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Caro leitor,

Tem nas mãos a primeira edição da IN Corporate Magazine. 

Feliz acaso, é depois de dias tão importantes como o da comemoração portuguesa da 
Liberdade e do Dia Mundial do Trabalhador que a publicação sai à rua, acarinhada, 
dedicada, livre e airosa, criando este primeiro contacto físico, intelectual e emocional 
com todos Vós que agora nos folheiam.

A cada segunda quarta feira de cada mês, porque as rotinas fazem parte do nosso 
quotidiano, sairá para as bancas, encartada no jornal Público, a nova revista de 
âmbito institucional e empresarial, que pretende fazer a diferença. Estamos a criar 
um conteúdo que reconhece cada história como única e um planeamento de escrita 
e matriz fluidas que honrem a comunicação e agreguem o devido valor que cada 
parceiro e cada leitor merecem.

Nesta primeira edição trouxemos a tema de capa exemplos de líderes de sucesso 
no feminino. Os reflexos de uma sociedade patriarcal ainda são evidentes, 
principalmente no âmbito profissional. Em Portugal, apenas 10% dos cargos 
executivos é composto por mulheres. Em cargos de gestão, as mulheres ocupam 
36% percentualmente aos 64% masculinos neste Universo. Num mundo que tanto 
negou os direitos femininos, destacar a excelência da gestão feminina é um ato 
de reparação da dívida histórica que existe para com as mulheres. Mais que isso, 
evidenciá-las é inspirar uma população inteira na busca da igualdade de género.

Elegemos ainda um segundo tema, com o propósito de evidenciar que a excelência e o 
bom gosto, o luxo e o simples, andam tantas vezes de mãos dadas a alimentar o apego 
ao conforto e ao diferencial que merecemos. E assim fomos, diretos, ao coração 
da filigrana, percorrendo parte da rota desta singular peculiaridade criativa tão 
portuguesa depois de certificada pela ADERE-Certifica candidata-se a Património 
Imaterial da Humanidade e tacitamente, nas nossas páginas, perceberão porquê.

Fazendo parte desta geração preocupada com as questões ecológicas do meio 
ambiente, a IN Corporate Magazine quer dar a conhecer de que forma os 
empreendedores portugueses estão a caminhar neste objetivo planetário e de que 
modo os seus atos estão a ter impacto na sustentabilidade desta Terra que nos 
carrega. Assim, a publicação assume o compromisso de, a cada edição, referenciar 
e reconhecer quem caminha por um planeta mais sustentável, dando destaque às 
iniciativas e negócios ecofriendly.

Bem-vindo ao mundo 
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L ÍDERES DE SUCESSO 

Mãe de três filhos, líder da maior rede imobiliária 
de Portugal, reconhecida como uma das principais 
mulheres de negócios do país e ainda com tempo, 
e energia, para escrever um livro. 

É assim que Beatriz Rubio, CEO da Remax Portugal, 
protagoniza a realidade que moldou ao partir da 

própria premissa de que "uma mulher pode ser tudo aquilo 
em que acredita". 

Nascida em Saragoça, na Espanha, a crença na capacidade 
de criar o seu próprio destino a fez percorrer o caminho 
da liderança em diferentes áreas de atuação. Com o início 
da carreira na direção comercial da L’Oréal, muda-se para 
Portugal, em meados dos anos 90, onde assume a direção 
da divisão de perfumes seletivos da Parfum & Beauté. Em 

1998, ocupa a direção de compras da insígnia Recheio, no 
Grupo Jerónimo Martins, e, em 2002, integra os quadros da Remax 

Portugal para tornar-se CEO em 2009.  Beatriz Rubio reflete o seu espírito de vitória 
para a gestão ao trazer diversos prémios e reconhecimentos para a Remax: a empresa 
foi classificada como segundo melhor estabelecimento para se trabalhar no país e, 
também, foi eleita a melhor Franchising de Portugal. 

Motivada pela filosofia de vida de que "o sucesso é de quem se atreve mais vezes", 
em 2012 cria o projeto Motiva-te, que, através do Coaching, direciona empresas 
e profissionais a atingirem altos níveis de produtividade. Dois anos depois, lança 
seu primeiro livro, Conquistando a Vitória, onde conta os passos que a levaram ao 
sucesso, mas, ainda sim, ressalta que o seu triunfo não é maior do que o dos outros: 
"Acho, sinceramente, que todas as vidas dão um livro, pois todas são interessantes. 
Conheço mulheres que levaram para a frente a família com seis filhos. Não acha 
que dava até uma melhor história de superação que a minha?", questiona. Exemplo 
de empoderamento, Beatriz Rubio acredita que o que falta às mulheres é o auto 
reconhecimento: "Muitas delas não se dão o valor que deviam, às vezes de verdadeiras 
heroínas". E conclui: "Eu escrevi o meu livro para poder inspirar outras mulheres a 
lutar e a querer mais para as suas vidas".
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Referência em liderança de sucesso, a gestora compreende que "o sacrifício 
que se tem que fazer para uma mulher chegar a um lugar de administração, 
continua a ser muito maior que comparativamente para um homem". Diante 
de dados alarmantes, que retratam a desigualdade de género no país, como a 
disparidade salarial que faz com que os homens ganhem mais 17,5% do que 
as mulheres, Beatriz Rubio afirma não permitir que isto aconteça nas suas 
empresas e, mais que isto, alerta os empresários para que os mesmos não 
cometam esta injustiça.

Consciente da necessidade de ter atitude e de criar novas oportunidades, 
concluiu o MBA - Master Business Administration - entre oito mulheres que 
faziam parte juntamente com 80 homens: "Sem medo, avancei", orgulha-se. 
Para Beatriz Rubio, é preciso "acreditar que não existem barreiras por ser 
mulher" e "deixar de lado pensamentos limitadores que dizem que uma mulher 
nunca será como um homem ou que não pode ser líder de uma empresa e boa 
mãe". Com o apoio do marido e filhos, base que julga ser primordial para a sua 
confiança, crê que, mesmo com os desafios paradoxos de responsabilidades 
que a mulher assume e torna-se uma "multitarefa", o primeiro passo para o 
sucesso pessoal - e consequentemente, profissional - é acreditar em si mesma. 

Com mais de 20 anos de experiência empresarial, a gestora afirma que "a 
preparação e formação são fundamentais para levar uma empresa para a frente". 
Com visão, foco e resiliência trouxe à Remax méritos evidentes que sobressaem 
os objetivos primordiais de uma instituição: "Contra factos não há argumentos, a 
Remax mudou a vida de milhares de pessoas em Portugal, deu-lhes incentivo e a 
descoberta do seu verdadeiro potencial. Deu-lhes uma vida nova", afirma. 

Um facto leva a outro e, além de possibilitar os sonhos concretizados daqueles 
que contam com a Remax - seja como colaborador ou como cliente -, a liderança 
e a força de vontade de Beatriz Rubio motivam as pessoas, principalmente as 
mulheres, que passam a crer na vitória e no poder de recriar a própria realidade. IN

 “Acho, sinceramente, que todas as vidas dão um livro, pois 
todas são interessantes. Conheço mulheres que levaram 

para a frente a família com seis filhos. 
Não acha que dava até uma melhor 
história de superação que a minha?”

 “O sacrifício que se tem que fazer para uma mulher chegar 
a um lugar de administração, continua a ser muito maior que 

comparativamente para um homem.”

L ÍDERES DE SUCESSO 
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L ÍDERES DE SUCESSO 

§

Sara Afonso, diretora da Something Imaginary

Assumidamente apaixonada pela arquitetura desde tenra 
idade, Sara Afonso sempre sentiu o impulso de ter a sua 
própria empresa. Inaugurou o primeiro atelier aos 23 anos, 
e foi em 2017 que, juntamente com João Resende, abriu o 
notável atelier de arquitetura Something Imaginary. Criada 
na ambição de transformação da vida, a arquiteta relembra 
o contexto poético onde a ideia pela empresa surgiu: "Nasceu 
num dia que o vento soprou mais forte. Cortei o cabelo e mudei 
de vida".

 Com o percurso "sempre regido pelo lado mais colorido 
da vida", Sara Afonso trilhou áreas diferentes dentro da 
arquitetura para resultar, hoje, numa perceção global das 
várias etapas de projetos, sejam elas reabilitações, moradias 
ou empreendimentos turísticos. Encaminhada "por uma 
permanente curiosidade e vontade de aperfeiçoamento e 
inovação", a arquiteta exalta a paixão que a move no trabalho 
e o reflexo que isso causa: "Procuro transmitir essa forma de 
estar na vida e no trabalho. Com espírito de equipa e colocando 
paixão nos projetos, de vida ou profissionais, tudo resulta 
melhor".

Idealizadora e diretora da Something Imaginary, Sara 
Afonso conta que nunca desejou a liderança, mas busca outros 
resultados: "Tenho a ambição de uma empresa de sucesso, com 

uma equipa realizada e unida, com um conjunto de clientes 
satisfeitos, e que os meus filhos se orgulhem de mim", revela. 
Referente à empresa e ao âmbito profissional, a arquiteta diz-
se satisfeita pelo esforço e pelo empenho, mas que "gostava 
de fazer uma aldeia completamente sustentável, projeto este 
que já está em planeamento". Ainda conta do desejo em 
fazer uma casa para si, um projeto, verdadeiramente difícil, 
mas que, na mesma medida de dificuldade, a faria sentir, de 
facto, realizada. 

Inspirada na ancestralidade feminina da família, Sara 
Afonso reconhece-a como sua grande motivação de 
resiliência e determinação. A arquiteta conta, com emoção, 
que a avó paterna, com quase 99 anos de idade, continua a 
ser uma fonte de inspiração e que a mãe tem sido uma grande 
referência na luta pela igualdade de oportunidades, direitos e 
deveres para todos os seres humanos. Fundadora da ACCIG 
- Associação Cultura, Conhecimento e Igualdade de Género, 
a progenitora de Sara Afonso, Rosabela Afonso, tem escrito 
sobre as mulheres portuguesas que fizeram a diferença e 
marcaram a sociedade.

Tal como a mãe, a arquiteta reconhece a desigualdade de 
géneros e que, por mais que acredite não haver mais homens 
que mulheres na arquitetura, "são mais divulgados os nomes 

masculinos, a diferença está na divulgação e promoção dos 
trabalhos e dos nomes de quem os faz". Ela evidencia que 
na Something Imaginary a maioria é feminina, contudo, 
reconhece que a junção dos géneros só pode trazer benefícios a 
nível pessoal e profissional, seja pela partilha de conhecimento, 
metodologias ou até mesmo formas distintas de pensar e agir. 
Ainda, exemplifica essa complementação com o marido e 
sócio: “O João é muito mais criativo e atento aos detalhes em 
tudo o que está relacionado com a documentação legal para 
as instituições e câmaras municipais, eu prefiro o projeto de 
execução, a coordenação de equipas e a obra”.

Ao lado de "uma equipa incrível", e sob o lema “um por todos 
e todos por um”, Sara Afonso diz não ter dúvidas que uma 
equipa forte e coesa faz toda a diferença. E, quanto às aptidões 
para a liderança feminina, ela descreve a determinação, 
competência e autoconfiança como os critérios primordiais 
para o sucesso. Com essas características, a arquiteta diz 
sentir orgulho pelo caminho percorrido e acrescenta: "Se esse 
percurso for inspirador para outras pessoas, ficarei feliz. Se o 
meu trabalho e determinação forem motivo de orgulho para os 
meus filhos sentir-me-ei realizada".IN

Projeto Monte de Évora

La Reserve C14 | Comporta

Motivada pela paixão à profissão, à família e aos seus sonhos, Sara Afonso, diretora da Something Imaginary, 
realizou diversos saltos para chegar aonde desejou estar. Ao poetizar o ofício e a vida a partir do lema "sê feliz 

e faz os outros felizes", a arquiteta é exemplo de excelência no profissionalismo e na gestão feminina ao criar 
uma empresa de sucesso à base da união de géneros, da harmonia da equipa e de projetos inovadores. 

 “Sê feliz e 
faz os outros felizes.”
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Longe de ser um capricho atual, o luxo, 
diferente do que por vezes parece, não se 
manifesta somente no capital, pois a sua 
origem não é essa. Ele surge muito antes de 
qualquer sistema ou sociedade estabelecida. 
Segundo a antropologia, anteriormente às 
artes da civilização, o homem já possuía uma 
mentalidade de luxo ao buscar satisfações sem 
se preocupar com a demasia ou com o futuro. 
Vem de uma necessidade intrínseca do ser 
humano priorizar o prazer e o agora. 

Um modo de ser, de se ver, de querer, 
materializa-se. Boas comidas, bons vinhos, 
belos carros, delicadas joias, espelham-se em 
desejos e personalidades. Querê-los é exaltar-
se como merecedor do tanto que se pode sentir. 
Um deslumbre doce e belo que pode resultar 
em vício: depois de experimentado, é difícil o 
desapego. Porque sentir o luxo, seja num jacuzzi 
ou com os pés descalços na terra molhada, é 
um caminho sem volta. Ainda bem. IN 

O magnífico fascina as pessoas grandiosas. 
Porque seres radiantes não merecem menos 

do que são. O corpo, que aqui sustenta todo 
o peso do existir, pede que seja honrado: quer 

conforto, prazeres, proteção. 

A alma, infinita na sua imensidão, não se 
satisfaz com pouco: ainda vagueia por buscas. 

Até que transborde, entorpeça, expanda, que 
mal há em querer ser e ter mais? 

Sem ganância, gula, ou qualquer outro pecado, 
ir de acordo com o bem-estar é autocuidado. O 
luxo satisfaz, conforta. E, aqui, a referência do 
luxo não se designa apenas num conceito raso. 
Assim como o glamour não se mede em valor 
material. O radiante, o luxo, o glamour nascem 
no diferencial. 

O glamour existe naquilo que se destaca 
num mundo estabelecido de padrões, o luxo 
surge quando se oferece o melhor, ambos 
sugerem o despertar dos sentidos. Mais do 
que isso, seduzem pela permanência deles. 
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Celebrando quase três décadas de atividade, Teresa Pinho reconhece
 a essência da profissão no equilíbrio entre o 

lado estético e o emocional. 

A comprida mesa de madeira, com a sua superfície de vidro, chama a atenção no meio do ateliê. Sob a textura transparente 
há materiais como lápis, computador, mostra de tecidos. Por baixo da vidraça, visível aos olhos, encontram-se, também, 
estimulantes não só de criatividade, mas de orgulho e talento. A composição da mesa é colorida por fotos, páginas de revistas 
e convites que retratam o percurso profissional de 29 anos de Teresa Pinho enquanto decoradora de interiores.

Nascida no Porto, e entregue à decoração de casas desde 1990, Teresa Pinho começou a sua trajetória na loja Luísa Pinho 
Arte e Decoração, pertencente à mãe, quando o espaço ainda era dedicado à venda de mobiliário e peças decorativas. Não 
demorou muito para o estabelecimento se tornar num ateliê a oferecer serviços de projetos de decoração de interiores, mas 
foi somente este ano que o nome do local mudou de mãe para filha, para ser mais coerente com a marca e com a criadora. 
Agora, chama-se Teresa Pinho Design e Decoração de Interiores. 

§
DECORAR CASAS E COLORIR ALMAS

Ao ver o seu pai, engenheiro civil, a pintar " lindamente", 
e ouvir o apoio da sua mãe ao honrar a liberdade do ser, 
Teresa Pinho herdou e criou cedo a confiança e os dons 
artísticos da criatividade. Em praticamente três décadas de 
profissão, a decoradora não aponta um apogeu da carreira. 
Para ela, não existe um máximo no trajeto profissional: 
"Nunca se chega ao patamar. É um percurso que se vai 
fazendo de acordo com as exigências". Na filosofia de Teresa 
Pinho, o caminho é mais importante que a chegada: "Gosto 
sempre de fazer mais. O próximo é sempre mais e melhor, 
logo, nunca vou chegar a uma satisfação plena". 

No auto desafio de melhorias contínuas no design de 
interiores, para a decoradora, quanto maior a dificuldade 
no projeto, maior a motivação de empenhar-se nele. Sem 
preferências de decoração, a busca da profissional é em criar 
conforto. Segundo Teresa Pinho, "é possível criar conforto 
com qualquer ambiente, tanto no moderno quanto no 
clássico". Independente do estilo, o que não pode faltar é 
"a ordem estética" e atentar-se para a tendência do design em 
padrões: "Não gosto de modas, gosto de sair da caixa", revela. 

