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Celebrou recentemente dois anos como 
Embaixador do México em Portugal. 
Que avaliação faz da relação entre os 
dois países?
A relação entre Portugal e o México tem 
mais de 150 anos e sempre foi uma relação 
cordial, onde não existiram grande diferen-
ças. No entanto, é uma relação que não se 
aprofundou, não se consolidou e não cres-
ceu devidamente. O México e Portugal têm 
muitas semelhanças. São países que podiam 
ter uma melhor relação em todos os aspetos 
e é nesse caminho que estamos a trabalhar, 
sobretudo nos últimos dois anos. A relação 
entre Portugal e o México cresceu sobretu-
do na vertente comercial e do investimento. 
Nos últimos anos, o México transformou-se 
no segundo maior sócio comercial de Portu-
gal na América Latina, a seguir ao Brasil. Isto 
é um dado muito importante, porque há uns 
anos o México não era um parceiro comer-
cial significativo para Portugal. 

O que justifica esta mudança?
Na minha opinião, a razão mais importante 
para esta mudança está relacionada com a 
crise económica mundial de 2008 e a crise 
em Portugal de 2011, que afetaram os prin-
cipais parceiros económicos de Portugal. 
Quando as economias desses países come-
çaram a ter um menor crescimento e as ex-
portações de produtos e serviços diminuíram, 
os empresários viram-se obrigados a procurar 
novos mercados. Por isso, em 2013 e 2014, 
o México apresentou-se como um mercado 
atrativo e 2015 e 2016 foram anos em que 

São 153 anos de relação política, que começou a 20 de outubro 
de 1864, quando o coronel Francisco Facio apresentou creden-
ciais como primeiro enviado extraordinário do México em Lis-
boa. Atualmente, a relação cresceu sobretudo a nível comercial, 
explica Alfredo Pérez Bravo, Embaixador do México em Portugal. 
A exercer o cargo há dois anos, o diplomata dá a conhecer a 
riqueza histórica, natural e gastronómica do México e revela por-
que considera Portugal um paraíso. 

o investimento no México e as trocas comer-
ciais cresceram bastante. No total, temos hoje 
cerca de 700 empresas portuguesas presen-
tes no México e o investimento cresceu mui-
to, o que é um indicador da relação económi-
ca entre os dois países. Calculamos que até 
2018 haverá investimentos portugueses no 
México de cerca de 3000 milhões de dólares. 

Quais as potencialidades deste merca-
do para as empresas portuguesas?
O mercado mexicano é de uma enorme di-
mensão, uma vez que não é apenas um mer-
cado de 130 milhões de pessoas, é também 
um mercado que reúne as economias dos 
EUA e do Canadá, o que faz do México um dos 
mercados mais atrativos do mundo. Além dis-
so, há que lembrar que a economia mexicana 
é a 14ª maior do mundo e o México é o nono 
maior país em termos de comércio externo. 
Contudo, apesar do investimento português 
ter crescido no México, as empresas mexica-
nas não estão presentes em Portugal. A expe-
riência diz-me que o principal problema é a fal-
ta de informação por parte dos empresários e 

atores económicos sobre Portugal. Considero 
que Portugal não teve um programa suficien-
temente agressivo de promoção no México, 
porque em Portugal existem muitas oportuni-
dades e, apesar de ser um mercado pequeno, 
é estratégico como porta de entrada para a 
Europa e acesso ao continente africano. Por 
outro lado, Portugal e o México compartilham 
espaços comuns uma vez que ambos são paí-
ses ibero-americanos, sendo que a coopera-
ção nesta vertente devia ser potenciada. 

Quais as principais áreas de coopera-
ção e as que têm maior potencial de 
crescimento?
Sendo o México um país com muita popula-
ção e territorialmente grande, todas as áreas 
de negócio podem ser atrativas. O grande 
pioneiro do investimento português no Mé-
xico foi a Mota-Engil, que já tem muitos anos 
de atividade no país. De referir também que 
a EDP construiu com uma empresa mexica-
na o maior parque eólico da América Latina. 
A fabricação de moldes de plástico é outra 
área de negócio com grande êxito, uma vez 
que o México é o quarto maior produtor mun-
dial de automóveis. A área das Tecnologias 
da Informação é uma das que Portugal tem 
mais potencialidades, com muitas empresas 
de sucesso. Acredito ainda que os têxteis e 
o calçado são áreas com especial potencial. 
Em Portugal, as principais áreas de negócio 
para as empresas mexicanas são o agroali-
mentar, nomeadamente frutas, verduras e le-
gumes, os têxteis e o equipamento médico. 
No geral, considero que dar informação aos 
atores económicos e promover missões em-
presariais entre os dois países são os meios 
para potenciar a relação económica. 

