alunos possam desfrutar da 
essência do exercício físico. Os espaços com o cheiro a desinfetan-
te e a necessidade de ventilação suficiente e frequente são outro 
problema, os halteres, barras, colchões com constantes desinfeções 
irão diminuir a vida útil do material, tornando imperativo uma 
substituição antecipada. Esta nova realidade veio dar uma volta de 
180º aos ginásios e similares. Veio redefinir regras de segurança no 
trabalho que já existiam para estes espaços, com o reforço de mais 
orientações. Espera-se, entre os profissionais da área e os próprios 
utilizadores que até esta pandemia acabe antes dos riscos psicos-
sociais dispararem. •

Ginásios em 
tempos de pandemia
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O sushi surgiu no século VII a. 
C., no Japão, aquando da ne-
cessidade de conservação do 

pescado através da prensagem em 
sal, de resto, como a maioria dos 
produtos alimentares existentes 
hoje em dia. A cabeça e as vísceras 
eram retiradas e os filetes de pesca-
do cru eram salgados e acondicio-
nados numa caixa de madeira com 
camadas de arroz cozido entre eles. 
Através da fermentação natural do 
arroz, ocorria a libertação de ácido 
láctico, o que provocava um pH áci-
do no pescado, garantindo, assim, a 
sua conservação. O longo processo 
de armazenamento do arroz, entre 
alguns meses e um ou dois anos, 
tornava-o impróprio para consumo 
e apenas o pescado era aproveita-
do.

Naturalmente, esta prática evo-
luiu e só mais tarde, na década de 
50 do século passado, os chefs de 
sushi começaram a expandir o seu 
produto para o mundo ocidental, 
posicionando-o no mercado como 
uma espécie de “fast-food saudá-
vel”, inicialmente nos EUA e, pos-
teriormente, no resto do mundo.

Os pratos à base de peixes crus, 
exigem que se tenha em conta al-
guns riscos que resultam do peixe 
não ser submetido a temperatura 
elevada durante a normal confe-
ção. Tarefa esta, que a ser execu-
tada, destrói bactérias ou outros 
microrganismos potencialmente 

presentes no peixe cru. Estes mi-
crorganismos podem ter origem no 
próprio peixe ou resultar de uma 
eventual contaminação cruzada, 
ocorrida durante a sua manipula-
ção.

Posto isto, há que ter em conta 
duas situações muito importantes:

A qualidade 
da matéria-prima 

(peixe)
Os produtos de pesca devem en-
contrar-se em bom estado pois a 
putrefação e a presença de para-
sitas podem ser prejudiciais para 
a saúde. O fornecedor do peixe 
tem um papel muito importante 
e de grande responsabilidade: na 
frescura , no processamento e no 
transporte. Recomenda-se o pedi-
do ao fornecedor, dos documen-
tos fornecidos pelo fabricante que 
atestam o tipo de processo a que 
foram submetidos os produtos de 
pesca.

Durante a captura e transpor-
te, o pescado usado na produção 
de sushi deve preencher elevados 
requisitos de qualidade. A prepara-
ção e a refrigeração deve ser feita 
de forma adequada, respeitanto os 
padrões de higiene exigidos, que a 
serem cumpridos evitam a putrefa-
ção. Os operadores económicos po-
dem também verificar a existência 
de dados epidemiológicos, indica-

dores de que pesqueiros de origem 
não apresentam risco sanitário no 
que concerne à presença de para-
sitas.

Apesar de alguns manuais refe-
rirem a não obrigação da congela-
ção de produtos de pesca, de acor-
do com o Regulamento 853/2004 
de 25 de Junho, adiantamos: “os 
produtos da pesca devem ser con-
gelados a uma temperatura não 
superior a - 20 °C em todo o pro-
duto, durante um período de, pelo 
menos, 24 horas; esse tratamen-
to deve aplicar-se ao produto cru 
ou ao produto acabado, ou seja: a 
produtos da pesca a consumir crus 
ou praticamente crus; produtos 
de pesca das seguintes espécies ( 
se tiverem de ser tratadas por um 
processo de fumagem fria durante 
o qual a temperatura interna não 
exceda 60 °C): arenque, cavalas 
e sardas, espadilha, salmões do 
Atlântico e do Pacífico (selvagens)) 
e produtos da pesca marinados e/
ou salgados.”