Inspirada na apreciação do conhecimento dos próprios 
clientes, Teresa Pinho enfatiza o respeito e a empatia que 
envolvem a sua profissão: "Nós entramos na casa dos clientes 
e tem que haver uma sensibilidade muito grande. Estamos 
a lidar com seu lado mais íntimo e acabamos por ser um 
moderador entre o lado estético e o lado emocional". O apreço 

é tanto que a decoradora retrai-se, muitas vezes, a tirar fotos 
das casas em respeito ao lar que é, especialmente, pessoal. 

A decoração de cada casa, ou estabelecimento, parte, 
além das solicitações pretendidas, de uma vivência e 
comunicação com o interlocutor: "Tento pôr-me na pele 
do cliente e entender o que ele pretende", explica Teresa 
Pinho, que ainda ressalta a exclusividade de cada trabalho 
realizado: "Aquilo que sugiro a um cliente não sugiro a outro, 
gosto sempre de fazer diferente". O mesmo cuidado reflete 
no âmbito financeiro, onde a profissional explícita todo o 
orçamento para não haver dúvidas: "Não faço nada sem o 
cliente saber exatamente o que vai gastar". Segundo ela, não 
é preciso gastar muito para decorar algum ambiente, pois 
"consegue-se tudo" nesse sentido. Isto porque, "no fundo, é o 
cliente que cria uma ordem orçamental". 

Ao contrariar a rotina de entrar em casas alheias, o inverso 
aconteceu na vida de Teresa Pinho para a realização da 
entrevista: foi a primeira vez que abriu as portas do seu lar 
para receber algum meio de comunicação social. Descrita 
como "prática, pitoresca e positiva", a casa reafirma a própria 
fala da decoradora: "Os ambientes transmitem energias". 
Mais profundo que uma busca por organização e elegância, 
a decoração e o cuidado da casa refletem a personalidade 
dos seus moradores. Mais que isso, tem a capacidade de 
modificar o ânimo e ampliar a vivacidade de quem a habita 
e de quem a visita. IN

GLAMOUR 
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Passou o tempo em que a beleza masculina estava 
centrada, exclusivamente, na força e na missão de proteger o 
género oposto. Os velhos moldes da "dominação masculina", 
aos poucos, foram sendo derrubados para dar vez a outros 
tipos de empoderamento para o homem contemporâneo, 
como a elegância e a personalidade. Antes incentivados 
pelas mulheres para ter sensibilidade com a sua imagem e os 
seus sentimentos, hoje os homens comunicam entre si para 
expandir o tanto que a essência masculina pode ser – e é.

De homens para homens. É partindo desta busca e filosofia 
que a Papillon se destaca, desde fevereiro de 2016, ao ser uma 
marca voltada à estética masculina com produtos pensados 
e produzidos, criteriosamente, por homens. Afinal, só um 
homem pode saber do que ele mesmo precisa. De champô a 
produtos nunca antes feitos para eles  –  como o Hidrycolor -, 
a marca, em pouco tempo, surpreendeu o mercado e cativou 
os consumidores com a promessa de incentivar e suprir o que 
por tanto tempo se ausentou no comércio: a valorização da 
vaidade masculina. 

Presentes em quase 600 farmácias em Portugal e em cinco 
outros países – Angola, Espanha, Polónia, Roménia e África 
do Sul, - a Papillon ocupa o vazio existente no planeamento 
de cosméticos masculinos e acompanha a tendência de 
que os homens estão a tornar-se mais cuidadosos com 
a aparência. Foi a partir destes factos que Renato Cunha, 
CEO da Papillon, decidiu modificar o empreendimento que 
já possuía, voltado para homens e mulheres, para dedicar-se 
à marca exclusivamente voltada à esfera masculina.

Pensados tão verdadeiramente nos homens, os produtos, 
criados em laboratórios italianos e ingleses sob a supervisão 
de Renato Cunha, são direcionados para todas as faixas 
etárias, desde os jovens aos idosos. Com um leque de 
produtos que abrange o cuidado com o rosto, corpo, cabelo 
e barba, as opções procuram evidenciar a beleza e o charme 
masculino em todas as idades. Os perfumes, dos produtos 
mais vendidos da marca e destinados para todo o público, 
são marcantes por terem sido estudados detalhadamente 
para contemplar a essência masculina. As ceras para a barba, 
também líderes de vendas da Papillon, possibilitam tipos 
de texturas e brilhos para todos os gostos. Mas, além dos 
preferidos, há um produto específico que está a revolucionar 
o mercado. 

Com a missão de fazer os homens desinibirem-se mais, 
a marca inovou com um produto polémico: o Hydracolor. 
O hidratante, de rápida absorção, confere ao rosto uma 
cor saudável e bronzeada ao agir da mesma maneira que 
a maquilhagem. É a primeira base criada para os homens 
em Portugal. Segundo Renato Cunha, ainda há o receio 
do consumidor em usá-la, mas o querer é grande: "Todos 

O CUIDADO QUE A BELEZA MASCULINA MERECE

os homens com quem eu falo querem usar este produto, 
mas têm vergonha de o comprar. Depois de experimentar, 
passam a usá-lo para sempre", revela. Para o gestor, é 
notório como os produtos da Papillon só precisam de uma 
oportunidade de uso para se tornarem imprescindíveis aos 
consumidores. Para incentivar o desinibir, ainda necessário 
quando o assunto é estética masculina, a partir de junho e a 
acompanhar as cores do verão, o Hydracolor terá desconto 
em todas as farmácias. 

As inovações e a excelência dos produtos por si só já 
permitem o crescimento da marca e a fidelização dos clientes 
mas, além disso, a Papillon dedica-se continuamente à gestão 
de uma ampla rede de distribuição. O mesmo acontece 
na rede comercial e de comunicação da empresa: todos os 
colaboradores são instruídos à compreensão dos produtos e da 
venda, de forma a estarem aptos a clarificar os consumidores. 
No próprio site da marca, é disponibilizada toda a informação 
do produto, ao conter, inclusive, vídeos tutoriais. A abordagem 
moderna, somada a ingredientes premium, faz com que a 
previsão, até o fim deste ano, seja a inclusão dos produtos em 
mais de 800 farmácias pelo país e concretiza a ambição da 
empresa em alavancar a nível mundial.  

A grande aposta da Papillon, para 2020, é a parceria com o 
ramo hoteleiro. Foi criada uma linha exclusiva para hotéis de 
luxo com os produtos em embalagens pequenas. 

Além disso, outros planos estão a ser traçados para a marca 
continuar a destacar-se no mercado: "Queremos que a marca 
não seja uma novidade de moda, mas que passe a ser um produto 
permanente nos cuidados diários do homem", explica 
Renato Cunha. Para o gestor, a parte mais 
difícil de um novo negócio é permanecer 
em voga depois dos primeiros tempos 
de popularidade. 

Contudo, ousa afirmar que 
a Papillon é ambiciosa e está 
preparada para continuar 
a crescer em Portugal e no 
mundo. IN

Para desmistificar a crença de que os homens devem limitar os cuidados estéticos, a 
Papillon oferece todos os produtos que a vaidade pede.

GLAMOUR 

Renato Cunha, CEO da Papillon
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“As filigranas de Gondomar, mimosa arte ornamental, tem 
artistas de valor ímpar que executam belas produções 

regionais (…) que são verdadeiros encantos”
Laurindo Costa in “A ourivesaria e os nossos artistas” 

Etimologicamente, o vocábulo filigrana advém de 
dois termos latinos: filum e granum que significam, 
respetivamente, fio de metal e grão ou conta. Nos 
primórdios, a filigrana era feita exatamente com a mesma 
técnica de hoje, mas com filas de grânulos (pequenos grãos), 
de ouro ou prata, todos calibrados ao mesmo tamanho e ao 
mesmo peso e encaixados em filas, posteriormente soldados, 
criando um fino fio, advindo daí a palavra filigrana: filas de 
grânulos. 

A presença da exploração mineira em Portugal vem de 
povos pré-romanos, tendo-se fortalecido durante a presença 
romana com a exploração de minas nas serras de Pias e 
Banjas. 

Devido à riqueza do solo desta região, e a partir da segunda 
metade do século XVIII, Gondomar começa a afirmar-se 
como um dos principais núcleos de desenvolvimento da 
ourivesaria, sendo hoje a Capital da Ourivesaria e berço da 
Rota da Filigrana.

Diversos são os locais de produção de filigrana em 
Portugal, concentrando-se a maioria na região de Entre-
Douro-e-Minho. Mas a técnica milenar e artesanal ganhou, 
nos últimos anos, um novo estatuto no concelho de 
Gondomar, muito devido à incansável dedicação dos seus 
artífices e à perseverança da autarquia e entidades locais. 

INFORMAÇÕES GERAIS
Morada Travessa da Convenção de Gramido, nº41

 4420-161, Valbom
Horário de verão 10h00-13h00 / 14h00 - 18h00

Horário de inverno 09h30-13h00 / 14h00 - 17h30 
Site www.rotadafiligrana.pt

E-mail turismo@cm-gondomar.pt
Telefone (+351) 224 664 310 / (+351) 932 003 358

A modernização da indústria da ourivesaria trouxe consigo 
renovados processos, design contemporâneo e sangue novo, 
mas a arte respira ainda muita tradição escondida nas 
recuperadas oficinas artesanais, não fossem elas o que melhor 
define o próprio setor. 

A Rota da Filigrana, criada em 2016, dinamiza e dá 
a conhecer as oficinas e a arte ancestral aos visitantes 
portugueses e estrangeiros. que a visitam. A valorização 
da herança filigraneira chegou, em meados de 2018, com a 
certificação da produção artesanal, conferindo-lhe o título 
de Filigrana de Portugal. 

Hoje, a filigrana está contida naquele que é o Maior 
Coração em Filigrana do Mundo e, paralelamente, concorre 
a Património Imaterial da Humanidade, na esperança 
de enaltecer mundialmente esta propriedade de alma 
puramente lusitana.   

Fomos ao encontro daqueles que são alguns dos atores 
principais desta jornada, à descoberta da Rota da Filigrana, 
que se descreve e testemunha nas páginas que se seguem.
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§
CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR

A filigrana ganhou impulso e com ela tem vindo o desenvolvimento 
financeiro, social e cultural do concelho de Gondomar. O município, 

berço dos mais ancestrais filigraneiros, há muito que reconheceu o seu 
valor e, por estes dias, promove a ourivesaria e a técnica milenar pelo 
país, através da Rota da Filigrana e carregando consigo aquele que é 

 O Maior Coração em filigrana do Mundo.

A espécie de rendilhado a metal precioso já cá anda a luzir por entre a mais pura joalharia 
lusitana, há muito tempo. Mas só em 2014, e por conta da visibilidade dada pela estrela de 
Hollywood Sharon Stone, ao usar um fio com o famoso coração de Viana, é que a filigrana 
voltou à ribalta após anos de desinteresse e desvalorização. Antes tarde que nunca. Que 
o diga Carlos Brás, vereador do Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal de 
Gondomar e responsável pela criação e dinamização da Rota da Filigrana: “A rota é um 
produto de turismo industrial. Olhando para o património e para esta alta especialização que 
temos dentro das oficinas tradicionais, e um bocadinho inspirados pelo caso de São João da 
Madeira, criamos um conceito que permite que os visitantes e os turistas entrem nas oficinas 
e conheçam o processo produtivo, porque quando conhecem este processo, valorizam-no e 
olham para as peças como sendo obras de arte”, explica.

Com o objetivo de dar visibilidade ao produto mais identitário da região, a autarquia 
lançou este trilho, em 2016, que contém cerca de 360 pontos de interesse no território, 
abrindo literalmente as portas das oficinas familiares e tradicionais (e não só) e mostrando 
os segredos por traz do processo criativo da arte filigraneira: “A rota da filigrana é muito 
versátil, porque permite diferenciadas tipologias de visita. Pode-se andar o dia inteiro na rota 
que não se vê duas vezes a mesma coisa. A rota começa, normalmente, no CINDOR (Centro de 
Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria), onde se dá uma perspetiva 
do que é a formação no setor. Depois, é possível visitar oficinas onde, para além de ver, pode-se 
aprender algumas das principais técnicas inerentes à criação da filigrana. Nestas oficinas, os 
ourives têm a oportunidade de mostrar e mesmo vender os seus produtos aos turistas”, explica 
Carlos Brás.

Desde a sua criação que a Rota da Filigrana conta com um número crescente de operadores 
turísticos, nomeadamente, empresas de cruzeiro que operam no Douro e que apostam neste 
produto autêntico, diferenciador e complementar à oferta existente na Área Metropolitana 
do Porto. Visitantes curiosos chegam de todo o país, mas também de todo o mundo: França, 
Alemanha, EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, são alguns dos mercados que têm 
particularmente dinamizado o turismo da rota.

Às oficinas, em 2018, chegaram mais de 6300 visitantes e cerca de 6000 passaram pelo 
Welcome Center Rota da Filigrana, situado na Casa Branca de Gramido, às margens do rio 
Douro, local onde habitualmente termina o roteiro.

Historicamente, Gondomar e Póvoa de Lanhoso são os dois principais núcleos de produção 
da filigrana em Portugal, respetivamente, São Cosme e Travassos. A garantia da herança 
filigraneira era necessária e os dois municípios viram chegar a certificação da Filigrana 
Portuguesa, em julho do ano passado, numa espécie de afirmação do processo artesanal 
face aos métodos mecanizados (filigrana injetada), responsáveis pela desvalorização e 
banalização da técnica.

ROTA DA FILIGRANA 
TRAZ GANHOS AO SETOR E À REGIÃO
Montra dinâmica faz luzir setor da ourivesaria

GLAMOUR - ROTA DA FI L IGRANA
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Hoje, o Caderno de Especificações, documento base que 
serviu para o processo de certificação é onde constam as regras 
a cumprir na tipologia tradicional da filigrana portuguesa, 
bem como os utensílios e ferramentas a utilizar: “A criação da 
marca Filigrana de Portugal é uma questão de autenticidade. 
Alguns dos filigraneiros que não aderiram na primeira fase, 
hoje estão a querer aderir, porque já perceberam os benefícios 
desta certificação. Nomeadamente, o poderem comprovar, dar 
a garantia ao cliente de que compram uma peça produzida de 
forma artesanal, uma peça única. Porque, sendo feitas à mão, 
não há duas peças iguais”, atesta Carlos Brás.

Para elevar a filigrana a um novo patamar surge, agora, a 
candidatura a Património Imaterial da Humanidade. Num 
projeto conjunto com a autarquia da Póvoa de Lanhoso, o 
trabalho de investigação encontra-se já numa reta final 
para que, logo que concluído, seja submetida a proposta: 
“Estamos a fazer um trabalho de investigação minucioso, 
porque o que existe até agora é um conjunto de conhecimentos 
e informações dispersas e de base empírica. A memória foi-
se perdendo e o que estamos a fazer é recuperá-la através de 
uma busca antropológica, sociológica e histórica. Já temos 
identificadas  árvores genealógicas inteiras de famílias de 

Carlos Brás,  Vereador do Desenvolvimento Económico da 
Câmara Municipal de Gondomar

ourives, já temos objetos reconhecidos que nos ligam a muito 
antes do séc. XVIII que é a data mais remota de memória da 
indústria em Gondomar”, acentua Carlos Brás que acredita que 
a distinção “criaria um projeto de salvaguarda e nunca mais 
se perdia a arte da filigrana. Ficaria indelevelmente registada”.

2018 foi um ano excecionalmente ativo na dinamização 
do setor da ourivesaria gondomarense, nomeadamente da 
Rota da Filigrana, com várias ações promocionais externas 
levadas a cabo pela autarquia, maioritariamente na Europa 
e na Ásia. 

2019 centrar-se-á, sobretudo, no retorno desse esforço, 
fazendo, agora, o acolhimento das empresas e entidades 
contactadas nas atividades desenvolvidas no ano anterior.

Além disso, o camarário gondomaranse dará continuidade 
ao processo de acrescento de valor e reconhecimento da 
ourivesaria e da Filigrana de Portugal, através da promoção 
e participação em eventos, da dinamização do GoldPark e de 
outros projetos paralelos com parceiros ligados ao setor. 

Estruturalmente, o Maior Coração em Filigrana do 
Mundo tem 1,20 metros de altura, pesa 13 quilogramas de 
prata e é constituído por 450 metros de fio de filigrana.