Em julho, Marcelo Rebelo de Sousa vai rea-
lizar uma visita de Estado ao México. Quais 
as expectativas para esta deslocação?
O presidente Marcelo Rebelo de Sousa es-
tará no México entre os dias 16 e 19 de ju-
lho e gostaríamos muito que fosse acompa-
nhado de uma missão empresarial, podendo 
conciliar a visita de Estado com uma comi-

“Tive o privilégio de viver em 
muiTos países e em porTugal 
descobri o paraíso”
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no segundo maior sócio 
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     As características 
históricas, culturais, 
gastronómicas e 
geográficas fazem 
do México um país 
muito atrativo

“
“
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tiva empresarial, o que seria fundamental 
para o incremento das relações económicas 
entre os dois países. 

O México e a União Europeia querem con-
cluir as negociações para um novo acor-
do de livre comércio até ao final de 2017. 
Qual a importância deste novo acordo na 
perspetiva de Portugal e México?
As relações entre o México e a União Europeia 
estão reguladas há 20 anos por um acordo 

global. Este é um acordo composto por três 
áreas: comércio, diálogo político e cooperação 
técnica e científica. Há cerca de um ano o Mé-
xico propôs a atualização deste acordo e acre-
ditamos que antes do final de 2017 iremos ter 
um novo acordo em vigor. Este novo acordo 
é fundamental porque há muitos setores que 
se regulam por ele e que afetam o comércio 
bilateral entre países. Por exemplo, o comércio 
de produtos lácteos é regulado por este acor-
do global, que necessita de ser atualizado. Há 

muitos empresários portugueses que querem 
vender, por exemplo, queijos no México. Uma 
vez que existe um acordo, há que cumprir com 
as regras definidas há 20 anos. Ao atualizar o 
acordo podemos ampliar as possibilidades e 
setores de negócio no comércio bilateral entre 
Portugal e o México, daí a sua importância. 

Como se caracteriza a cooperação entre 
os dois países ao nível de investigação, 
ciência e ensino?
Esta é uma área que, infelizmente, não tem 
sido devidamente focada. Atualmente, Por-
tugal não tem relações de cooperação nesta 
área com o México e existem muito poucos 
estudantes mexicanos em Portugal. Mas 
este tema é muito importante, porque o meu 
país tem mais de 1000 universidades, in-
cluindo a maior universidade do mundo, que 
tem cerca de 350 mil estudantes. No entan-
to, a cooperação a este nível no México está 
muito orientada para os EUA, Alemanha e 
Japão. É necessário fazer esforços para que 
as universidades portuguesas e as mexica-
nas comecem a trabalhar em conjunto e te-
mos de dar mais bolsas para existir um maior 
intercâmbio de estudantes. 

O turismo é uma área de forte coope-
ração entre os dois países. O que é que 
um turista português pode encontrar no 
México além de sol, praia e mar?
O México é, provavelmente, o país mais com-
pleto do mundo para um turista. Somos um 
país com mais de 3000 anos de história. A 
primeira cultura pré-hispânica no México foi 
a dos olmecas, mas o México é um país que 
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teve muitas culturas e civilizações, como os 
maias, os toltecas, os aztecas. Depois, segui-
ram-se 300 anos de período colonial e em 
1810 começou a independência do Méxi-
co da coroa espanhola. O século XX é um 
século marcado pelos grandes pensadores, 
artistas, poetas e escritores mexicanos. Todo 
este percurso fez do México um país cheio 
de história e lugares a visitar. Por outro lado, 
em termos geográficos, o México tem dois 
milhões de metros quadrados, é ladeado por 
dois oceanos e pelo mar do Caribe; temos 
mais de 11 mil quilómetros de praias fabu-
losas. Geograficamente, o país está próximo 
do Trópico de Caranguejo e, por isso, tem 
um território desértico e semidesértico, com 
fauna e flora únicas no mundo associadas a 
este microclima, como os catos, os insetos e 
os répteis. Além disso, somos um dos países 
com mais montanhas do mundo. Estas ques-
tões geográficas têm implicações em termos 
demográficos, porque os diferentes povos 
criaram as suas culturas, tradições, vestuário 
e gastronomia, fazendo do México um país 
diversificado. Por exemplo, na gastronomia, 
o México é um dos países com gastronomia 
mais variada, com produtos icónicos como o 
abacate, o milho, o tomate, o cacau, as 150 
variedades de chiles [n.r. pimenta]. Esta di-
versidade fez com que a culinária tradicional 
mexicana fosse inscrita pela UNESCO, em 
2010, na lista de Património Cultural Intan-
gível da Humanidade. Todas estas caracte-
rísticas históricas, culturais, gastronómicas, 
geográficas, fazem do México um país muito 
atrativo. Inevitavelmente, Cancún e a Riviera 
Maya são o maior centro turístico do México, 
mas são apenas uma parte do grande atrati-
vo turístico que é o país. 