O cumprimento 
de boas práticas de 

Segurança Alimentar
Para que o peixe seja um alimen-

to seguro é necessário cumprir um 
conjunto de regras que, se forem 
negligenciadas, aumentam em lar-
ga escala a probabilidade de into-
xicação alimentar. Por esse motivo, 

todos os manipuladores de alimen-
tos devem ter um elevado grau de 
higiene - pessoal, das instalações e 
dos utensílios -, cumprindo todos 
os requisitos relativos ao HACCP, 
tal como referido no Regulamento 
852/2004 de 29 de Abril.

De acordo com a ASAE, a con-
taminação cruzada ocorre quando 
as bactérias provenientes de equi-
pamentos, superfícies, mãos ou 
alimentos se propagam a outros 
alimentos. Como para quaisquer 
outros pratos destinados ao con-
sumo sem serem cozinhados, tam-
bém na preparação de pratos à base 
de peixe cru se devem tomar todas 
as precauções para que não ocorra 
contaminação cruzada. Bactérias 
patogénicas como Listeriamonocy-
togenes ou Salmonella são, recen-
temente, sido encontradas neste 
tipo de alimentos, presumindo-se 
que a sua ocorrência seja um resul-
tado da contaminação cruzada. De 
forma a evitar a possível prolifera-
ção destas bactérias, é importante 
que o peixe cru seja armazenado a 
uma temperatura de refrigeração 
entre 0 e 4 °C.

Para mais 
esclarecimentos, 

contacte o Gabinete 
de Segurança Alimentar da 

AESintra
924098851 . 937374092

segurancaalimentar@aesintra.com

SUSHI 
e a Segurança Alimentar 
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FISCALIDADE

O DL n.º 28/2019 de 15.02, veio pro-
ceder à regulamentação das obriga-
ções relativas ao processamento das 
faturas e outros documentos fiscal-
mente relevantes, que recaem sobre 
sujeitos passivos de IVA. De acordo 
com o artigo 7º, n.º 3 deste diploma 
as faturas e demais documentos fis-
calmente relevantes devem conter 
um código de barras bidimensional 
(código QR) e um código único de 
documento (ATCUD), nos termos 
a definir por portaria do membro 
do Governo responsável pela área 
das finanças. Esta regulamenta-
ção foi agora publicada na Portaria 
195/2020 de 13.08 entrando em vi-
gor a 01.01.2021. A introdução do 
código QR e do ATCUD tem como 
objetivo simplificar a comunicação 
das faturas pelos sujeitos passivos de 
IRS no e-fatura para apuramento das 
despesas dedutíveis. Em simultâneo 
facilita o controlo das operações 
realizadas pelos sujeitos passivos 
visando o combate à evasão e frau-
de fiscais. A portaria prevê ainda um 
regime transitório para os sujeitos 
passivos que pretendam manter as 
séries de numeração da faturação,-
devendo comunicar essa intenção à 
Autoridade Tributária durante de-
zembro 2020.

Os procedimentos para obtenção 
do ATCUD e código QR deverão ser 
efetuados pelas empresas progra-
madoras dos programas de faturação 
certificado que seja utilizado pelos 
sujeitos passivos. (Estas informações 
podem vir a ser atualizadas).•

Faturação 
– ATCUD/CÓDIGO QR

Reconversão profissional  
Medida estágios ATIVAR.PT 

O Programa de Estabilização 
Económica e Social (PEES), 
aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 41/2020, 
de 06.06, define um quadro de in-
tervenções que, após a situação de 
emergência vivida no início da pan-
demia, visa garantir uma progressiva 
estabilização nos planos económico 
e social. O PEES assenta em quatro 
eixos, sendo um deles o do emprego 
e da retoma progressiva da atividade 
económica.