Nasceu do desafio lançado pela autarquia de Gondomar, 
em 2016, ao CINDOR - Centro de Formação Profissional 
de Indústria de Ourivesaria e Relojoaria, única escola 
pública de ourivesaria de Portugal, para criar uma "peça 
colaborativa", colocando, assim, 12 empresas exclusivamente 
gondomarenses a trabalhar na mesma peça numa espécie 
de celebração da arte da filigrana: “Fui a única pessoa a 
acreditar, desde o início, que era possível. Além de ser uma 
peça identitária do território, integra toda a técnica, a melhor 
qualidade e o melhor design”, certifica Carlos Brás.

O CINDOR idealizou o projeto, a autarquia adquiriu 
a matéria-prima e a peça final e, a meias com as empresas 
participativas, suportou os custos com a mão-de-obra. 
Segundo o vereador “todos têm um bocadinho dela e todos se 
sentem um bocadinho donos dela”.

O processo criativo nasceu às mãos do professor Paulo 
Martingo que, partindo da silhueta do coração tradicional 
da filigrana, teve o rio Douro como elemento unificador, 
com o recurso às curvas de nível e às linhas formadas pelos 
socalcos que formam as encostas e o logótipo do município. 
Envolvendo 25 técnicos e colaboradores das empresas 
parceiras, este coração foi concebido através do recurso ao 
desenho assistido por computador e à tecnologia de corte a 
laser que moldou as 25 partes que o constituem, entre as quais 
a coroa, composta por múltiplos de sete, que correspondem 
às sete freguesias do município, evocando, ainda, elementos 
identitários da região norte, especificamente da cidade do 
Porto a ponte D. Luís, e os já mencionados socalcos durienses.

A montagem final da peça, que aconteceu numa cerimónia 
oficial de apresentação da obra em julho de 2018, para Carlos 
Brás “ foi um momento único, o culminar de um processo 
muito emotivo para os envolvidos”.

Monetariamente, a peça é um investimento de 25 mil 
euros, mas como declara o vereador “é uma peça de valor 
incomensurável, porque é única”. E mesmo a tentativa de 
inclusão no livro dos recordes, é prova disso. É que segundo 
Carlos Brás, quando a autarquia contactou o Guinness 
World Records, livro de coleção de recordes e superlativos 
reconhecido internacionalmente, a resposta dada foi que 
nunca havia sido pedido anteriormente o registo de uma 

CORAÇÃO INCALCULÁVEL, 
SEQUER CONSEGUE SER 
AVALIADO PELO GUINNESS

peça em filigrana e que não teriam conhecimento da 
técnica, nem capacitação para a avaliar: "Pediram-nos uma 
formação em filigrana, em Gondomar, para posteriormente 
poderem certificar a peça e o seu processo produtivo, mas o 
custo envolvido era maior que a própria produção da peça, o 
que nos fez recusar o pedido", explica o vereador.

Depois de ter passado, em março, pela BTL – Bolsa de 
Turismo de Lisboa, em maio, o Maior Coração em Filigrana 
do Mundo está exposto, de momento, na câmara municipal, 
mas poderá ser também apreciado, enquanto peça itinerante, 
na Expo Gondomar 2019, de 10 a 12 de maio, e na 21.ª 
Edição da Ourindústria, de 18 a 21 de maio. IN

Maior Coração em Filigrana do Mundo, exposto na Câmara 
Municipal de Gondomar

GLAMOUR - ROTA DA FI L IGRANA
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§
CINDOR

É no CINDOR (Centro de Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria) 
que a Rota da Filigrana começa. Não fosse este, o único centro de formação profissional 

especificamente instituído para o setor da ourivesaria em todo o país. É aqui que se aprende, 
de fio a pavio, todos os processos e as técnicas adjacentes à produção da ourivesaria, 

mas também da mestria filigraneira. 

QUALIFICAÇÃO PRESERVA PASSADO & 
GARANTE FUTURO DA FILIGRANA

Porque a ourivesaria tradicional portuguesa está em crescimento evidente e vive atualmente num paradigma diferente, o 
CINDOR assume-se peça fundamental para a continuidade de um desenvolvimento sustentável, estimulando aqueles que 
irão garantir o futuro do setor com a disponibilização de uma oferta formativa e de qualificação numa visão integrada. 

Resultante de um protocolo entre o IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional e a AORP – Associação de 
Ourivesaria e Relojoaria de Portugal, o CINDOR é um centro de âmbito nacional de gestão protocolar e o polo de Gondomar 
é um dos 23 centros que existem no país: “Temos formandos de todos os pontos do país que nos procuram e procuram o 
concelho de Gondomar, considerando que a ourivesaria é o ADN deste território. São jovens sedentos para aprender mais e que 
são claramente o futuro do setor”, explica Eunice Neves, diretora do CINDOR.

Eunice Neves, diretora do CINDOR

Pelo CINDOR, anualmente, passam cerca de 3500 
formandos, jovens ou adultos, vindos de contextos 
diferentes, que frequentam variados percursos de formação 
disponíveis, em modo financiado ou não financiado, e que 
procuram, sobretudo, certificação escolar e profissional. 
Com a recente ascenção da ourivesaria, o centro reajustou-
se às suas novas necessidades com uma considerável e 
diversificada oferta formativa. 

Assumindo efetivamente uma responsabilidade inerente 
à qualificação dos recursos humanos ao nível do setor e, 
também, por ser a entidade por excelência de certificação de 
ourivesaria do concelho, o CINDOR tem vindo a antecipar 
as necessidades das empresas, contrabalançando-as com 
os interesses dos trabalhadores de modo a que haja um 
encontro entre a oferta e a procura que seja capaz de colmatar 
as carências da ourivesaria: “Continua a haver uma falta de 
recursos humanos qualificados. Trata-se de um setor com um 
nível de especificidade altíssimo”, refere Eunice Neves.

Desde 2014 que o CINDOR tem vindo a fazer 
intensivamente formação em filigrana, dando-lhe um novo 
design, capacitando os artesãos a repensar a filigrana e a 
trazer-lhe um desenho diferente, entendendo, contudo, que 
a filigrana tradicional há de ter sempre o seu espaço e que 
é uma referência absoluta que é preciso salvaguardar: “É 
curioso perceber que cada vez mais a ourivesaria é uma arte, 
uma área, uma indústria, um setor que tem mudado muito 
claramente o seu paradigma. Hoje a ourivesaria é moda, 
inovação, criatividade. É sempre competência de trabalho 
de banca, mas é também tudo o que orbita em volta e que 
passa, cada vez mais, por uma lógica de artesanato urbano, 
de design, de reinvenção de técnicas”, salienta a diretora.

A grande parte das formações contempla o que se chama de formação prática em contexto de trabalho, ou seja, o estágio, 
verificando-se que mais de 90% das empresas acaba por contratar os estagiários, o que, segundo a diretora, “evidencia a 
necessidade do setor e a capacidade de absorção neste momento”.

Impulsionador do GoldPark e do projeto Rota Criativa, que visa a criação de uma rede integrada de centros de incubação 
para artesãos, de modo a promover as artes e ofícios tradicionais e regionais, o CINDOR disponibiliza oficinas criativas, 
serviços de mentoria e de consultoria ao nível criativo, de marketing, capacitação para a embalagem, posicionamento para o 
mercado, entre outros, numa lógica de promoção ativa ao empreendedorismo.

Com o propósito único de qualificar o setor e porque o mesmo vive da formação de novas camadas e de novos contributos 
geracionais, o CINDOR, que completará 35 anos de existência no final do ano, alargou a oferta formativa especificamente 
ligada à qualificação e especialização de nível 5, de procedimento de estudos: primeiro, numa parceria com com o IPP 
- Instituto Politécnico do Porto, através do lançamento dos designados CET’s - Cursos de Especialização Tecnológica, 
nomeadamente ao nível do design de joalharia e, brevemente, a arrancar em setembro, com a ESAD - Escola Superior de 
Artes e Design, com a abertura do Ctesp – Curso Técnico Superior Profissional de Joalharia.

GLAMOUR - ROTA DA FI L IGRANA
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Tradicionalmente, as enchedeiras eram mulheres ou mesmo crianças que, em casa, 
aprendiam com as mães, com as avós, desde pequeninas, na mesa da cozinha ou numa 
sala, a técnica artesanal de preencher a filigrana. Com uma buchela ou pinça, uma tesoura 
e o fio de filigrana da espessura de um cabelo, davam conteúdo ao molde, “bordando” as 
peças, trabalhando ao grama ou à peça nos tempos vagos da lida da casa. No processo 
produtivo da filigrana foram e são a parte menos divulgada, menos conhecida, menos 
valorizada do trabalho.

Hoje, ainda as há, mas essas já senhoras na casa dos setenta anos, são poucas e são poucas 
também as filhas ou netas a quererem aprender a técnica em ambiente familiar, sendo que 
vai ser, necessariamente, via formação que estes conhecimentos vão ser adquiridos. É que, 
para acautelar a preservação e continuidade da técnica artesanal de enchimento da filigrana, 
a autarquia desafiou o Centro de Emprego de Gondomar e o CINDOR a implementar um 
curso de formação e de qualificação de enchimento de filigrana. E a primeira turma já 
está a funcionar, no CINDOR, com 27 alunos: “É um curso de cerca de 200 horas, com a 
componente de estágio de 450 horas nas empresas parceiras, que permitirá um contacto com 
o mercado de trabalho e também recolher os ensinamentos preciosos das empresas que já 
trabalham há muitos anos e que detém um conhecimento e saber acumulado que não pode ser 
desperdiçado”, explica Eunice Neves, diretora do CINDOR.

Para Conceição Neves, filagraneira, enchedeira e professora do primeiro Curso de Técnica 
de Enchimento de Filigrana, quem chega para fazer o curso sem conhecimento nenhum 
acha tudo muito confuso, tudo é embaraço. Mas, tudo se aprende e, pela força do acaso, até 
é possível esbarrar-se com pequenos “Cristianos Ronaldos da filigrana”: “Há pessoas que já 
nascem com o dom, que ao fim de duas ou três explicações, fazem o trabalho com qualidade, 
perfeito”, conta.

Eduarda Silva, de 20 anos, é um desses casos. Após frequentar o Curso de Técnica de 
Ourivesaria, quis aprofundar a filigrana para, em breve, empreender no setor: “Percebi que 
era um trabalho muito minucioso e eu considero-me perfecionista, gosto de trabalhar muito 
a fundo. Apaixonei-me pelas esculturas, obras mais tridimensionais e gostava de seguir 
essa vertente.” Já Desirée Regazzoni, de 37 anos, quis dar continuidade a um sonho de criança 
e ingressou no CINDOR, estando a aprender e a desenvolver a arte com a calma e a paciência 
imprescindíveis: “Nos primeiros dias foi muito enervante. Salta tudo… é um teste à paciência, quase 
terapêutico.”

Embora outrora realizada maioritariamente por mulheres, hoje, o primeiro curso integra 
também homens interessados em aprender a técnica com a mesma precisão e delicadeza. 
É o caso de Orlando Paiva, de 48 anos, que também já frequentou o Curso de Ourivesaria. 
Apaixonado pela parte criativa do processo, frequenta o curso para aprofundar a técnica em 
falta mas, claro está, também para tirar o monopólio das mulheres neste saber artesanal: 
“Conseguimos igualar o trabalho. Não tenho uma mão pequena e consigo atingir o mesmo 
nível de qualidade. É tudo uma questão de prática para se ganhar sensibilidade ao metal que 
se está a trabalhar.”

O curso é recente, mas já trouxe balanço positivo na medida em que está já prevista a 
abertura de novas turmas para breve, criando assim uma nova geração de técnicos e técnicas 
de enchimento de filigrana que irão permitir a continuação de uma das heranças mais 
genuínas da arte filigraneira.  

§
Pela salvaguarda das 

“enchedeiras”

A visita no CINDOR é diversificada e sempre orientada 
para o grupo que chega. Foi através do projeto Idade D’Ou-
ro, programa de dinamização de ocupação de tempos livres 
dirigido à população sénior do concelho, que os visitantes 
deste dia chegaram. E, à chegada ao CINDOR, o grupo pôde 
ouvir falar sobre a arte, visitar uma exposição de peças de 
filigrana e, depois, entrar numa oficina e aprender o talento 
que, outrora, não falhava na casa de praticamente nenhum 
gondomarense. Para a grande maioria deste animado grupo, 
pouca novidade. Que o diga, Célia Oliveira, de Gens, que aos 
90 anos recorda o trabalho com o cadeado e a barbela que 
ajudava a sustentar a casa: “Metíamos o cadeado à fieira e 
torcíamos a barbela… Quando a obra era muita, dava saída 
a tudo. A minha mãe já era mestra e ensinou umas poucas 
lá em casa”. 

Maria Castro, de Foz do Sousa, já de outra geração. Hoje, 
com 63 anos, lembra que devia ter perto dos 15 anos, quan-
do começou a trabalhar a filigrana, especificamente, no 
enchimento: “Levávamos 100 gramas de prata por semana 
e durante a semana não tínhamos horas. Quantas vezes, às 
quatro e meia da manhã, nos levantávamos para ir para a 
banca que ficava na despensa, para chegar ao fim de sema-
na e ter os 100 gramas metidos. Ainda hoje gostava de fazer 
isto… é uma paixão antiga”, confessa. 

De alicate, buchela e maço de madeira nas mãos, é vê-los 
distraidamente embrenhar-se na feitura cuidada dos SS que 
vão dar origem ao logótipo da Rota da Filigrana e que, no fim, 
levarão de recordação, orgulhosamente botados ao peito. IN Carlos Brás, a acompanhar o grupo na visita ao CINDOR
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§
OFICINA ANTÓNIO CARDOSO

NA ROTA DA FILIGRANA, PELA AC FILIGRANAS…

A ORIGEM DO CORAÇÃO QUE FEZ 
PULSAR A INDÚSTRIA FILIGRANEIRA

Como uma imagem pode reanimar uma empresa, uma arte, um setor, um concelho, uma região, um país. Foi o que conseguiu 
esta imagem, em fevereiro de 2014. 

O coração, em filigrana, foi oferecido por Mário Ferreira, CEO da Douro Azul, à amiga e atriz Sharon Stone que, em 
março de 2013, foi convidada para madrinha de um dos navios-hotel do empresário nortenho. Meses passados, o pendente 
salta à vista, ao peito da atriz que é fotografada, pelas ruas de Beverly Hills, com o coração que, de repente, faz saltar o 
símbolo nacional para as luzes da ribalta. 

A peça foi encomenda apressada ao artesão gondomarense António Cardoso, longe de pensar o impacto que esta lhe traria 
no negócio e na vida: “Foi uma honra fazer esta peça. Sabia que era para ela e tentei pesquisar nas revistas imagens aquando da 
inauguração. Quando vi que a Sharon Stone tinha usado mesmo o colar, não podia ter ficado mais orgulhoso”. 

A dimensão internacional chegaria apenas uns meses depois, em fevereiro de 2014, e a surpresa foi brutal para a empresa, 
uma das mais antigas oficinas filigraneiras do concelho de Gondomar, criada nos anos 70, deixada “herança” pelo pai a 
António Cardoso que, desde 1990, conta apenas com o casal António e Rosa Cardoso como gerentes e únicos funcionários. 

O pendente banhado a ouro, e com um valor que ultrapassa os 500 euros, deu nas vistas e, um pouco por todo o mundo, 
nas redes sociais, não pararam de comentar, partilhar e, finalmente, encomendar: “A partir dai, as vendas subiram mais de 
100%. A filigrana estava praticamente em decadência e foi um impulso muito grande, não só para nós que fazemos filigrana, 
mas para toda a gente que está envolvida na arte e na indústria”, explica o filigraneiro que, face ao crescimento e visibilidade 
alcançadas, decide criar a marca AC Filigranas.

A empresa tradicional e familiar de Jovim, a jeito das inúmeras que povoam o concelho, é constituída por uma pequena 
oficina, nas traseiras da habitação, onde é possível respirar a história e tradição desta arte milenar, impregnada na maquinaria 
e ferramentas clássicas que, como em tantas outras famílias, foram sendo passadas de geração em geração: “Isto não se 
aprende num ano. Demora anos a aprender. Eu posso dizer que comecei com sete anos a aprender e só aos 12 anos me sentei à 
banca para começar a trabalhar. Fiz um longo percurso até conseguir ver, aprender e trabalhar as técnicas todas. Não é fácil”, 
garante António Cardoso.

Reconhecido pelos pares como impulsionador da filigrana, António, chamado até de Mestre, mostra um rosto preocupado, 
onde surge a incerteza do futuro na preservação da arte e mesmo do conceito de filigrana: “A filigrana é isto. São as oficinas. 
São duas ou três pessoas a trabalhar e as enchedeiras que, infelizmente, neste momento, ainda não é possível integrá-las em 
muitas das oficinas, por causa do custo de mão-de-obra que iria aumentar ainda mais o preço das peças”, explica, referindo 
que, ainda hoje, como em tempos idos, as enchedeiras trabalham em casa, pagando o mercado valores que vão dos 60 
cêntimos ao euro o grama.