Sendo Embaixador em Portugal há dois 
anos, qual a sua opinião sobre o país e o 
povo português?
Fui Embaixador em 48 países, incluindo 
em países africanos, no Caribe, na Malásia, 
na Rússia, na Suécia, e também já vivi em 
Washington. Tive a sorte e o privilégio de 
viver em muitos países e quando cheguei a 
Portugal descobri o paraíso. Afirmo sempre 

que me enviaram para o paraíso. Portugal 
tem algo muito raro no mundo, que é segu-
rança. Fui Embaixador na Argélia durante a 
guerra e não há pior coisa do que viver num 
local inseguro com violência. Outra questão 
importante para mim é que Portugal tem 
bons serviços médicos e um terceiro fator 
é o clima fantástico. Além disto, a comida 
é excelente. O que mais aprecio são as so-
bremesas e o pão. Cada metro quadrado de 
Portugal é precioso e quando podemos via-
jar pelo país descobrimos locais extraordiná-
rios. Viajei muito no norte e já estive mais de 
20 vezes no Porto, que é uma cidade que me 

     Os portugueses 
fazem qualquer pessoa 
sentir-se em casa

“ “

encanta, mas também outras cidades portu-
guesas como Braga, Guimarães, Póvoa de 
Varzim, Évora, Coimbra. Mas, o mais impor-
tante, são as pessoas. Os portugueses têm 
uma qualidade que é o facto de saberem 
receber qualquer pessoa, saberem conviver 
com os estrangeiros. Os portugueses fazem 
qualquer pessoa sentir-se em casa.



O México é o país da América Latina com mais reconhecimen-
tos internacionais por parte da UNESCO, totalizando 34 sítios já 
distinguidos, dos quais 27 são culturais, seis são naturais e um é 
misto, ou seja, corresponde de maneira parcial ou total à defini-
ção de património cultural e natural.  

paTrimónio naTural 
da unesco no méxico

Santuário de Baleias de El Vizcaíno
Próximo da Baía Sebastian Vizcaíno loca-
liza-se a maior reserva natural da América 
Latina, que inclui guerrero Negro, as La-
goas de Ojo de Liebre e San Ignácio. Estas 
lagoas são o habitat das baleias cinzenta 
e azul, sendo que este local foi distinguido 
pela UNESCO em 1993. É nesta zona que 
as baleias cinzentas, os leões marinhos da 
Califórnia, os elefantes-marinhos-do-norte e 
as baleias azuis levam a cabo a reprodução, 
sendo também lugar para o descanso de 
inverno das aves migratórias. As lagoas são 
também o lar de quatro espécies de tartaru-
gas marinhas em risco de extinção.

Sian Ka’an
A Reserva da Biosfera de Sian Ka’an loca-
liza-se no estado de Iucatão e é Património 
da Humanidade desde 1987, fruto da biodi-
versidade única e fascinante. Em Maia, Sian 
Ka’an significa “origem do céu” ou “presente 
do céu”. Esta reserva é composta por uma 
zona terrestre e uma zona marinha no Mar 
das Caraíbas, incluindo uma secção de um 
recife de coral, sendo a maior área protegida 
da costa caribenha mexicana. Em Sian Ka’an 
estão 23 sítios arqueológicos maias com re-
líquias com mais de 2300 anos, incluindo 
Muyil, um dos primeiros locais habitados por 
esta civilização. 