Neste Eixo, prevendo-se um au-
mento do desemprego, e de molde 
a minimizá-lo, o Governo decidiu 
avançar com programas de apoio à 
contratação de públicos específicos 
com menor empregabilidade como 
sejam os mais jovens e os mais ve-
lhos. Surge, assim, neste contexto a 
Medida «Estágios ATIVAR.PT». Esta 
medida concretiza objetivos de polí-
tica de emprego relativos à inserção 
de jovens no mercado de trabalho 
ou à reconversão profissional de de-
sempregados e visa, designadamen-
te, complementar e desenvolver as 
competências dos desempregados de 
forma a melhorar o seu perfil de em-
pregabilidade, através de experiência 
prática em contexto de trabalho.

Esta Medida tem como destina-
tários, entre outros, desempregados 

inscritos no Instituto de Emprego e 
Formação Profissional (IEFP) com 
idade igual ou superior a 18 anos e 
inferior ou igual a 30 anos, com ensi-
no secundário, com ensino secundá-
rio e estágio profissional, com quali-
ficação pós-secundária não superior, 
com licenciatura, com mestrado ou 
com doutoramento, com idade supe-
rior a 30 e inferior a 45 anos, que se 
encontrem desempregadas há mais 
de 12 meses, desde que tenham com-
pletado há menos de três anos o en-
sino secundário, o ensino secundário 
e estágio profissional, qualificação 
pós-secundária não superior, licen-
ciatura, mestrado ou doutoramento, 
ou que se encontrem inscritas em 
Centro Qualifica e que tenham o 3º 
ciclo do ensino básico ou o ensino 
secundário, e com idade superior a 45 
anos, que se encontrem desempre-
gadas há mais de 12 meses, com o 3º 
ciclo do ensino básico ou o ensino se-
cundário e que se encontrem inscri-
tas em Centro Qualifica, ou com ensi-
no secundário e estágio profissional, 
com qualificação pós-secundária não 
superior, com licenciatura, com mes-
trado ou com doutoramento. 

Sendo o estágio o desenvolvi-
mento de uma experiência prática 
em contexto de trabalho, o mesmo 
desenrolar-se-á, pelo período de 9 

meses, em empresas privadas, com 
ou sem fins lucrativos, exploradas ou 
por pessoas singulares (Trabalhado-
res independentes) ou por pessoas 
coletivas (sociedades, associações), 
com situação regularizada em ma-
téria de impostos e de contribuições 
para a segurança social.

O estagiário tem direito a receber 
uma bolsa de estágio paga integral-
mente pela empresa mas comparti-
cipada pelo IEFP. A comparticipação 
mínima é de 65% (até 30.06.2021, 
será de 75%). Já o valor da bolsa está 
correlacionado com as qualificações 
do estagiário; será, assim, de valor 
igual ao IAS-Indexante de Apoios 
Sociais (atualmente € 438,81) para 
estagiário com o 2º ou 3º ciclo do en-
sino básico, a 1,2 IAS (€ 526,57) para 
o estagiário com ensino secundário, 
a 1,4 IAS (€ 614,33) para estagiário 
com ensino secundário e estágio 
profissional, a 1,5 IAS (€ 658,22) para 
estagiário com qualificação pós-se-
cundária não superior, a 1,8 IAS (€ 
789,86) para estagiário com licen-
ciatura, a 2,1 IAS (€ 921,50) para o 
estagiário com mestrado e a 2,4 IAS 
(€ 1053,14) para estagiário com dou-
toramento.