Para o artesão, cujas peças são exclusivamente criadas com a certificada Filigrana Portuguesa, a participação na Rota da 
Filigrana é um orgulho e apenas mais um passo que ajuda a dar rumo ao reconhecimento da filigrana: “Como gosto muito 
disto, desde sempre andei a lutar pela filigrana. Tenho 60 anos e ainda hoje não consigo parar… na certificação, na rota, gosto 
de ir a congressos, exposições… mesmo sem pensar no aspeto lucrativo. Estou sempre disponível e não dou por tempo perdido 
estas atividades”, explica o artesão.

A AC Filigranas mantém, assim, a porta aberta a todos os que a queiram visitar, prometendo uma partilha de saber e de 
histórias ligadas a anos de prática e dedicação à mestria filigraneira. IN

António e Rosa Cardoso
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§
ARPA

Foi na ARPA - Jewellery Industry que prosseguimos caminho, ao encontro do saber 
artesão. E foi pelas mãos de António Rodrigo Pinto de Almeida que conhecemos o processo 
produtivo da filigrana. Desde os 14 anos de idade que se deixou enredar pela técnica e, 
desde então, nunca mais parou. Há mais de 30 anos, criou a ARPA que produzia, sobretudo, 
produtos de ourivesaria tradicional, filigranas e faqueiros. 

Hoje, a empresa conta com uma oficina modernizada, um show-room com peças diversas 
e é das empresas do setor que mais emprega no concelho, com 25 funcionários experientes 
e qualificados. 

“Deixe os seus sonhos nas nossas mãos” é a divisa da empresa. Nós, deixamos a filigrana 
nas mãos do artesão que nos guiou pelos procedimentos da arte… 

PELA ROTA SEGUIMOS, PARA APRENDER O

PROCESSO DA FILIGRANA…

1. Desenho O ponto de partida para criação de uma peça de filigrana. Deve ser preciso e claro e fornecer todos os dados 
necessários a uma correta leitura e transposição para o metal.

2. Fundição O metal (ouro ou prata) é colocado no cadinho que é aquecido na forja a uma temperatura de cerca de 900 
graus centígrados até fundir. O cadinho é depois retirado e vertido numa rilheira de ferro que lhe dá a forma de uma barra 
comprida. A chapa é depois martelada e repuxada até ficar uma lâmina. O modelo é passado do desenho para essa chapa que 
depois é recortada ou serrada.

3. Obtenção do fio O fio é batido na bigorna e a primeira redução de espessura é efetuada no trefilador. Depois de estar 
nas dimensões pretendidas, é conformado na fieira ou damasquilho, até determinada espessura e, finalmente é estirado nos 
denominados rubis, peças de ferramenta que possuem uma largura superior à fieira e que permitem a obtenção de fio com 
espessuras inferiores a 0,2 mm.

O processo produtivo da Filigrana de Portugal 
(in Caderno de Especificações, texto adaptado)

4. Torção do fio Pegam-se em dois fios e torcem-se à 
mão, terminando a operação entre duas tábuas. Depois 
o cordão daí resultante vai à forja a uma temperatura de 
cerca de 700 graus centígrados para recozer, ligando os 
dois fios. Esses fios são posteriormente esmagados por um 
cilindro, tornando-se mais leves e laminados e constituindo 
o torcido tão importante para a obtenção do resultado final 
rendilhado da filigrana.

5. Obtenção do esqueleto, armação ou arcabouço A 
armação/esqueleto define e limita os espaços que irão, em 
seguida, ser preenchidos pelo fio. É feita por uma chapa/fita de 
ouro ou prata que lhe dá a espessura e largura pretendida e na 
qual se vai fazendo o contorno e nervuras interiores da peça 
que lhe dão a resistência e o aspeto desejado.

6. Enchimento da peça Encher uma peça significa 
preencher os espaços vazios da armação/esqueleto com o fio 
da filigrana. O fio que enche as peças é torcido, achatado e 
adelgaçado de forma a enrolar-se em SS, espirais e rodilhões 
(Póvoa de Lanhoso) ou crespos (Gondomar), escamas, 
caracóis, caramujos e cornucópias. Para enrolar o fio, este é 
preso numa pinça ou buchela de ourives e com movimentos 
giratórios vai-se enrolando o cordão até fechar os vazios da 
armação.

7. Soldadura Molha-se a peça em água ou numa espécie de 
goma e verte-se a solda sobre a peça. O filigraneiro solda com 
o maçarico. O objetivo final desta tarefa é agregar os diferentes 
componentes da peça sem que a soldadura seja visível.

8. Moldar a peça Quando a peça é constituída por vários 
componentes, é necessário agrupá-los, montá-los e embuti-los. 
Esta tarefa faz-se com um martelo, pinças e outras ferramentas, 
moldando a peça e dando-lhe relevo e toque personalizado.

9. Acabamentos (branqueamento, escovagem e secagem) 
As peças de filigrana, depois de soldadas, ficam oxidadas e 
sujas, tendo de ser novamente recozidas. Para tal, colocam-se 
várias peças num recipiente que vai a aquecer na forja a altas 
temperaturas. Depois de arrefecerem, as peças são banhadas 
numa solução de água com ácido sulfúrico a ferver, três ou 

quatro vezes, até tomarem a cor da prata. A peça é esfregada 
com uma escova de metal muito fina com água e detergente, 
até ficar brilhante, ou vai a polir na máquina de esferas ou 
na máquina de polimento magnético. Por último, a peça vai 
ao secador onde será feita a sua secagem.

E está pronta a peça, para ser embalada, vendida, usada. 
Ao peito, a Filigrana de Portugal. IN
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§
OFICINA CONCEIÇÃO NEVES

NO CAMINHO DA FILIGRANA, ENCONTRA-SE SINGULAR CONDIÇÃO…

A DELICADEZA QUE COMPÕE A GRANDIOSIDADE

Conceição Neves é rara exceção. É mulher, é filigraneira e é enchedeira. Gondomarense,  
com 42 anos está à frente de uma indústria predominantemente masculina. Na sua empresa, 
dá alma ao processo da filigrana, desde a conceção artística, passando pela técnica de 
enchimento até à produção final. 

À revelia da vontade da mãe, começou a trabalhar com a filigrana aos oitos anos, ainda 
que diga, em tom de brincadeira, que já o fazia na barriga materna, porque a progenitora já 
era enchedeira.

Fez a primeira demonstração pública do seu trabalho, na escola primária, aos sete anos 
e, aos 11, a mãe, farta de a ver trabalhar e a não se interessar pelos estudos, pediu a um dos 
patrões para “trazer obra” - grande obra - na esperança da pequena se fartar. A mãe, Isabel 
Silva, diz também em tom de graça, estar arrependida até hoje: fê-la ganhar dinheiro para 
a primeira televisão para o quarto e, pior – ou melhor - que isso, ganhar o gosto pela arte.

Foi um percurso de vida com a filigrana como um hobby, estudando e trabalhando em part-
time. Até que resolveu fazer a formação de Técnica de Ourivesaria, no CINDOR - Centro de 
Formação Profissional da Indústria de Ourivesaria e Relojoaria, indo trabalhar, no fim do 
curso para uma multinacional, onde ficou sete anos como criadora de peças: “Decidi que era 
altura de caminhar por mim. Já dava a minha imagem, a minha personalidade, o meu toque 
às peças, só não dava o meu nome”, explica Conceição Neves. 

Em 2014, decidiu criar a própria marca – a Conceição Neves, Filigree & Jewelery - e assinar 
as suas peças. Joias tradicionais e contemporâneas, 100% Filigrana Portuguesa, onde aplica 
pedras e cristais Swarovski, entre outras. Hoje, a partir da oficina em Jovim, produz para 
grandes marcas como Christian Louboutin ou Dior, vendendo para clientes nacionais, mas 
com mercado estrangeiro.

Conceição Neves

Enquanto empreendedora e filigraneira, para além de gerir a marca e a oficina, Conceição Neves é, ainda, formadora no 
CINDOR, que considera a sua segunda casa: “Este meu percurso faz todo o sentido. Não podemos morrer com o conhecimento, 
temos que o passar, que passar o testemunho”, acredita.

Na sua oficina, fomos encontrá-la, lado a lado com a mãe e dois funcionários que, em conjunto, garantem todo o processo 
de produção de peças inigualáveis. Processo que começa com o esboço feito pela artesã que não tem medo de arriscar. 

Na arte de encher o esqueleto, estrutura que dá forma e rigidez à peça, a paciência, o olho e, sobretudo, o gosto são 
qualidades essenciais. Para preencher uma peça média, em forma de coração, leva cerca de uma hora, em mãos de mestra. 

ESTÓRIAS COM FILIGRANA PELO MEIO
Histórias de outros tempos lembram que, nas oficinas onde se trabalhava 

mais o ouro, até os sapatos tinham de ser tirados, não fosse a sola do sapato 
levar ouro colado. Ou, se da banca se levantasse o patrão, que usualmente 
trabalhava com os funcionários, pois todos se deviam levantar também, para 
que nenhum caísse na tentação de soprar o metal precioso para bolso alheio. 
Os chãos, esses, eram feitos de estrados de madeira, pois qualquer limalha que 
caísse era varrida, normalmente no final do ano, época de menos trabalho, 
criando a designada escobilha, que juntava impurezas,  lixo e bocados de prata 
ou ouro que caiam no chão, para posteriormente se separar do lixo e fundir o 
metal, aproveitando-o ao máximo. 

Quando era novita, lembra Isabel Silva, em alturas de “andamento de 
trabalho”, trabalhava o tempo que podia, fazendo corações mas, também, 
grandes obras como caravelas, barcos rabelos, baús, entre outras, que 
chegavam em peças soltas que, depois de enchidas, iam para as oficinas para 
serem montadas e soldadas: “Consegui meter, num mês, 100 gramas de fio. 
Isto era, dois tostões o grama. E eu fui buscar 20 escudos mais cinco tostões. 
E com esses cinco tostões que vieram a mais, deu para comprar um pão com 
marmelada, porque a minha mãe contava só com a nota de 20 escudos. Foi 
a maior história da minha vida, porque foi o maior ordenado que consegui”, 
recorda a enchedeira que explica que o fim e o início do ano, normalmente, o 
trabalho “avagava”, deixando as enchedeiras sem obra.  IN

GLAMOUR - ROTA DA FI L IGRANA

Quem passar nesta oficina, via Rota da Filigrana, ouvirá a explicação minuciosa dos procedimentos na criação da filigrana 
e poderá sentar-se na banca que mantém os apetrechos e ferramentas clássicas, devidamente atualizadas: o tecido preto que 
se mantém, o tampo de vidro, agora substituído pelo acrílico e a luz da candeia, hoje luz elétrica. É pegar na tesoura, na 
buchela ou pinça e começar a encher... 

O fio é enrolado em SS, espirais e rodilhões ou crespos, escamas, caracóis, caramujos e cornucópias
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§
CASA BRANCA DE GRAMIDO

E É NA CASA BRANCA DE GRAMIDO QUE A ROTA CHEGA AO FIM…

MEMÓRIA FILIGRANEIRA 
GONDOMARENSE EM EXPOSIÇÃO

É nas margens do rio Douro que a nossa viagem termina. Na Casa Branca de Gramido, que funciona também 
como Welcome Center da Rota da Filigrana, é possível visitar uma exposição permanente de máquinas, 
ferramentas e materiais utilizados tradicionalmente na criação da filigrana.

O acolhimento do grupo de visita é feito com a apresentação do espaço e, nomeadamente, com o 
enquadramento histórico da imponente casa, sita na marginal de Valbom, onde se assinou, em 1847, a 
Convenção de Gramido, documento que pôs fim às guerras entre liberais e absolutistas e às sublevações 
populares que ficaram conhecidas como Maria da Fonte e Patuleia. 

Segundo Alice Casimiro, do Turismo da Câmara Municipal de Gondomar, “os visitantes demonstram, 
de facto, muito interesse na filigrana e na arte da ourivesaria. Muitos vêm por quererem recordar, partilhar 
saberes…” refere. 

Alguns, até, vão ao encontro do Livro de Assombros/Defumos, relíquia centenária, pertença do pai do 
artesão gondomarense José Alberto Castro Sousa, e que mais não é do que um caderno de apontamentos, 
típico de ourives de outros tempos, que faziam as peças e depois registavam-nas, decalcando-as em papel para 
ficar com os moldes. 

Neste espaço é possível, ainda, o contacto com artesãos filigraneiros que se juntaram à rota para divulgar 
e compartilhar, do mesmo modo, técnicas e conhecimentos. Desta feita, coube ao jovem conhecido artesão 
Arlindo Moura - autor da obra Monumento ao Ourives e à Ourivesaria, que se encontra na Rotunda dos 
Ourives - expor as suas peças e sentar-se à banca a ensinar quem quis aprender.

Respondendo às curiosidades de uns e às brincadeiras de outros, lá foi ensinando mãos outrora amestradas 
nesta arte minuciosa: “Meio milímetro a mais ou a menos pode ser fatal para destruir uma peça inteira. Neste 
trabalho, a precisão mede-se ao milímetro”, refere o artista que apresentou trabalhos vários em filigrana de junção 
entre prata e cortiça.

A Rota da Filigrana – Tradição, Joalharia, Modernidade, poderá ser visitada durante todo o ano, mediante 
agendamento prévio. IN

Centenário Livro dos Assombros/Defumos

Mural exposto na Casa Branca de Gramido

Arlindo Moura, filigraneiro

Visitantes a testar a perícia filigraneira 
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Ao longo de 30 anos de carreira nos negócios, habituei-me a ouvir que a 
excelência é sinónima de qualidade extrema, perfeição ou algo que supera 
o que é normal. É assim que os dicionários a definem: algo excepcional ou 
extremamente bom. 

Mas, depois de ter estudado Gestão de Marcas de Luxo em Madrid e de ler 
muito sobre esse mundo de fascínio e sedução, comecei a entender a excelência de 
modo diferente. Leio muitos especialistas, investigo as histórias das marcas de luxo 
e faço reflexão sobre o tema. 

Lentamente, mudei a forma como entendo esse conceito e criei uma definição 
daquilo que eu acredito ser a excelência!

Para ser excelente, um objecto, um serviço ou um momento terá que garantir que 
tudo o que lhe é tangível, está próximo da perfeição. A qualidade dos materiais e da 
manufactura, o design, o local onde o serviço é prestado, o aspecto irrepreensível 
do prestador do serviço e o seu comportamento, tudo tem de configurar aquilo 
a que eu chamo “tangibilidade perfeita”. Mas, penso que não é suficiente para ser 
considerado excelente. Faltam quatro atributos intangíveis, que quando sabiamente 
acrescentados a esta equação, produzem a excelência plena.

As experiências memoráveis, que solicitem o universo dos sentidos são decisivas 
para construir excelência. A capacidade criativa é importante neste contexto. Vale 
a pena ver os vídeos do restaurante Sublimotion, em Ibiza, para entender esta ideia. 

A emoção tem de lá estar, na comunicação da marca com os seus públicos. Os 
clientes são pessoas e quando se emocionam, são mais felizes, menos racionais e 
gastam mais. Sem emoção, dificilmente haverá excelência. A série de vídeos The 
Proposal da marca Cartier, é disso um bom exemplo. 

A exclusividade dos produtos ou serviços e o tratamento personalizado permitem 
manter o valor alto da oferta e fazer o cliente sentir-se único. Um presente exclusivo 
e elegante é, por exemplo, um Vinho do Porto do ano de nascimento do presenteado.

As marcas que permitem o envolvimento do cliente nos processos, aumentam 
o sentimento de pertença e a fidelização. Ermenegildo Zegna proporciona esse 
envolvimento sedutor, no processo de encomenda de fatos, por medida. 

Acredito que a fórmula que permite chegar perto da excelência em tudo o que 
fazemos, na vida pessoal e profissional, é a de combinar tangibilidade perfeita 
com os 4 E’s acima mencionados.

Costumo dizer que o luxo é feito da combinação subtil de tangibilidade perfeita 
com intangibilidade sedutora e a excelência segue-lhe passos muito semelhantes. INC
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A província da Corunha é o destino espanhol 
convidado da sexta edição da Feira Ibérica de 
Turismo (FIT), que vai decorrer na Guarda, de 2 a 5 
de maio, no Parque Urbano do Rio Diz.