Ilhas e Áreas Protegidas do Golfo da 
Califórnia
Com 244 ilhas, ilhéus e áreas costeiras, este 
sítio, no estado de Baja Califórnia, é um la-
boratório natural para o estudo das espécies 
e para o conhecimento dos processos de 
evolução dos oceanos e costas. Distinguida 
pela UNESCO em 2005, alberga mais de 
695 espécies botânicas e 39 por cento do 
total mundial de mamíferos marinhos, assim 
como 33 por cento dos cetáceos. Há ainda 
registos de mais de 890 espécies de pei-
xes. A vaquita ou boto do golfo só pode ser 
avistada nesta região, sendo um dos quatro 
mamíferos mais raros do mundo. 
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Reserva da Biosfera da borboleta-monarca
Nas terras altas do México central, esta Re-
serva da Biosfera foi criada com o intuito 
de proteger o habitat de inverno e de re-
produção da borboleta-monarca. A reserva 
tem cerca de 56000 hectares, dos quais 
13000 constituem os três núcleos principais 
e os restantes correspondem a zonas tam-
pão. Paralelamente, é uma área importante 
de captação das chuvas que alimentam os 
corpos de água que abastecem Toluca e a 
Cidade do México. No outono, milhares de 
borboletas-monarca da América do Norte 
retornam a este local. O modo como regres-
sam todos os ano permanece um mistério. 

Arquipélago de Revillagigedo
Distinguido desde 2016, este arquipélago é 
composto por quatro ilhas vulcânicas localiza-
das no oceano Pacífico, no estado de Colima: 
San Benedicto, Socorro, Roca Partida e Cla-
rión. Estas ilhas constituem-se como um sis-
tema de grande valor ecológico, numa área de 
157,81 quilómetros quadrados. Na ilha Socor-
ro existe uma estação naval com 250 pessoas 
e na ilha Clarión há uma pequena guarnição 
naval com apenas nove pessoas. As restan-
tes ilhas são desabitadas. O arquipélago de 
Revillagigedo é o habitat de várias espécies e 
particularmente de espécies marinhas, como 
baleias, golfinhos, tubarões e raias. 
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Reserva da Biosfera El Picanate e Grande 
Deserto de Altar
Esta Reserva da Biosfera, considerada Pa-
trimónio da Humanidade desde 2013, totali-
za uma área de 7146 quilómetros quadrados 
no estado de Sonora, no noroeste do Méxi-
co. Criada em junho de 1993, integra tam-
bém um sistema vulcânico conhecido como 
Santa Clara, sendo este o principal elemento 
identificativo da paisagem, incluindo os três 
picos: Picanate, Carnegie e Medio. Já foram 
identificadas nesta reserva mais de 540 es-
pécies de plantas, 40 espécies de mamífe-
ros, 200 de aves, 40 répteis e tantas outras 
de anfíbios e peixes de água doce. 
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Orientada para o nascer do sol, Tulum, a Cidade da Aurora, é um 
sítio arqueológico que corresponde a uma antiga cidade amura-
lhada da civilização maia. Conhecida pelas ruínas, esta antiga ci-
dade é muito procurada pelos turistas pela sua localização, numa 
falésia com vista para as cristalinas águas das Caraíbas. 

Era conhecida pelos maias como Zamá, a Ci-
dade da Aurora, mas Tulum é também uma 
palavra maia para barreira ou parede, o que 
se justifica pelo facto de a cidade estar ro-
deada por uma espessa muralha protetora. 

Ao longo da costa do Mar do Caribe, na re-
gião da Riviera Maya, Tulum é um sítio ar-
queológico correspondente a uma antiga ci-
dade, cuja fundação parece remontar ao ano 
564, de acordo com as inscrições encontra-
das. Dados recolhidos indicam que a cida-
de de Cobá utilizava Tulum como porto de 
pesca e, talvez, como porto comercial. Esta 
foi uma das últimas cidades construídas e 
habitadas pela civilização maia e, apesar de 
alguns vestígios que remontam ao período 
clássico, a grande maioria das construções 
é do período pós-clássico tardio, de 1200 a 
1500 d.C. 