As candidaturas à Medida Está-
gios ACTIVAR.PT estão abertas, nes-
te período, até 18.12.2020.•
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Importância e vantagens da Formação 
contínua para as empresas e funcionários
A formação profissional contínua 

tem um papel fulcral no desen-
volvimento da carreira de qual-

quer trabalhador. A própria legislação 
portuguesa impõe a obrigatorieda-
de de as empresas proporcionarem 
formação profissional contínua aos 
seus trabalhadores, O regime jurídi-
co da obrigação do empregador, está 
previsto nos artigos 131º e seguintes 
do Código do Trabalho.  A formação 
profissional contínua nas empresas 
é fundamental para garantir a quali-
ficação do seu capital humano, pois 
são as pessoas que constituem a sua 
matéria-prima e, consequentemen-
te, a sua mais-valia e diferenciação 
no contexto de mercado. Apostar na 
formação dos recursos humanos é 
apostar na principal área chave para 
a competitividade da empresa. Sem 
trabalhadores qualificados não há 
empresas de sucesso.

Profissionais com formação 
= + produtividade 

e rentabilidade para 
a empresa

A formação profissional pode consti-
tuir uma resposta colmatando baixos 
níveis de produção em resultado de 
conhecimentos e competências do 
capital humano insuficientes ou de-
sajustadas.

A formação permite a validação de 
conhecimentos.

A formação profissional é essen-
cial para muitos trabalhadores que 
procuram uma forma de atualizar os 
seus conhecimentos, ficando aptos 
a dar resposta a contextos cada vez 
mais exigentes no qual a inovação, 
a criatividade, a necessidade de mu-
dança e a competitividade são uma 
constante.

A formação garante 
a atualização 

de conhecimentos
Vivemos numa era em que a infor-
mação é partilhada e gerada a uma 
velocidade vertiginosa. No âmbi-
to profissional, verifica-se que as 

técnicas de trabalho tomadas hoje 
como certas e eficazes, tornam-se, 
rapidamente, obsoletas e substituí-
veis. Assim, a formação profissional 
é essencial para que as empresas e 
os trabalhadores terem acesso a in-
formação mais atualizada e adapta-
da às necessidades de cada negócio.

Profissionais com formação
=  Empresa que se destaca 

no mercado
Um profissional qualificado tem 
mais hipóteses de melhorar do que 
um profissional não-qualificado, 
especialmente tendo em conta a 
saturação do mercado. Se a empresa 
procura diferenciar-se no mercado, 
a formação profissional dada aos 

seus trabalhadores, pode ajudá-la a 
marcar a diferença.

Profissionais formados 
= Maior probabilidades 
de inserção no mercado 

de trabalho
Para quem se encontra numa situa-
ção de desemprego e procura uma 
oportunidade de inserção profis-
sional, investir na formação profis-
sional é, de facto, uma medida ativa 
com efetivo potencial de retorno. 
Sabe-se que, não obstante a eleva-
da taxa de desemprego que carac-
teriza o contexto português, são as 
pessoas com maiores qualificações 
aquelas que têm menor dificuldade 
de inserção profissional.

A formação profissional é obrigatória por Lei.
Devem ser proporcionadas 40 horas de formação anuais a cada um dos trabalhadores.

Formação online
A AESintra tem vindo a inovar e a adaptar-se à situação presente e disponibilizando a todos os seus 

associados formação à distância, desenvolvida por formadores especialistas na sua área de atuação.

Formações online 
já realizadas:

•  Segurança e Saúde 
no Trabalho 

- Conceitos Básicos – 8 
horas | Laboral |

      Data Inicio: 25-06-2020 

• Segurança e Saúde 
no Trabalho 

- Conceitos Básicos – 4 
horas | Pós-Laboral | Data 

Inicio: 27-07-2020

• Segurança e Saúde 
no Trabalho 

- Conceitos Básicos – 8 
horas | Laboral | Data Inicio: 

10-08-2020

• Segurança e Saúde 
no Trabalho 

–Máquinas e Equipamentos 
– 4 horas | Laboral | Data 

Inicio: 27-08-2020

• Emergência e 
Primeiros Socorros 

no Local de Trabalho 
- Nível I 12 horas | Laboral | 

Data Inicio: 13-07-2020

• Emergência e Primeiros 
Socorros no Local 

de Trabalho 
- Nível I 12 horas | Pós-Labo-
ral | Data Inicio: 14-09-2020

• Boas Práticas 
de Segurança Alimentar 
e Documentação Obrig-

atória - 2 horas | Laboral | 
Data: 16-07-2020

• Boas Práticas de 
Segurança Alimentar e 

Documentação 
Obrigatória 

- 2 horas | Laboral | Data: 
25-08-2020
• O apoio 

Extraordinário 
à retoma Progressiva de 

Atividade Em Empresas em 
Situação de Crise Empresar-
ial – 2 horas | Laboral | Data: 