    A FIT é o maior certame do interior do 
país e o único de âmbito ibérico. Esta feira 
de turismo tem como principais objetivos 
promover o turismo ibérico e fomentar o 
intercâmbio transfronteiriço. Nesta edição, 
o tema principal é “Celebrar o interior como 
destino turístico para todos” e o destino 
convidado é a província espanhola da Corunha.

Foi com honra e orgulho que a Corunha 
recebeu o convite para se fazer representar 
na FIT e, para o deputado de Turismo da 
Província da Corunha, Xosé Regueira, este 
reconhecimento tem uma importância imensa 
pela intensificação e aumento do potencial 
turístico da província: “Não é a primeira vez 
que a delegação da Corunha participa na FIT e 
reconhecemos que, nos dois últimos anos, houve 
um aumento considerável do turismo português 
na Corunha”, explica.

A Corunha vai apresentar no certame a sua 
mais recente campanha promocional através do 
slogan “Coruña Like”. A província irá representar 
as 93 câmaras municipais que compõem o 
território e as três principais cidades: a capital 
galega, Santiago de Compostela, a capital da 
província, Corunha e, por último, Ferrol como 

uma cidade de especial interesse turístico, 
histórico e industrial.

Xosé Regueira confessa que receber turistas 
de outros países já faz parte da própria história 
e tradição da região: “Somos, de uma forma 
muito especial, um destino turístico histórico 
devido às rotas para Santiago de Compostela, 
nomeadamente, o Caminho Português que é 
também uma forma de comunicação e comunhão 
com Portugal”, refere o deputado espanhol. 

Patriotismo à parte, Xosé Regueira reconhece 
também o potencial de Portugal e afirma que 
existem muitas atrações que trazem, especialmente, 
os galegos a visitar o país: “A história espetacular, 
a rica herança, a extraordinária paisagem e uma 
impressionante gastronomia são motivos suficientes 
para visitar o país vizinho”, refere o deputado de 
Turismo da Corunha. 

Em comparação aos anos anteriores, a FIT 
aumentou o número de visitantes e, este ano, vai 
aumentar também o espaço para uma área total 
coberta de 11 mil metros quadrados. Segundo a 
organização, a cargo do município da Guarda, 
“o evento tem vindo a afirmar-se como uma 
plataforma transfronteiriça no panorama 
ibérico dos eventos ligados ao turismo. Uma 
oportunidade singular de divulgação, promoção, 
captação e desenvolvimento de fluxos turísticos 
e de valorização dos recursos endógenos desta 
vasta e riquíssima região transfronteiriça”.

Ao longo dos quatro dias, os visitantes 
podem assistir a concertos no Palco FIT, 
participar em provas gastronómicas e 
demonstrações diversas. Atividades extra 
serão, ainda, organizadas pelas mais de 500 
entidades ligadas ao Turismo que rumam de 
norte a sul para marcar presença neste certame. 

No ano passado, o evento recebeu 35 mil 
visitantes e este ano espera bater esse marco. IN

GLAMOUR - ARTIGO DE OPIN IÃO

FEIRA IBÉRICA DE TURISMO

CORUNHA PROMOVE-SE NA FEIRA
QUE UNE PORTUGAL E ESPANHA

Xosé Regueira,
deputado de Turismo 
da Província da Corunha
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P H D AA doença 
mental
mais investigadą

§
PERTURBAÇÃO DE HIPERATIVIDADE 

E DÉFICE DE ATENÇÃO

No contexto do 7th World Congress on ADHD, que 
vai decorrer já no próximo dia 28 de abril, no Centro 
de Congressos em Lisboa, falamos com o Presidente 
da Sociedade Portuguesa de Défice de Atenção 
(SPDA), José Boavida, que explicou à IN Corporate 
Magazine que a PHDA “pode definir-se como um 
distúrbio persistente, caracterizado por elevados níveis 
de desatenção e/ou hiperatividade, comportamentos 
impulsivos e dificuldade em gerir o sono e as emoções”. 

Mudam-se os tempos, mudam-se as mentalidades e, 
inclusivamente, a definição da doença que ao longo do 
tempo, face aos vários estudos, foi sendo desmistificada. 
Segundo José Boavida, “o estereótipo clássico da 
PHDA é o da criança irrequieta e malcomportada, sem 
regras e sem limites. Já o paradigma atual modificou-
se completamente e é representado pelo indivíduo de 
qualquer idade que apresenta dificuldades crónicas em 
concentrar-se, iniciar tarefas, usar as funções executivas 
e modelar de forma adequada as suas emoções”. 

DÉFICE DE ATENÇÃO

A Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção não escolhe géneros, nem idades e o Presidente da 
SPDA, ressalta que “há quem considere a PHDA como a doença mais democrática pois a prevalência é igual em 
brancos, negros, asiáticos, ricos ou pobres”. Nas crianças, a PHDA manifesta-se de diversas formas: dificuldade 
em permanecer concentradas em atividades que não sejam estimulantes, na tendência em dirigir a atenção 
para estímulos irrelevantes que foram aconselhadas a ignorar, a distrairem-se facilmente, a cometerem erros 
por descuido, a não dar atenção a pormenores, a  terem imensa dificuldade em estar atentas a dois estímulos 
em simultâneo e a evitarem tarefas que exijam concentração. 

Embora não exista diferenciação de perfil, nas crianças do género masculino é mais frequente existir 
predominância de hiperatividade, impulsividade e desatenção combinadas. Já nas crianças do género feminino e 
na mulher adulta predomina apenas a desatenção sem a hiperatividade associada. 

DESINTOXICAR O CORPO PARA ACALMAR A MENTE
Perante esta realidade o Presidente da SPDA salienta que existem formas de 

minimizar os sintomas, nomeadamente, recorrer a atividades extra-
académicas, tal como a prática desportiva. Estes hobbies assumem 
um papel determinante na terapia: “Ajudam a libertar tensões 
acumuladas, contribuem para a aquisição de competências 
sociais, promovem o cumprimento de regras e melhoraram a 
condição física do paciente”, explica.IN

Boavida Fernandes,Presidente SPDA

7TH WORLD CONGRESS ON ADHD 
Dia Aberto para Doentes 
com PHDA e Familiares 

No dia 28 de abril, decorre no Centro de Congressos 
em Lisboa, a sétima edição do “World Congress on 
ADHD”, organizada pela Sociedade Portuguesa 
de Défice de Atenção (SPDA) em colaboração 
com a Local Organizing Committee do 
congresso. Este certame conta com mais de 
1500 participantes, desde investigadores, 
psiquiatras, pedopsiquiatras, geneticistas, 
biólogos, psicólogos, entre outros, e é aberto 
a todos os doentes com PHDA e respetivos 
familiares. Reúne profissionais de excelência 
dos cinco continentes e pretende contribuir 
para um melhor esclarecimento da 
comunidade em relação a esta que é a doença 
mental do século mais investigada de sempre.

“Há quem considere a PHDA como a doença mais 
democrática pois a prevalência é igual em brancos, negros, 

asiáticos, ricos ou pobres.”

Sabia que a Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) é a doença mental 
mais investigada de todas? Fruto de toda esta investigação, quer a nível da neurologia, genética, 
imagiologia e neuropsicologia, conclui-se que a PHDA é uma doença do cérebro e não resulta de 
fatores socio-ambientais isolados, ou seja, a patologia nasce com o indíviduo, é intrínseca e não 
advém de estímulos externos. 

“Pode definir-se 
como um distúrbio persistente, 
caracterizado por elevados 
níveis de desatenção e/ou 
hiperatividade, comportamentos 
impulsivos e dificuldade em 
gerir o sono e as emoções.”
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Maio – Mês do Coração é um slogan que integra a 
consciência cultural de grande parte dos residentes em 
Portugal. Desde há décadas que vários organismos de 
Saúde e Comunidades Científicas ligadas à Cardiologia 
vêm dedicando o mês de Maio à prevenção das doenças que 
afectam o coração e todo o Sistema Circulatório.

Muito se tem falado e escrito acerca dos factores de risco 
das doenças evitáveis que afectam o Sistema Circulatório, dos 
quais me compete destacar o tabaco.

O tabaco, em todas as suas formas e derivados, contém 
milhares de substâncias nocivas, mas não é por isso que 
deixa de estar tão difundido. Existem cerca de 2,5 milhões 
de fumadores, em Portugal, o que leva a que todos os dias se 
verifique a ocorrência de cerca de 30 óbitos, imputáveis ao 
consumo (voluntário ou não) de tabaco e seus derivados.

É como se por semana caísse um avião de uma operadora 
aérea portuguesa, sem sobreviventes. A minha pergunta é: 
se verificássemos a queda de um avião por semana, quem 
ainda usaria esse meio de transporte? Ou, que operadora 
sobreviveria se na sua frota se verificasse tal realidade. 
Olhemos para o que está a acontecer 
em resultado de dois acidentes aéreos 
com aviões iguais e em circunstâncias 
aparentemente semelhantes.

Mas, um “avião” chamado tabaco, 
continua a ceifar 210 pessoas por semana, 
em Portugal! Estima-se que, na Europa, este valor 
possa chegar em breve aos 2 milhões por ano!

Mas, porque falamos de coração “chamuscado”? Um 
dos mais temíveis constituintes do tabaco é a Nicotina. 
Esta substância actua directamente no Sistema 
Nervoso Central e nos nervos, causando dependência 

e modificando a passagem 
das informações e das ordens. 

Daí resultam alterações noutros 
sistemas, especialmente no Sistema 

Circulatório (coração, sangue e vasos 
sanguíneos). Mas, afinal, o que acontece ao Sistema 

Circulatório de um fumador (de qualquer tipo de tabaco), activo 
(voluntário), ou passivo (involuntário)?

Poucos segundos depois de ser iniciado um consumo, o 
coração começa a bater mais depressa (esta aceleração pode 
atingir os 10 batimentos por minuto), mas as artérias fecham 
um pouco (vasoconstrição arterial), dificultando a circulação 
do sangue. Quer isto dizer que o coração é forçado a bater mais 
depressa e tem de exercer maior esforço para vencer a resistência 
arterial. Maior esforço, maior desgaste. Maior resistência, mais 
elevada pressão (ligeira subida da Tensão Arterial).

A isto associa-se a acção de um gás que faz parte do 
tabaco fumado e que é o Óxido de Carbono. Este gás rouba 
aos glóbulos vermelhos a capacidade de transportarem 
Oxigénio. Resultado: o coração tem de fazer um esforço 
maior, bater mais depressa e como “prémio” recebe menos 
oxigénio, menos energia. Imaginemos que vamos caminhar 
em subida, depressa, mas com algo a tapar-nos parcialmente 
a boca e as narinas...

Com o passar do tempo, as artérias vão endurecendo e 
tornam-se menos elásticas, respondendo deficientemente ao 
aumento das necessidades pontuais de sangue (por exemplo 
os músculos dos membros inferiores, durante uma corrida). 
Isto diminui a forma física dos consumidores de tabaco e a 
sua resistência ao esforço.

Infelizmente há outra informação que gostaria de 
acrescentar: o tabaco exerce um efeito sobre a viscosidade do 
sangue (efeito hemorreológico), tornando-o menos fluido e, 
portanto, mais facilmente coagulável dentro das artérias.

É por isto que, entre os consumidores de tabaco em todas as 
suas formas, aumenta para mais do dobro o risco de Enfarte 
Agudo do Miocárdio e de Acidentes Vasculares Cerebrais.

Cerca de 25% dos óbitos devidos a estas doenças são 
imputáveis ao tabaco!

Este “avião” é demasiado perigoso para continuarmos a 
deixá-lo voar! Por isso, apelo a si, que consome tabaco em 
qualquer das suas formas, a que decida deixar de fumar, sem 
demora, enquanto é tempo. Vale a pena. A sua recuperação 
cardiovascular (“limpeza” do coração “chamuscado”), até 
igualar o risco dos não fumadores, durará entre 12 e 15 anos! 
Pare, enquanto é tempo!

Para si, que não é fumador: evite estar próximo de pessoas 
que fumam e resista aos apelos para iniciar o consumo. Só 
tem a ganhar com isso: em longevidade, em qualidade de 
vida e no orçamento familiar.

Está ao seu alcance fazer as escolhas acertadas ao bem do 
seu coração! IN

*Por expressa vontade do autor, a este artigo não se aplicou o 
Acordo Ortográfico em vigor.
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No âmbito do Congresso Português de Cardiologia (CPC) 
e para antecipar o mês do coração que se comemora já no mês 
de maio, estivemos à conversa com João Morais, Presidente 
da Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC). 

Este é o maior evento científico na área da medicina 
cardiovascular e reúne mais de 2500 participantes e cerca 
de 100 sessões científicas. Para além da presença nacional, 
é importante frisar que no congresso vão estar presentes 
cerca de quatro dezenas de convidados estrangeiros e o 
recentemente eleito presidente da  Federação Mundial 
de Cardiologia, Fausto Pinto. 

Atualmente, são  vários os  portugueses com  posições de 
destaque nesta área, nomeadamente, o próprio João Morais, que 
foi eleito para o Nominating Committee da Sociedade Europeia 
de Cardiologia: “Esta distinção é sempre um motivo de orgulho e 
é fruto do mérito da cardiologia portuguesa que se faz notar cada 
vez mais no panorama internacional”, refere o próprio.

CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA 2019

Segundo o presidente da SPC é importante salientar 
que “no caso do  coração, é ainda mais  importante se 
nos  lembramos  que as  doenças do aparelho  circulatório são 
aquelas que mais matam”.

“Os nossos órgãos envelhecem e quando 
o envelhecimento afeta o coração o desfecho fatal 

é mais comum”

João Morais esclareceu-nos que as principais causas 
de existirem tantas pessoas com problemas cardíacos 
está subjacente, essencialmente, a maus hábitos e a 
comportamentos da sociedade moderna: “O ritmo frenético 
é o responsável pela deterioração dos cuidados alimentares, 
pelo abandono da prática do exercício, pela falta de tempo 
para o recreio e para o descanso e ainda pela promoção de 
comportamentos deletérios da nossa saúde, seja o elevado 
consumo de álcool, tabaco e outras substâncias nocivas”, 
evidencia o presidente da SPC. 

João Morais, sublinha, ainda, que “as sociedades e 
a economia em geral tem que se readaptar de modo a 
proporcionar ao  cidadão melhor  qualidade de vida e 

desse modo permitir-lhe  cuidar da sua saúde. 
Isto é um  problema civilizacional a que 

também não pode ser alheio o  setor 
da educação, seja a nível individual 

seja a nível populacional”. 

DOENÇAS CARDIOVASCULARES 
SÃO DAS MAIS MORTÍFERAS 

Fatores como a obesidade, diabetes, hipertensão, colesterol, 
tabagismo são fatores de risco e a combinação de alguns faz 
aumentar a probabilidade de ter um problema cardiovascular. 

O enfarte do miocárdio, o acidente vascular cerebral e a 
insuficiência cardíaca são as 
doenças cardiovasculares 
que requerem maior 
atenção, uma vez 
que são as mais 
mortíferas. 

Será o coração um órgão espiritual?
A psique e o coração estão intimamente ligadas. O 

coração é um órgão mas não deixa de transmitir emoções. 
João Morais defende que “todos nós conhecemos casos de 
doentes que  superam a dor e o  sofrimento apenas com a sua 
força mental e com a sua determinação.

As melhores terapias  falham quando o doente não colabora, 
quando não toma parte do seu próprio tratamento. E por tudo 
isto a medicina é, cada vez mais, multidisciplinar, com equipas 
muito vastas entre as quais se incluem, também, os cuidadores da 
mente e do lado espiritual”, refere.

Segundo o presidente da SPC, a medicina não é só ciência, 
tem uma componente humanitária obrigatória, por vezes 
difícil de cumprir: “Nos dias de hoje em que o médico trabalha 
debaixo da ditadura do relógio, é mais difícil. O médico cada 
vez tem menos tempo para  falar com os seus  doentes e as 
novas  gerações de médicos  estão menos despertas para este 
problema”.

Nesta perpetiva, para João Morais, a relação médico-doente 
não pode morrer, ou isso ditará o próprio fim da essência 
da medicina: “No dia em que   formos  tratados apenas por 
máquinas, provavelmente  vamos ter melhores  diagnósticos, 
cada vez mais exatos, mas não sei se vamos ter  melhores 
terapêuticas”.