Tulum permaneceu sempre habitada até 
à chegada dos conquistadores espanhóis. 
Quando em 1518 a expedição de Juan de 
grijalva passou ao largo, a cidade amura-
lhada impressionou os marinheiros. Na al-
tura, descreveram Tulum como uma cidade 
rica e magnífica, à semelhança de Sevilha, 
mas a cidade acabou abandonada no final 
do século XVI. Apesar de descoberta em 
1518, o primeiro estudo detalhado de Tu-
lum decorreu mais de 320 anos depois, em 
1843, quando os exploradores John Lloyd 
Stephens e Frederick Catherwood publica-
ram o livro Incidents of Travel in Yucatan. 
Estes estudos permitiram descobrir os dois 
principais edifícios de Tulum, o Templo del 
Dios del Viento e o El Castillo, um edifício 
construído defronte para o mar, sendo pro-
vavelmente uma das construções mais an-
tigas da cidade. Acredita-se que os maias 

traziam para aqui os seus líderes para serem 
abençoados pelo Sol. Em Tulum existem ain-
da vários cenotes – cavidades naturais com 
águas cristalinas decoradas com estalagmi-
tes e estalactites usadas pelos maias em ri-
tuais de sacrifício – sendo os mais populares 
Dos Ojos e o gran Cenote. 

A zona arqueológica de Tulum encontra-se 
no interior do parque nacional com o mesmo 
nome, sendo a única área natural protegida 
no corredor Cancún-Tulum. Este é o terceiro 
sítio arqueológico mais visitado no México, 
apenas atrás de Teotihuacan e Chichén Itzá, 
sendo muito procurado pelos turistas pela 
sua localização, numa falésia com vista para 
as águas das Caraíbas, proporcionando uma 
paisagem única. 

em Tulum, 
à descoberTa da 
cidade da aurora

1212 I LIKE THIS | À DESCOBERTA12 12

Impressiona pela sua estrutura, pelo alinhamento com os pon-
tos cardeais e pela imponência, destacando-se na antiga cidade 
de Chichén Itzá. O Templo de Kukulcán, construído no século XII 
pelos maias, é um dos locais mais visitados do México, atraindo 
a curiosidade de cerca de 1,4 milhões de turistas por ano. 

Construído no século XII pelos maias na antiga 
cidade de Chichén Itzá, no estado de Iucatão, 
o Templo de Kukulcán é uma das principais 
estruturas desta cidade maia, local onde se 
adorava Kukulcán, que significa “Serpente Em-
plumada”, na língua maia.

O Templo tem forma geométrica piramidal e 
conta com nove níveis, quatro fachadas prin-
cipais, cada uma com uma escadaria central, 
e um patamar superior terminado por um tem-
plo. Cada uma das faces está alinhada com um 
dos pontos cardeais e os 52 painéis esculpi-
dos nas paredes referem-se aos 52 anos do 
ciclo de destruição e reconstrução do mundo, 
de acordo com as crenças dos maias. As qua-
tro escadarias, cada uma com 91 degraus, 
têm um total de 364 degraus, que somados 
ao patamar superior, dá um total de 365 uni-
dades, que representam os dias do Haab [n.r. 
calendário agrícola solar dos maias]. No total, 
o edifício tem 24 metros de altura sobre uma 
plataforma de 55,5 metros de largura. 

O alinhamento da construção permite tam-
bém observar diversos fenómenos de luz e 
sombra, que ocorrem durante os equinócios 
e solstícios. O Templo de Kukulcán é um 
exemplo dos profundos conhecimentos de 
matemática, geometria, acústica e astrono-
mia da civilização maia. 

Em 1927 o Instituto Carnegie de Washing-
ton iniciou trabalhos de investigação e ex-
ploração do Templo de Kukulcán. Em 1932 
foi encontrada uma caixa com objetos de 
coral e obsidiana e incrustações de turquesa 
ao lado de restos humanos. Dois anos de-
pois, no interior da pirâmide, encontrou-se 
uma figura de Chac Mool [n.r. estátua de 
pedra pré-colombiana mesoamericana] com 

incrustações de concha e nácar nas unhas, 
dentes e olhos. Este recinto foi apelidado de 
“sala das oferendas”. Em 1936 foi descober-
to um outro recinto (“câmara de sacrifícios”) 
com duas fileiras de canelas humanas em-
butidas ao fundo da câmara e a escultura de 
um jaguar de cor vermelha com 74 incrusta-
ções de jade. Foram ainda encontradas duas 
pirâmides no interior do templo, uma com 20 
metros e outra com 10 metros, sendo que 
esta foi encontrada em 2016. 