11-08-2020

Webinares 
Realizados:

• Requisitos para uma 
Inspeção na Restauração | 

Data: 17/09/2020
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A Câmara Municipal de Sintra e a Fundação 
Aga Khan promovem o Fórum Sénior “Im-
pacto da Pandemia na vida dos seniores”, 

com o objetivo de desenvolver políticas sociais pro-
motoras de um envelhecimento ativo, no dia 28 de 
outubro, pelas 15h00, através da plataforma Zoom.

Este fórum pretende dar voz à população com 
idade igual ou superior a 65 anos, que queiram par-
ticipar num espaço de diagnóstico, debate e refle-
xão dos vários setores da sua vida, desde o acesso 
à saúde, passando pelos equipamentos sociais, o 
combate ao isolamento e à solidão, à melhoria do 
espaço público, entre outros, para ter cidades e 
territórios mais amigos dos seniores. “O município 
de Sintra tem demonstrado o seu empenho na pro-
moção da qualidade de vida dos seniores”, revela 
Basílio Horta, presidente da Câmara Municipal de 
Sintra. “O Plano Municipal para o Envelhecimento 
Ativo, Saudável e Inclusivo (PMEASI) 2019-2023, 
promovido pela Câmara Municipal de Sintra, em 
parceria com a Fundação Aga Khan Portugal, define 
a estratégia local para a implementação de polí-
ticas sociais promotoras de um envelhecimento 
ativo e com dignidade”. Neste contexto, uma das 
medidas criadas, no âmbito deste Plano, refere-se 
à dinamização de diversos Fóruns Sénior abertos 
a todas e todos as pessoas seniores que, de forma 
voluntária, pretendam participar num espaço de 
debate e reflexão.

O Fórum “Impacto da Pandemia na vida dos 
seniores” conta com a presença de Eduardo Quinta 
Nova, Vereador da Câmara Municipal de Sintra, e 
de Maria João Quintela da Associação Portuguesa 
de Psicogerontologia. •

A participação é gratuita, mas com inscrições 
obrigatórias através do email: 
dsi.redesocial@cm-sintra.pt 
ou Tlm.: 96 206 18 21.

Debate 
“Impacto da 
pandemia na vida 
dos seniores”

Bem-te-vi, lda
Soft Works - Professional Shoes
A Bem-te-vi , empresa sedeada em São João do Estoril, é a representante em Portugal do calçado 
profissional Soft Works. São sapatos para uso profissional, adaptáveis às medidas exigidas em matéria de 
Segurança e Saúde no Trabalho, adequados a muitas áreas de atividade: pastelaria, refrigeração, 
restauração, supermercados, escolas, limpezas, hotelaria, área hospitalar, construção civil, etc. 
O calçado é confecionado em espuma EVA, super leve e possui nanotecnologia antibacteriana. 
Este material proporciona conforto e alta absorção de impacto e tem sola antiderrapante com Super Grip, 
perfeita  para pisos molhados com detergente, sabão e  gordura. São resistentes a choques elétricos. Alguns 
dos modelos com proteção de biqueira de composite que aguentam um peso de 300 kg e aguentam até 
-17ºC com meia de lã.
O calçado tem um design moderno, para homem e senhora, são leves, macios e dão extremo conforto. São 
perfeitamente seguros, duráveis e resistentes e podem ser limpos facilmente com agua e sabão 
e desinfectados com álcool ou lixívia. 
São produzidos no Brasil a preços competitivos no mercado.

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

Contactos: bemtevi@netcabo.pt | +351 214 683 699 . +351 918 041 901
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