Durante o congresso, que pretende sobretudo trazer a 
lume a importância do cuidar do coração não apenas como 
um órgão, serão homenageadas, ainda, três figuras que 
deram um notável contributo à cardiologia portuguesa: Jean 
Fajadet, cardiologista francês, Garcia Fernandez, ecografista 
espanhol e o cirurgião cardíaco português, Manuel Antunes, 
antigo presidente da SPC. IN 

MAIO, MÊS DO CORAÇÃO  - CARDIOLOGIA 2019

CUIDAR DO CORAÇÃO É AMAR 

Segundo os especialistas, as doenças cardiovasculares são as mais mortíferas e os maus hábitos 
da sociedade moderna não estão a ajudar a inverter esta tendência. De 27 a 29 de abril, no 
Centro de Congressos de Vilamoura, vão subir ao palco três líderes mundiais de cardiologia, 
naquele que é o maior evento científico na área da medicina cardiovascular.

40 CORPORATE MAGAZINE MAIO

 S  AÚ D E

41     MAIO  CORPORATE MAGAZINE



FELGUEIRAS COM UM 
NOVO SORRISO
Com o lema de que todos têm o direito de sorrir para a vida, a OralMed amplia a 
cobertura geográfica em Portugal e agora está presente também em Felgueiras.

Segundo o 
Barómetro da Saúde 
Oral de 2018, 34% dos 
portugueses nem 
sequer pisaram num 
consultório dentário 
alguma vez na vida.

Uma clínica para todos. É assim que OralMed se destaca num país onde o 
culto de cuidar da higiene oral é secundário e ir ao dentista é caro. Pioneiros ao 
ser o primeiro grupo português dedicado exclusivamente à medicina dentária, 
a empresa, que está cada vez mais presente em Portugal - respetivamente com 
43 clínicas -, disponibiliza, desde fevereiro, um atendimento além do comum 
em Felgueiras: não só cuidam da boca, também querem consciencializar a 
mente do paciente. 

Cientes de dados alarmantes, como a colocação de Portugal em 2.º lugar no 
ranking do Barómetro da Saúde Oral 2018 entre os países da União Europeia 
com maior carência de saúde oral, os profissionais da OralMed compreendem 
tal ausência de cuidado provenientes da escassez de consciencialização 
e de uma cultura de remediar em vez de prevenir. Para Cristina Peixoto, 
coordenadora da OralMed de Felgueiras, a população só vai ao dentista em 
último caso: quando a dor lateja. Por isso, todos os colaboradores são instruídos 
a esclarecer os pacientes da importância da higiene bocal e informar tudo a 
respeito da saúde oral de cada um. 

Tamanha responsabilidade em transmitir a visão e a filosofia da marca, a 
avaliação inicial na OralMed é gratuita para que todos possam saber o que 
se passa e o que pode ser feito. Mais que isso, a clínica possibilita todos os 
tipos de serviço na área dentária para todos os públicos, independente das 
condições sociais. A prioridade em tratar o cliente na totalidade resulta em 
orçamentos adequados para cada paciente: “Conseguimos contornar todas as 
dificuldades provenientes da área financeira”, garante Cristina Peixoto.

A facilidade de pagamento somada à atenção na comunicação faz com que 
o curto tempo da clínica em Felgueiras já traga resultados melhores do que 
os esperados. Para Cristina Peixoto, as expectativas estão a ser ultrapassadas 
por uma sinergia da instituição com o público: “As pessoas estão a abraçar 
o projeto com algumas resistências, mas o feedback que temos em geral é que 
realmente nunca viram a saúde oral como nós vemos e estamos a convencer as 
pessoas da nossa visão”, conta. As resistências resumem-se ao desconforto - e 
ao desinteresse - da ida ao dentista, facto este que compõe a alta percentagem 
de pessoas que não vão às clínicas. Segundo o Barómetro da Saúde Oral de 
2018, 34% dos portugueses nem sequer pisaram num consultório dentário 
alguma vez na vida. 

Temido por crianças e, também, por adultos, o receio de ir ao dentista 
torna-se, praticamente, um mito urbano. Conforme explica Hugo Monteiro, 
diretor clínico da OralMed Felgueiras, há um preconceito que vem de outras 
gerações e perdura até hoje. É por estar atento a este sentimento comum que 
a clínica procura propor o inverso ao dispor de um ambiente mais calmo e 
procedimentos mais cuidadosos: “Tentamos sempre que seja o menos indolor e 
traumático possível”, relata. Com cautela, o diretor clínico atenta aos detalhes 
a fim de fidelizar o cliente: “Queremos o paciente para a vida toda”, conclui. 

Em voga desde 2005, a 
implantologia é a ciência 
que pode ajudar o elevado 
número de portugueses que 
não têm dentição completa.

Cristina Peixoto, coordenadora OralMed Felgueiras

Hugo Monteiro, diretor clínico OralMed Felgueiras

www.oralmed.pt

Pacientes estes que na sua maioria preocupam-se mais 
com a estética do que com a saúde, mas que, segundo 
Hugo Monteiro, não deixam de ser orientados: “A nossa 
grande premissa é comunicar aos pacientes a necessidade do 
tratamento, então quando procuram a estética precisamos 
explicar mais sobre a função do que propriamente sobre a 
estética”. Diante disso, o diretor conta que, por vezes, a queixa 
em relação aos procedimentos voltados para a saúde é de 
que agora há mais problemas do que antes. Logo a questão é 
esclarecida: “Respondo que não, agora há mais informação”.

Pelo mesmo motivo da população não estar a par das 
necessidades e atualidades da medicina dentária, em 
Portugal ainda há o hábito de optar pela prótese em vez da 
implantação. Em voga desde 2005, a implantologia é a ciência 
que pode ajudar o elevado número de portugueses que não 
têm dentição completa: segundo estimativas do Barómetro da 
Saúde Oral, 80% da população carece de algum dente. Nesse 
procedimento, o diretor clínico ressalta a importância da 
escolha do profissional: “Não existe um implante melhor que o 
outro, é o cirurgião que vai fazer a diferença”.  

E por falar em fazer a diferença, com implantologia, com 
a “nova” especialidade de periodontologia, ou com qualquer 
outro procedimento que abranja não só os dentes, mas os 
lábios, a língua e até o céu da boca, a OralMed recomenda o 
melhor para os seus pacientes dentro e fora do consultório. 
Disponibilizado no site da instituição, existem guias 
práticos para o público se informar e saber cuidar do seu 
principal cartão de visita: o sorriso. “Somos ajudantes, mas 
é preciso fazer o trabalho de casa”, brinca Hugo Monteiro. A 
missão da OralMed de consciencializar e cuidar da saúde 
oral dos seus pacientes continua a crescer em Portugal com 
novos consultórios, e, também, novas alegrias. São já 200 
mil pessoas a sorrirem mais. IN 

SAÚDE ORAL
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COMPROMISSO 
DE MUDANÇA?

COMPROMISSO 
ELEITORAL?

ou

§
NOVA LEI DA PARIDADE

por Bárbara Duarte, jurista

Observando o novo diploma legal, deparamo-nos com diversos sentimentos: numa visão 
geral, o limiar mínimo de presença do sexo feminino definido nos 40%, parece ser um passo 
em frente no percurso que pretende atingir a igualdade de género; todavia, observando mais de 
perto, as mudanças efetivas não são assim tão evidentes. Afinal o que muda? Praticamente nada.

Ao invés das listas eleitorais e listas para cargos na Administração Pública deterem um 
parâmetro mínimo de 33%, passam a ter uma linha mínima de 40% de integração de mulheres. 
Significa isto que, em 100%, apenas 40% têm de ser do sexo feminino. Mas será 40% uma 
percentagem digna de ser apelidada de igualitária? Deixemos as percentagens! Para que serve 
afinal o artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa? Não consagra o Princípio da 
Igualdade? Não barra a discriminação em função do sexo? Não estará implícito que mulheres 
e homens, detendo a mesma igualdade de oportunidades, acederá da mesma forma a cargos 
públicos e listas eleitorais? No fim de contas, não! 

Recordemo-nos que falamos de um limiar mínimo! Estamos a balizar um direito fundamental 
como se se tratasse de uma obrigatoriedade! Como se respeitar a mulher enquanto igual ao 
homem tivesse de ser imposto por Lei para ser cumprido! O único parâmetro obrigatório, 
nestes termos, deveria ser o efetivo respeito por cada uma das pessoas. O machismo político 
continua inerente e intrínseco ao poder, independentemente de quem se senta na Cadeira ou 
da cor da Bandeira. Não creio que haja um sexo mais forte nem tão pouco um sexo mais capaz 
que outro. Sim, sexo! Falamos, aqui, de uma condição meramente natural e biológica que parece 
(infelizmente) servir para definir competências! Embora acredite que um sistema político 
equilibrado em género será capaz de gerar maior segurança na comunidade, esta última ainda 
padece de uma falta abismal de capacidade de respeito social. Capacidade para compreender a 
paridade como essencial para a apreensão dos direitos fundamentais do ser humano.

Tamanha urgência na promulgação deste diploma transparece uma urgência e angariação de 
público eleitor, iludindo-os de uma igualdade ainda longe de ser existente. Não é possível mudar 
as realidades com promessas ocas. E este é um compromisso social oco. IN
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A autarquia de Leiria quer afirmar 
o município como um território 
de elevada atratividade para viver, 
trabalhar ou investir, numa região 

competitiva, não apenas ao nível 
nacional, mas à escala do novo mercado 

global. 

Em entrevista à IN Corporate Magazine, o presidente da 
Câmara Municipal de Leiria, Raul Castro, nos comandos do 
município desde 2009, oferece aos visitantes uma gastronomia 
ímpar, uma rede hoteleira de qualidade e atrativa, uma vida 
noturna vibrante, um excelente programa cultural e um 
património requalificado. Há 10 anos, o presidente prometia 
“transformar Leiria na locomotiva do desenvolvimento da 
região”. Hoje, e nesse sentido, as principais estratégias do 
município são mesmo elevar os parâmetros de qualidade e 
apoiar o dinamismo empresarial de forma a atrair a população 
à cidade. 

 IN Corporate Magazine (INCM): Como é que o Município 
de Leiria potencia a qualidade de vida dos leirienses?

Raul Castro (RC): A elevação do nível de qualidade de vida 
está no centro da estratégia que este executivo desenvolve 
para o concelho. Nos últimos anos, temos vindo a afirmar 
Leiria como um território de excelência em diversas áreas. Na 
área económica, orgulhamo-nos de apresentar uma taxa de 
desemprego de 3,2%, comparável à da economia alemã, o que 
significa que somos uma ótima opção para trabalhar. Na área 
do ensino, modernizámos o nosso parque escolar, tal como na 
saúde, de forma a dar as melhores condições de vida à nossa 
população. Paralelamente, desenvolvemos um programa 
de apoio social para as franjas mais carenciadas da nossa 
população, de modo a garantir um patamar de vida digno a 
todos. Nesta fase, em que ao nível das infraestruturas básicas 
o concelho atingiu um elevado patamar de qualidade, como a 
rede viária, rede de água e saneamento, olhamos com grande 
ambição para os desafios do futuro. Queremos afirmar Leiria 
como um território de elevada atratividade, seja para viver, 
trabalhar ou investir, um território competitivo, não apenas à 
escala nacional, mas à escala do novo mercado global.

INCM: E como mede esta qualidade de vida?

RC: A qualidade de vida é medida por um conjunto muito 
largo de critérios, em que se destacam as respostas nas áreas 
da saúde, educação, apoio social, segurança, emprego, rede 
viária, oferta cultural, espaços verdes, riqueza patrimonial e 
paisagística.

INCM: Quais as principais políticas para fixar a população?

RC: O apoio ao dinamismo empresarial, que é uma imagem 

de marca desta região, está no centro da nossa estratégia de 
atração da população. Temos vindo a criar condições para 
captar investimento, o que deu origem a um tecido empresarial 
muito dinâmico, que atrai cada vez mais recursos humanos. 
Paralelamente a esta estratégia, defendemos que o território 
só será atrativo se tiver um elevado nível de qualidade de 
vida, pelo que pretendemos oferecer as melhores condições a 
quem escolher Leiria para viver ou trabalhar.

INCM: A tendência de fixação da população tem-se 
verificado? 

RC: Os dados mais recentes do Instituto Nacional de 
Estatística, de 2017, referem que residem 125.307 pessoas 
neste concelho. A nossa expectativa é que, face ao dinamismo 
que esta região apresenta, seja possível escapar à tendência 
de perda de população que a generalidade do país enfrenta.

INCM: O turismo traz, muitas vezes, a visibilidade 
necessária às localidades. Qual o maior foco de atração 
turística do concelho?

RC: Convido-vos a iniciarem uma visita ao concelho de 
Leiria no nosso esplêndido castelo, símbolo monumental 
da nossa história. Para conhecerem a história de Leiria e das 
suas gentes é imperioso visitar o Museu de Leiria, agora num 
espaço renovado, tal como o Centro de Diálogo Intercultural 
de Leiria, onde valorizamos a presença, ao longo dos séculos, 
de três importantes religiões em Leiria: Cristianismo, 
Judaísmo e Islamismo. 

O Moinho do Papel, o Agromuseu Municipal D. Julinha, e 
o m|i|mo – museu da imagem em movimento completam um 
roteiro de uma cidade que aposta cada vez mais na cultura 
como marca diferenciadora. O Museu Escolar dos Marrazes, 
que nos oferece uma perspetiva da evolução da escola ao longo 
dos tempos, é outro espaço que recomendo. Num roteiro 
pelo concelho é obrigatório visitar a praia do Pedrógão, que 
apresenta um triplo reconhecimento da qualidade, com as 
Bandeiras Azul, Praia Acessível e Qualidade de Ouro. Esta 
praia oferece um extenso areal, os benefícios do iodo, a Arte 
Xávega e sossego aos visitantes

INCM: Esta riqueza cultural de toda a região é o ponto 
de partida da candidatura de Leiria enquanto Capital 
Europeia da Cultura em 2027. É um projeto audacioso? 

RC: Esta ambição é muito mais abrangente do que o concelho 
de Leiria. Denominado Rede Cultura 2027, este é um projeto 
pioneiro ao nível das comunidades intermunicipais que pretende 
fomentar a criação de uma rede de cidades e vilas que vão cooperar 
no domínio das artes, da cultura e do conhecimento. É composta 
por 26 municípios das Comunidades Intermunicipais (CIM) da 
região de Leiria e da região Oeste e da CIM do Médio Tejo, 

integrando os agentes e associações 
culturais de cada município, a que se 
juntam a Associação Empresarial da 
Região de Leiria e Diocese de Leiria 
Fátima. 

Trata-se de uma ligação municipal sem 
precedentes no nosso País. Esta ambição 
não se resume a um ano cheio de eventos e 
espetáculos em 2027. Ambicionamos com este 
projeto fomentar o nascimento de um 'cluster' 
cultural, envolvendo uma extensa de rede de agentes 
culturais desta região.

INCM: Que tipo de atividades estão agendadas, 
brevemente, para o município de Leiria que potenciam 
uma visita ao concelho? 

RC: O nosso cartaz de eventos apresenta grande riqueza e 
diversidade ao longo do ano. Destaco apenas alguns, e deixo 
desde já um convite para que visitem Leiria. De 30 de abril 
a 26 de maio, temos a tradicional Feira de Leiria, com um 
cartaz extraordinário de concertos, em que se destaca, dia 11 
de maio, Roger Hodgson, vocalista dos Supertramp, e Xutos 
e Pontapés. Ainda em maio, de 15 a 19, temos a Festa dos 
Museus, e dias 1 e 2 de junho a recriação Leiria há 100 anos. 

INCM: Leiria tem uma gastronomia regional muito rica. 
Quais os produtos locais que mais fazem jus àquilo que são 
e àquilo que representam?

RC: Neste concelho banhado pelo atlântico, que se estende 
a territórios de cariz serrano, levamos à mesa os melhores 
sabores de dois mundos. Das brisas do Lis à morcela de 
arroz, das migas ao chícharo ou da sardinha ao cabrito, existe 
uma inesgotável variedade de pratos, que nos propõem uma 
viagem à tradição gastronómica dos nossos homens do mar e 
das gentes que trabalham a terra. 

INCM: A região centro apresenta-se como área de grande 
influência socioeconómica. Quais foram as políticas 
municipais de atração de investimento e desenvolvimento 
económico?

RC: O município de Leiria está a trabalhar no sentido 
de melhorar as condições existentes para a instalação de 
empresas no concelho, nomeadamente através da criação de 
novas zonas industriais, de que é exemplo a Zona Empresarial 
de Monte Redondo.