Conhecido como O Castelo, o Templo está no 
centro de Chichén Itzá, que recebe cerca de 
1,4 milhões de turistas por ano e foi distinguido 
em 2007 como uma das Novas 7 Maravilhas 
do Mundo, numa votação não oficial. 

o misTerioso 
casTelo de 
chichén iTzá
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O Museu de Antropologia do México, na capital do país da América 
Latina, é um dos mais importantes museus do mundo, com artefac-
tos arqueológicos e antropológicos das várias culturas que passa-
ram pelo país. Inaugurado em 1964, é um dos museus mais visitados 
do México, com cerca de dois milhões de turistas por ano.  

Desenhado em 1963 pelo arquiteto mexi-
cano Pedro Ramírez Vázquez, o edifício do 
Museu de Antropologia foi construído em 
apenas 19 meses e a inauguração aconte-
ceu em 1964. O edifício tem uma arquitetura 
impressionante, com átrios de exposição em 
redor de um pátio com um grande lago e uma 
estrutura em forma de guarda-chuva da qual 
cai uma cascata artificial suportada por um só 
pilar esguio revestido de bronze com relevos. 

Com 23 salas de exposição, numa área de 
quase oito hectares, o Museu de Antropolo-
gia tem milhares de importantes artefactos 
arqueológicos e antropológicos das culturas 
pré-colombianas do México, que permitem 
descobrir as tradições, histórias e vestígios 
das várias civilizações que passaram por 
este território. 

As exposições do piso térreo abrangem es-
tas civilizações pré-colombianas localizadas 
no atual território do México, mas também na 
região que hoje corresponde ao sudoeste dos 
EUA. No primeiro andar, as exposições mos-
tram a cultura da população nativa americana 
do México desde a colonialização espanhola. 
Por vezes são também realizadas exposições 
temporárias focadas em outras culturas mun-
diais, como no antigo Irão, China, grécia Egito, 
Rússia e Espanha. 

Entre os objetos mais relevantes expostos no 
museu estão: cabeças de pedra gigantes da 
civilização olmeca descobertas nas selvas de 
Tabasco e Veracruz; tesouros recuperados 
da civilização maia no Cenote Sagrado, um 
enorme poço natural em Chichén Itzá onde 
as vítimas de sacrifícios humanos eram des-
pejadas; uma réplica da máscara sarcófaga 
do túmulo de Pacal, governante maia de Pa-

lenque, elaborada com mosaicos de pedra de 
Jade; uma estátua de um guerreiro tolteca 
com quase cinco metros de altura; a Pedra 
Tizoc, um monólito que recorda as conquistas 
de Tizoc, o sétimo tlatoani de Tenochtitlan; a 
Pedra do Sol, um calendário utilizados pelos 
astecas baseado no ano solar, com 365 dias, 
muito semelhante ao calendário dos maias, 
que pesa 25 toneladas; uma estátua de Xo-
chipilli [n.r. deus do amor, da arte, dos jogos, 
da beleza e da dança na mitologia asteca] da-
tada do século XVI. 

Pela sua riqueza e diversidade, o Museu de 
Antropologia é um dos mais importantes mu-
seus deste setor do mundo, recebendo anual-
mente mais de dois milhões de visitantes. 

anTropologia 
e hisTória  na 
cidade do méxico

 ©
Éc

lu
se

tt
e

 ©
M

an
ue

l d
e 

C
or

se
la

s
 ©

ko
rn

em
uz

Mergulho, snorkeling ou um barco com fundo de vidro são as 
únicas três formas que pode utilizar para visitar este museu lo-
calizado nas águas das Caraíbas, em Cancun. O Museu Suba-
quático de Cancun tem cerca de 500 esculturas debaixo de água 
através das quais se pretende aliar arte e ciência.

O Museu Subaquático de Cancun (MUSA) é 
uma das principais atrações submarinas do 
mundo, composto por três galerias submer-
sas entre três e oito metros de profundidade 
onde se podem admirar quase 500 escultu-
ras criadas com um único propósito: promo-
ver a sustentabilidade turística e marítima de 
uma parte do território que compõe o Parque 
Nacional Marinho de Cancun. 

A ideia do MUSA começou em 2009 na 
sequência de uma parceria entre Jaime 
Gonzalez Cano, diretor do Parque Nacional 
Marinho, Roberto Díaz Abraham, anterior 
presidente da Associação Náutica de Can-
cun, e Jason deCaires Taylor, escultor britâ-
nico. Nas águas das Caraíbas, o MUSA foi 
inaugurado em 2010 e rapidamente atraiu 
as atenções pela sua singularidade. 