Um dos obstáculos à instalação de grandes empresas tem 
sido a falta de terrenos disponíveis para o efeito. Com a revisão 
do PDM foram criadas condições para o desenvolvimento de 
novas zonas industriais que permitirão a instalação de novas 
unidades. E não se trata apenas de atrair grandes empresas ou 

investimento externo, mas também de criar condições para 
responder ao grande dinamismo empresarial desta região.

INCM: Para além da aposta ao nível das infraestruturas, 
que outras medidas estão a ser efetivadas para apoiar o 
empreendedorismo?

RC: Destacamos a criação de um espaço para acolhimento de 
startups no edifício do Mercado Municipal após a realização de 
obras de reabilitação, e a construção de um centro para atração 
de empresas na área das TICE – Tecnologia, Informação, 
Comunicação e Energia - no topo norte do estádio Municipal. 
Por outro lado, temos vindo a defender a transformação 
do Instituto Politécnico de Leiria em universidade, uma 
medida que, acreditamos, teria grande impacto na atração de 
talento a este território e correspondente impulso na área do 
empreendedorismo.

INCM: Quais as metas seguintes para o município? 
RC: Podemos afirmar que está em curso uma verdadeira 
revolução neste concelho, que vai mudar decisivamente 
Leiria para melhor. São muitos os exemplos de projetos em 
curso que terão um forte impacto na melhoria do nível de 
qualidade de vida dos leirienses: a construção de um novo 
jardim às portas de Leiria já em marcha, a instalação da Loja 
do Cidadão no centro da cidade, a construção do Centro 
d’Artes Villa Portela, a construção de um Centro de Negócios 
no Topo Norte do Estádio, a requalificação do mercado 
municipal, a requalificação do castelo de Leiria e construção 
de acessos mecânicos a este monumento, a construção do 
primeiro pavilhão desportivo inclusivo do país, o alargamento 
da rede de ciclovias, a requalificação das principais artérias 
da cidade, ou a criação de zonas industriais nas áreas menos 
desenvolvidas do concelho.IN

LEIRIA ASSUME-SE COMO UM DOS MELHORES MUNICÍPIOS PARA VIVER VISITAR E INVESTIR

LOCOMOTIVA DA EXCELÊNCIA 
PROJETA LEIRIA
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O nosso volume de negócios está a crescer...
e as nossas instalações também.

 
Esteja connosco, na linha da frente!

www.olicargo.com
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Já são conhecidos os vencedores da 8.ª edição do Prémio 
Kaizen Lean 2018, que decorreu em Lisboa, no passado dia 
9 de abril, na Fundação Champalimaud. As empresas OGMA, 
Porcelanas da Costa Verde, YKK Portugal, Celbi, Via Verde, 
Tearfil, Amorim Cork Composites, Galp Energia, Unilabs, 
Efacec Eletric Mobility e Aveleda foram as galardoadas. 

O evento contou com cerca de 400 pessoas e teve como objetivo 
primordial distinguir as empresas nacionais que demonstram 
exemplos de melhoria contínua na aquisição de resultados. 

António Costa, sénior partner do Kaizen Institute Western 
Europe, salienta que “o Prémio Kaizen visa reconhecer o 
esforço, a dedicação e os resultados que as empresas nacionais 
atingem. O país tem que reconhecer a excelência do seu 
tecido empresarial. Com as metodologias certas, as empresas 
premiadas nesta edição mostraram que conseguem fazer mais 
e melhor”.

EMPRESAS PREMIADAS

Na categoria de Excelência na Produtividade, foi a OMG – 
Indústria Aeronáutica de Portugal, que conquistou o prémio 
Kaizen. A empresa Porcelanas da Costa Verde foi distinguida 
com uma menção honrosa e a YKK Portugal ganhou o 
Prémio de Produtividade como PME.

Na Excelência no Sistema de Melhoria Contínua, na subcategoria 
de Indústria, foi a empresa Amorim Cork Composites que foi 
premiada com o primeiro lugar e na subcategoria de Serviços foi a 
Galp Energia que atingiu o patamar do pódio. 

A empresa Celulose Beira Industrial (Celbi) ganhou o 
primeiro lugar na categoria de Excelência na Qualidade, a Via 
Verde Contact foi distinguida com a menção honrosa e a Tearfil 
Textile Yarns ganhou o Prémio de Qualidade enquanto PME. 

Na Qualidade de Excelência na Estratégia de Crescimento foi 
a empresa Unilabs que conquistou o primeiro lugar, já a Efacec 
Eletric Mobility foi premiada com uma menção honrosa e a 
Aveleda venceu o primeiro prémio enquanto PME. 

Foram ainda atribuídos o prémio Kaizen 2018 a Paulo 
Duarte, presidente da Associação Nacional das Farmácias 
(ANF) e a António Coutinho, administrador da EDP 
Comercial, que foi galardoado com o prémio Embaixador Kaizen.

“Voltámos a distinguir exemplos de referência nesta 8ª edição 
do prémio Kaizen Lean. É com o maior orgulho que, a cada 
ano, reconhecemos publicamente as boas práticas e os excelentes 
exemplos de melhoria nas entidades que procuram, de forma 
continuada, aumentar a rentabilidade e fazer crescer os seus 
negócios”, refere António Costa.

KAIZEN DA ÁSIA PARA PORTUGAL

O Kaizen Institute teve origem no Sistema de Gestão do Grupo 
Toyota (lean manufacturing),  que foi conhecido pela aplicação 
do princípio Kaizen na otimização de todos os processos. Foi 
fundado em 1985, na Suíça, e é uma multinacional japonesa 
que fornece serviços de consultoria nas mais variadas áreas de 
atuação, tendo clientes nos cinco continentes, com presença 
em mais de 43 países e 60 escritórios espalhados pelos quatro 
cantos do mundo. 

O Kaizen Institute chegou a Portugal há 20 anos e, 
atualmente, tem escritórios no Porto e em Lisboa, atuando 
em diferentes setores de atividade: indústria, logística, saúde, 
distribuição, organização de serviços, entre outros.

Hoje o Kaizen é reconhecido em todo o mundo como um 
importante pilar da estratégia competitiva de longo prazo para 
as organizações. 

O Kaizen Institute tem como objetivo principal conferir 
vantagens competitivas às empresas e instituições, através 
do aumento de produtividade, rentabilização e motivação 
de recursos, eliminação de desperdícios, redução de tempos 
de produção ou otimização de equipamentos. O instituto 
implementa as estratégias necessárias dentro de uma organização 
para que a Melhoria Contínua seja uma prática contínua dentro 
das instituições. 

Segundo António Costa, “um dos melhores exemplos mundiais que 
aplica este tipo de metodologias é o banco holandês ING, que tem uma 
aplicação do Kaizen profundamente disseminada nas suas estruturas”. 

A metodologia Kaizen tem cada vez mais uma crescente 
adesão por parte das empresas, como meio para aumentar a 
rentabilidade e o crescimento das vendas. Como já explícito 
no nome da instituição, Kaizen deriva de origem japonesa e 
significa melhoria contínua. Daí, a principal filosofia da marca 
ser possibilitar às empresas a ininterrupção do progresso. IN

11 EMPRESAS DISTINGUIDAS COM O PRÉMIO KAIZEN LEAN 2018

PRÉMIOS EXCELÊNCIA

EXCELÊNCIA EMPRESARIAL 
DEVIDAMENTE PREMIADA
Os Prémios Kaizen Lean distinguem empresas nacionais que se 
destacam pelas iniciativas e resultados obtidos através da Melhoria 
Contínua. Foram atribuídos prémios de excelência a 11 empresas que 
se evidenciaram em cinco categorias: Excelência na Produtividade, na 
Qualidade, na Saúde, no Sistema de Melhoria Contínua e na
 Estratégia de Crescimento.
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ECOFRIENDLY

EC
O
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LY Um ar puro para respirar melhor, uma brisa 
que acalma, o som das folhas a balançar e uma 
paz imensurável. Todos os sinais indicam o 
mesmo caminho. Não há dúvidas. 

Da terra viemos e da terra somos. Um misto 
de sensações, de liberdade e de pertença, para 
reconhecer que preservar e estar na natureza 
é preservar e estar em si mesmo. 

Consciencializados desta necessidade, o 
ecofriendly - um conceito de compromisso 

com os meios que nos cercam, adotado tanto 
por empresas quanto por consumidores - 
está a crescer, cada vez mais, em Portugal 
e no mundo. Caracterizado pela pegada 
ecológica condicionadora de pequenos atos 
com enormes consequências futuras, a meta 

A PROMESSA DE FAZER 
AS PAZES COM O MUNDO

é a de minimizar os danos de um consumo 
desenfreado, através da criação de produtos 
ecológicos e através de práticas sustentáveis 
que são cada vez mais reivindicadas. 

Por uma melhor qualidade de vida e uma 
boa relação com o meio ambiente, tal busca 
também se reflete na ânsia de fugir da cidade 
e estar mais conectado com o verde. Uma 
necessidade que pode ser suprida de muitas 
formas: há uma série de paisagens naturais, 
de norte a sul do país, que pode e pede para 
ser explorada por aqueles que sentem a 
natureza como seu habitat natural. 

Ecossistema este que, por vezes, é esquecido 
pelo ritmo frenético da cidade. Embalados ao 
som de buzinas, a pressa faz-nos esquecer da 
responsabilidade social e ambiental que cabe 
a todos. O ambiente rege o indivíduo e para 
sustentar-se, e consequentemente sustentar 
os seres que nele habitam, o mundo pede o 
retorno da atenção à Terra. 
Pede mais eco, pede mais vida. IN

ECOFRIENDLY 
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QUINTA DA LAMOSA
TURISMO RESPONSÁVEL E SUSTENTÁVEL 

ECOFRIENDLY 

A Quinta da Lamosa Agroturismo é uma quinta ecofriendly 
e um exemplo de turismo sustentável. Ao entrar na propriedade,
a paz e a tranquilidade fazem-se sentir nas profundezas do ser. 
O chilrear dos pássaros e o som da água translúcida a correr 
pela propriedade são as primeiras impressões que saltam, 
mais que à vista, ao coração.

A Quinta da Lamosa situa-se na freguesia de Gondoriz, 
em Arcos de Valdevez, à porta do Parque Nacional da 
Peneda-Gerês e encontra-se perfeitamente encaixada no 
meio ambiente. E como a natureza é o pulmão do mundo, 
os proprietários João Pedro e Carla Serôdio conceberam um 
pequeno paraíso, onde construíram quatro casas relativamente 
isoladas e rodeadas por um bonito jardim verde com cheiro a 
primavera. A Quinta da Lamosa é, sem dúvida, mais do que 
um espaço de ecoturismo, uma de fonte de inspiração. 

A propriedade está rodeada por um hectare de vegetação, 
onde planam as casas de madeira designadas como A Casa 
da Corte, a Casa do Espigueiro 1, a Casa do Espigueiro 
2 e a Casa da Árvore. Esta última, envolvida numa mata 
verde de carvalhos, com uma ponte de madeira sob um 
pequeno riacho, que dá a sensação de plena comunhão com 
a natureza: “Todas as casas foram construídas em madeira 
precisamente pela questão do ecoturismo”, refere, com 
orgulho, o proprietário.

O jardim arborizado salta à vista até dos mais distraídos. 
A Quinta da Lamosa está rodeada de árvores de fruto. 
Framboesas, mirtilos, morangos, castanhas e, em breve, 
limões, são as plantações do proprietário para “tornar a 
quinta ainda mais autossustentável”, refere.

Com as temperaturas que já se começam a fazer sentir, 
os hóspedes podem refrescar-se na piscina de água salgada 
que, por questões ecológicas, está livre de produtos químicos. 
Nos terrenos da propriedade, não são usados pesticidas e o 
proprietário contou-nos, ainda, que a água é proveniente de 
nascentes e que utiliza painéis solares para o aquecimento das 
águas: “Ao estarmos inseridos na paisagem do Parque Nacional 
da Peneda-Gerês, achamos por bem ser autossuficiente, dentro 
das nossas possibilidades”, afirma João Serôdio que explica que os 
próprios hóspedes, em particular os estrangeiros, demonstram 
preocupação ambiental e consciencialização ecológica.

DESLIGUE DA CORRENTE E LIGUE-SE À NATUREZA

Para além de poderem apreciar os cenários emblemáticos, 
os visitantes podem realizar várias atividades, nomeadamente, 
fazer trilhos pela natureza (a pé e/ou de bicicleta), passeios a 
cavalo e desportos náuticos, como o padel e a canoagem.

Dentro do Parque Nacional Peneda-Gerês existem vários 
pontos turísticos, como é o caso do Santuário de Nossa 
Senhora da Peneda e as aldeias históricas de Soajo e Lindoso. 
Já às portas do Parque Nacional, os turistas podem visitar a 
aldeia de Sistelo, que se encontra a dez minutos da Quinta 
da Lamosa e é também uma das principais atrações. Os 
hóspedes podem, ainda, fazer o Passadiço do Sistelo que 
passa a 50 metros da propriedade. Ao longo do trajeto de 
35 quilómetros, os visitantes podem respirar o ar puro da 
natureza e deixar-se inspirar pelo cenário envolvente. 

UMA SEMANA DE RELAXE EM COMUNHÃO 
COM A NATUREZA

Férias Ativas é uma das novidades que tem atraído muitos 
turistas à Quinta da Lamosa. 

O projeto consiste num plano semanal completo de 
atividades, com tudo incluído: alojamento, refeições, atividades 
e transferes do aeroporto até à propriedade e vice-versa. 

A semana é organizada pela quinta e o proprietário salienta 
que “este pack é mais procurado pelos estrangeiros”. 

Os hóspedes podem optar por uma semana completa de 
equitação ou percursos de bicicleta ou, até mesmo, optar por 
várias atividades em simultâneo.
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Arcos de Valdevez conquista os turistas, não só pelas paisagens 
de cortar a respiração mas, também, pela gastronomia regional. 
A carne de vaca de cachena, o feijão tarrestre, a broa de milho 
são algumas das iguarias da região. 

A proximidade de três grandes centros urbanos (Porto, 
Vigo e Ourense) atrai muitos turistas destas regiões: “Existem 
boas acessibilidades e é muito fácil chegar aqui de forma rápida 
e cómoda”, destaca João Serôdio que acrescenta que a Quinta 
da Lamosa disponibiliza, também, o transporte de hóspedes, 
do Aeroporto do Porto e de Vigo até à propriedade. 

A construção de uma nova casa de madeira será um dos 
próximos projetos do casal, mas esta será a última: “Queremos 
zelar pela privacidade dos hóspedes e não queremos ser mais 
um exemplo de massificação. As pessoas que vêm para a 
Quinta da Lamosa procuram esta tranquilidade e este silêncio 
proveniente da natureza”, acentua o proprietário. 

Tendo a excelência no atendimento e o conforto como 
principais preocupações, para além da construção da quinta casa, 
João Pedro e Carla Serôdio têm como próximo grande passo a 
construção de um SPA e o aquecimento da água da piscina.

Se quer deixar-se envolver por um cenário repleto de paz, 
onde o silêncio é apenas interrompido pelo chilrear dos 
pássaros, a Quinta da Lamosa é o local ideal. Uma quinta 
amiga do ambiente que vai fazer com que se sinta em casa e 
em comunhão plena com a natureza. IN

O workshop de “Broa de Milho” é um dos mais recentes 
passatempos que os hóspedes podem fazer na Quinta da 
Lamosa. Qualquer pessoa pode inscrever-se no passatempo, 
que tem como objetivo mostrar aos participantes todo o 
processo da feitura da broa de milho, à moda antiga. 

A atividade é realizada numa cozinha tradicional de 
montanha e tem a duração de quatro a cinco horas. Segundo 
João Serôdio, “O  workshop tem muita adesão, vêm visitantes 
de fora para fazer apenas a atividade”, que tem por base o 
cereal que já foi, outrora, uma importantíssima moeda de 
troca na região.

E para que as visitas possam desfrutar da gastronomia no 
conforto da propriedade, a quinta disponibiliza um serviço 
de catering personalizado, através de uma parceria com um 
restaurante local. 

ECOFRIENDLY 

“Queremos tornar a 
Quinta da Lamosa o mais 
autossustentável possível.”
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A observação de aves é uma atividade que está em voga 
e pode ser considerada turística. Estivemos à conversa com 
o diretor executivo da Sociedade Portuguesa para o Estudo 
das Aves (SPEA), Domingos Leitão, que evidenciou que o 
“Birdwatching está em clara expansão em Portugal”.

O Birdwatching consiste, como já referimos, na observação 
de aves silvestres no meio natural através de percursos 
pedestres. É praticado ao ar livre, por grupos pequenos, no 
máximo de 20 pessoas, com a ajuda de binóculos e outros 
equipamentos óticos. A observação de aves nunca poderá 
ser um hobby de massas e multidões, tendo em conta que os 
participantes deslocam-se discretamente no território.

Como o Birdwatching pratica-se num ambiente calmo 
e silencioso é extremamente benéfico para o reequilíbrio 
mental e libertação do stress e da ansiedade, uma vez que a 
este passatempo está inerente a atividade física moderada.

Segundo o diretor, “sendo o Birdwatching uma atividade 
turística baseada em percursos de observação de fauna, a 
partir do momento que atrai visitantes para um determinado 
território ou região, cabe dentro do “chapéu” do Ecoturismo”. 

Nos dias de hoje, o Birdwatching está a atingir popularidade 
mas, há 20 anos, era uma atividade quase desconhecida: 
“Atualmente é comum encontrarmos pessoas a observar aves, 
em particular, em áreas naturais próximas dos grandes centros 
urbanos e junto à costa”, evidencia Domingos Leitão.

PORTUGAL ABRE ASAS 
AO BIRDWACTHING 

"Portugal é um dos destinos europeus de 
eleição para a observação de aves."

AVES RARAS 
ATRAEM TURISTAS     

A PORTUGAL 

Portugal é um dos destinos 
europeus mais interessantes para 

a observação de aves. O diretor 
executivo da SPEA salienta que 

“Portugal tem uma grande diversidade 
de habitats e espécies que são endémicas 

dos nossos arquipélagos atlânticos, ou 
seja, não podem ser observadas em mais 

lado nenhum do mundo”.

Existem aves que só podem ser observadas em 
determinadas áreas geográficas. Domingos Leitão, 

confidenciou-nos que “o pombo-da-madeira, a 
freira-da-madeira, a freira-do-bugio e o bisbis só podem 

ser observados na Madeira, já o painho-de-monteiro e o 
priolo só podem ser vistos nos Açores”. 

Devido à riqueza natural do nosso país, podemos ter o privilégio 
de observar aves marinhas comuns em territórios portugueses, mas 

raras no resto do mundo, como a cagarra, a alma-negra ou garajau-
rosado. A águia-imperial-ibérica, a águia-perdigueira, o abutre-preto, o 

grifo ou o britango são algumas das aves de rapina de grande porte, raras 
no mundo, mas comuns no território português.

De acordo com Domingos Leitão, em todos os países há observadores 
de aves, mas é nos países anglo-saxónicos e nórdicos que existe uma maior 
predominância desta atividade. Já os EUA, o Canadá e o Reino Unido são 
exemplos de países com milhões de observadores de aves. 

“O clima ameno, os diversos tipos de paisagem, os habitats possíveis de visitar 
em curtos períodos de tempo, a gastronomia, a cultura e a simpatia das pessoas 
são razões suficientes para tornar Portugal num hotspot muito interessante 

para um observador de aves”, conclui o diretor executivo da SPEA.

“Portugal é um hotspot muito 
interessante para um observador 
de aves.”

Em Portugal Continental e nas ilhas 
existem mais de 300 espécies de aves, 
mas é nas reservas naturais e nos sítios 
da Rede Natura 2000 - rede ecológica para 
o espaço comunitário da União Europeia - 
que é mais interessante observar as aves. Nas 
áreas protegidas podemos assistir a uma maior 
variedade de espécies de aves e também espécies 
ameaçadas, mais raras e difíceis de observar. Quem 
pratica Birdwatching deve evitar florestas intensas e 
áreas artificiais, como as zonas industriais e de agricultura.  
Por outro lado, deve optar por áreas mais naturais, como os 
estuários, rias e lagoas junto à costa. 

ECOFRIENDLY 

Um pouco por todo o mundo existem comunidades de 
Birdwatching e em Portugal é um nicho de turismo em clara 
ascensão. Com a preocupação ambiental, há uma necessidade 
intrínseca em procurar atividades ecofriendly e de fugir ao stress 
diário. A observação de aves reduz a ansiedade e beneficia 
o reequilíbrio mental. O país está a acarinhar a natureza e a 
abraçar o Birdwatching. 
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Domingos Leitão evidencia que apesar 
da promoção do Birdwatching não ser 

uma prioridade máxima, é uma ferramenta 
muito eficaz de trazer as pessoas para o lado 

da proteção da natureza: “Ninguém protege 
e ninguém se preocupa com aquilo que não 

conhece. Ao conhecer as aves, as espécies, os seus 
comportamentos e a sua biologia, as pessoas ficam mais 

sensíveis para a proteção da natureza e a promoção 
da biodiversidade”. Destaca, ainda, que a promoção 

do turismo de natureza valoriza economicamente as 
espécies da fauna e flora e as áreas protegidas e fortalece a 

economia de locais muitas vezes remotos e deprimidos. Face a 
esta preocupação ambiental, a SPEA está a fazer uma petição para 

criar uma nova legislação contra a captura ilegal de aves na natureza e 
outra para angariar fundos através da consignação do IRS.

MISSÃO DA SPEA
A SPEA conta com uma equipa de 50 profissionais 

que desenvolve vários tipos de atividades e projetos. 
A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves tem 
como prioridade máxima a proteção/conservação das 
espécies ameaçadas e dos seus habitats, a sensibilização e 
a educação. Promover um desenvolvimento que garanta 
a viabilidade do património natural para usufruto das 
gerações futuras é outro propósito  da associação. 

Foto de Pedro Monteiro

O priolo é uma das espécies de ave mais ameaçadas 
e mais raras em toda a Europa e é uma espécie de ave 

PRESERVAÇÃO DA 
  BIODIVERSIDADE

ECOFRIENDLY 
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CHEGA A LISBOA PARA DESMISTIFICAR 
OS VEÍCULOS ECOFRIENDLY

Dedicado à mobilidade sustentável e a veículos ecológicos, o ECar Show surge 
pela primeira vez em Lisboa com a missão de mudar o paradigma atual da 
mobilidade. Neste certame, onde a ecologia é a premissa principal, os visitantes 
podem conferir a fiabilidadede dos automóveis amigos do ambiente e testar as 

novidades do mercado através de test-drives de vários modelos.

O ECar Show – Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, organizado pela Zest – Marketing e Eventos, realiza-
se, pela primeira vez em Lisboa, de 3 a 5 de maio, no Centro de Congressos da capital. “Este evento surge com 
o propósito de apresentar ao mercado as novas soluções de mobilidade sustentável que permitam a redução das 
emissões de carbono”, refere o diretor do ECar Show, José Oliveira.  

O diretor do evento acrescenta também que o interesse do público neste setor tem sido crescente, motivando 
desta forma o surgimento de eventos como este que pretende essencialmente desmistificar os veículos híbridos, 
elétricos e plug-in. 

E estes automóveis são as estrelas do salão, juntamente com os equipamentos de carregamento, fornecedores 
de energia, bicicletas e motos elétricas. São muitas as novidades que se podem ver e experimentar neste certame. 
Para além da exposição, os visitantes terão a possibilidade de realizar test-drives nos diferentes modelos 
disponíveis: “Vamos ter expostas as principais novidades do setor e vamos ter espaços de discussão, através da 
realização de seminários. Os visitantes poderão, ainda, experimentar e conduzir uma série de veículos muito 
interessantes que as marcas vão ter à disposição do público”, refere José Oliveira.

ECOFR IENDLY

A questão ambiental traz consigo a necessidade de diminuir a emissão de carbono para a atmosfera de 
forma a preservar o futuro da sustentabilidade do planeta. O diretor da mostra acrescenta que é “urgente 
desmistificar a forma como as pessoas se movem e as energias que utilizam”. Acrescenta, também, que “estamos 
num momento de mudança de paradigma da mobilidade e por isso mesmo um certame como o ECar Show, 
com a exposição, os seminários, as experiências ao volante ou os test-drives, são uma forma correta de trazer 
este tipo de veículos até ao público, esclarecer as dúvidas que ainda subsistem e, sobretudo, mostrar e explicar 
aos visitantes em geral o que é esta nova mobilidade, que desafios traz e o que representa”. 

Segundo o diretor do evento, estamos a atravessar uma era de mudança no que respeita a quem compra estes 
carros: “Há dois ou três anos, os veículos elétricos, plug-in e híbridos eram uma espécie de nicho, atraente a um 
público normalmente preocupado com questões como a sustentabilidade. Já hoje, estamos a falar de um perfil 
de comprador generalista, pois estes automóveis são cada vez mais interessantes, eficientes, rápidos, económicos 
e, sobretudo, ecofriendly”. 

José Oliveira reconhece que os carros híbridos e elétricos para além de serem uma tendência, são uma 
realidade e uma necessidade. O desagravamento ou mesmo a eliminação da tributação autónoma, a 
possibilidade de dedução de IVA na aquisição de veículos elétricos ou híbridos e respetivas despesas são 
algumas das vantagens em adquirir um automóvel ecológico. Acrescentou também que quem tiver uma tarifa 
elétrica bi-horária consegue deslocar-se com custos substancialmente reduzidos, quando comparados com 
a gasolina e o diesel. Mais importante que a redução de custos é a sustentabilidade do meio ambiente: “As 
emissões de gases poluentes têm que ser travadas, a bem da sustentabilidade”, destaca o diretor do ECar Show. 

Preocupações ambientais à parte, estes veículos ainda não são para todas as carteiras. José Oliveira acredita 
que “os automóveis híbridos e elétricos na medida em que são cada vez mais produzidos em massa, caminham 
para uma redução de custos que acompanharão os atuais valores dos automóveis com motores de combustão 
interna”, evidenciando que, também, acredita que Portugal estará na linha da frente para esta mudança. 

De acordo com dados divulgados pela Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), em 2018, no 
nosso país foram vendidos 4073 automóveis com estas motorizações elétricas, o que significa um crescimento 
de cerca de 150% face ao ano de 2017.

O ECar Show conta com mais de 40 marcas de veículos participantes que apresentarão à volta de 50 modelos 
em exposição. Cerca de 25 viaturas em test-drive e dez seminários criarão a interação entre expositores e 
visitantes, de forma a desmistificar o tema dos veículos do futuro.IN

SE PENSA EM COMPRAR UM CARRO ECOLÓGICO
 ESTE SALÃO É A PENSAR EM SI!

"A BUSCA POR UMA 
MOBILIDADE DESCARBONIZADA 
É UMA URGÊNCIA."
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Sabia que 98% dos carros produzidos na Europa têm pelo menos um componente fabricado 
em Portugal? A indústria automóvel representa um peso fulcral na economia nacional e 
mundial. Para o diretor da Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA), 
Adolfo Silva, o setor está a sofrer uma readaptação face à realidade da mobilidade a nível 
global que passa pela urgente consciencialização ecológica. 

A indústria automóvel tem um peso importante na economia 
nacional, quer no PIB, quer na taxa de empregabilidade, 
sendo que representa 5% do PIB, 8% do emprego da indústria 
transformadora e 16% das exportações nacionais de bens. 
Quando comparado com as vendas ao exterior, as exportações 
atingem os 9,4 mil milhões de euros, um recorde em termos 
absolutos.

Números à parte, o planeta 
apela à consciencialização 
ambiental e  a necessidade é a 
de incutir esta preocupação em 
todos os segmentos, incluindo 
o da indústria automóvel. Segundo 
Adolfo Silva, “o setor tem estado 
continuamente empenhado na 
diminuição das emissões de gases 
com efeito de estufa, através do 
desenvolvimento de tecnologias 
de baixo consumo de 
combustível e do investimento 
em motorizações 
alternativas”. 

O diretor da AFIA 
acredita que a indústria 
automóvel, incluindo 
construtores e 
fornecedores, está 
comprometida com 
as metas do Acordo 
de Paris, de forma a 
mitigar os efeitos das 
alterações climáticas, 
pretendendo cumpri-
las, fazendo uso de 
todo o conhecimento 
e das suas próprias 
inovações. Adolfo 
Silva acautela, ainda, 
que “atualmente, as 
empresas da indústria de 
componentes automóveis, 

para fornecerem os construtores de automóveis, têm que cumprir meticulosamente os requisitos específicos em 
termos de qualidade e normas ambientais”. 

Questionado sobre as mudanças para pôr fim aos veículos tradicionais com motores de combustão interna, 
Adolfo Silva prevê que a evolução do mercado dos veículos elétricos dependerá significativamente de dois 

principais fatores externos: o preço do petróleo e o custo da eletricidade. Contudo, existem muitos outros fatores 
com influência expressiva, que retardarão a adaptação a esta realidade, nomeadamente, o preço e a autonomia 

das viaturas elétricas, a disponibilidade de meios (públicos e privados) para carregamento das baterias e a própria 
aceitação pública para este tipo de mobilidade. 

Para a AFIA, a indústria automóvel está sensível para a necessidade de recriar uma mobilidade mais limpa, 
mais inteligente, mais sustentável e mais segura no futuro.

A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM NÚMEROS

A indústria portuguesa de componentes automóveis está a acompanhar a 
evolução do mercado, investindo, continuamente, na modernização das 

fábricas e na inovação dos processos de fabrico. No ano de 2017 foram 
investidos 800 milhões de euros.

O setor automóvel é constituído por três áreas de atividade 
complementares, todas elas de dimensão muito significativa: 

o fabrico de moldes, o fabrico de 
componentes e o fabrico de viaturas 

automóveis. Segundo Adolfo Silva 
“dentro desta indústria, o setor 
de fabrico de componentes tem 

claramente o maior peso”. 

Segundo dados da MOBINOV 
(Cluster Automóvel Portugal), a 

indústria automóvel contava com um 
volume de negócios na ordem dos 

13,7 mil milhões de euros, em 
finais de 2018.

No ano passado, foram 
vendidos 228 mil carros em 

Portugal  e cerca de 17 mil 
eram veículos elétricos, 
híbridos ou movidos a 

combustíveis alternativos.

No ano 2018, a indústria 
automóvel bateu um 

máximo histórico, com 
o volume de negócios a 

atingir os 11,3 mil milhões 
de euros, uma subida de 

8%, em relação ao ano 
anterior. 

ECOFRIENDLY

AFIA move-se a favor
da pegada ecológica
INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EMPENHADA NA LEVEZA AMBIENTAL
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Sobre a delicadeza japonesa não é preciso falar muito. O 
delicado é identificado no sentir, a beleza é visível aos olhos. 
São outras as linguagens, além da fala, que se encarregam 
de descrever a grandeza que se pode ser, no tanto que se 
pode ter. A Lexus, marca de veículos de luxo da Toyota, há 
20 anos prova a Portugal que não se ganha a grito, a vitória 
comprova-se silenciosamente.

No silêncio a bordo, nota-se a qualidade dos materiais, o 
rolar suave, o aconchego perfeito. "A viatura fala por si", como 
explica Fernando Monteiro, diretor da Lexus em Portugal, 
sobre a estratégia de vendas da marca. Cada vez mais 
presente no país, atualmente em seis lojas, respetivamente 
Lisboa, Porto, Coimbra, Sintra, Aveiro e Faro, a Lexus 
encaminha-se para expandir em Portugal a confiança e o 
respeito que consolidou em 30 anos de história: é a marca 
mais fiável do mundo –  segundo o relatório da "Annual 
Auto Survey" da Consumer Reports.

A confiança aqui cresce simultaneamente com a 
consciencialização da população para a mudança de 
veículos menos poluentes. Pioneira na tecnologia híbrida, 
a Lexus comercializa apenas automóveis híbridos – isto é, 
automóveis que possuem um motor de combustão interno 
somado a um motor elétrico para reduzir o esforço do motor 
de combustão. Cada vez, mais a ideia sustentável está a 
crescer em Portugal. No ano passado, ano de celebração 
do 20.º aniversário da Lexus no país, a marca 
bateu o recorde de vendas dos últimos cinco 
anos, com 560 matrículas registadas.

Além da confiança e da sustentabilidade, 
o híbrido Lexus tem o diferencial de que 
o motor elétrico contém carregamento 
automático, sem ser necessário ligar à 
tomada ou carregar durante a noite. A 
inteligência do sistema híbrido também 
monitoriza as condições de condução 
para coordenar as duas fontes de 
potência, quer seja necessário acelerar, 
ou caso condutor esteja sem pressa. 

§

LE
XU

S PIONEIRA NOS HÍBRIDOS: 
UMA HISTÓRIA DE EXCELÊNCIA 

Há 20 anos em Portugal, a empresa 
orgulha-se em, finalmente, o mercado 
acompanhar a sua ideologia: em 2018 a 
marca celebrou o recorde de vendas de 

híbridos em terras portuguesas.

ECOFR IENDLY
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