Com autorização para afundar 1200 estrutu-
ras em 10 zonas diferentes do Parque Na-
cional Marinho de Cancun, o MUSA ocupa 
apenas três galerias submersas a oito, quatro 
e três metros de profundidade, tendo cerca 
de 500 esculturas em tamanho real, principal-
mente da autoria de Jason deCaires Taylor. 

As estátuas, que na totalidade pesam mais 
de 200 toneladas, foram colocadas debaixo 
de água em frente à costa de Isla Mujeres. 
As esculturas foram criadas com pH neutro 
e com um componente que ajuda a regene-
rar o meio marinho, através do qual se pre-
tende salvar os antigos corais e criar novos 
e artificiais, que colaborem para a vida mari-
nha, garantindo a sustentabilidade turística e 
ambiental do local. 

Numa área de quase 420 metros quadrados, 
há três zonas distintas com estátuas de es-

critores, tribos, meninas, homens, pensado-
res, mas também de seres humanos que re-
presentam a população nativa em atividades 
diárias. Na galeria Manchones, apenas aces-
sível através de mergulho a oito metros de 
profundidade, destaque para a escultura Ba-
cab, de Salvador Quiroz Ennis. As esculturas 
de Punta Nizuc, a quatro metros de profundi-
dade, podem ser vistas através da prática de 
snorkeling ou num barco com fundo de vidro. 
Punta Sam é a galeria menos profunda, a 3,5 
metros de profundidade. Uma das mais po-
pulares esculturas desta última zona apeli-
da-se de Blessings, do artista cubano Elier 
Amado Gil, que se localiza numa área do fun-
do do mar cercada por relva, sendo um local 
onde as tartarugas marinhas se alimentam. 

Combinando arte e ciência ambiental, o 
MUSA é a maior atração de arte artificial 
subaquática do mundo, recebendo cerca de 
200 mil visitantes por ano. 

ciência e arTe 
nas profundezas 
das caraíbas
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Na Cidade do México encontra-se uma casa-museu que conta a 
história da vida e do trabalho de uma das mais populares artistas 
mexicanas. A Casa Azul de Frida Kahlo, edifício onde a artista nas-
ceu, cresceu e viveu com o marido, é hoje um dos museus mais 
populares da cidade, com cerca de 25 mil visitantes por mês. 

No bairro de Colonia del Carmen, em Coyoa-
cán, na capital do México, uma casa azul cha-
ma a atenção de quem passa e não deixa in-
diferente quem visita a cidade. As paredes em 
azul-cobalto da casa-museu de Frida Kahlo 
escondem os segredos da vida pessoal e do 
trabalho da artista mexicana surrealista nasci-
da em Coyoacán a 6 de julho de 1907. 

A Casa Azul corresponde ao edifício onde 
nasceu Frida Kahlo, mas também onde cres-
ceu, viveu com o marido Diego Rivera, com 
quem casou duas vezes, e eventualmente 
morreu, num dos quartos do piso superior, 
a 13 de julho de 1954. A casa, datada de 
1904, foi construída em frente a um pátio 
com jardim e tem uma área de 800 metros 
quadrados. O interior tem dois pisos, com 
vários quartos, uma grande cozinha, sala de 
jantar e um estúdio. A zona exterior tem uma 
placa emblemática onde se pode ler: “Frida e 
Diego viveram nesta casa 1929-1954”. 

O acervo do museu integra a coleção de arte 
de Frida Kahlo, Diego Rivera e outros artis-
tas, bem como a coleção do casal de arte 
mexicana folclórica, artefactos pré-hispâni-
cos, fotografias, mobiliário e itens pessoais. 

As primeiras salas são dedicadas às pintu-
ras de Frida, com pequenos trabalhos como 
“Frida y la cesárea” (1907-1954), “Retrato 
de família” (1934), “Ruina 1947”, “Retrato 
de Carmen Portes Gil” (1921) e “Mujer com 
cuerpo de guitarra” (1916), mas também 
aos seus itens pessoais, cartas e fotografias. 
Ao longo dos quartos vai-se conhecendo 
mais sobre a vida de Frida, que em criança 
contraiu poliomielite e aos 18 anos sofreu 
um acidente de autocarro que a deixou com 
a coluna partida em três lugares e 11 fra-

turas na perna direita. Numa outra área da 
casa é também possível conhecer algumas 
obras de Diego Rivera. 

Com a decoração semelhante ao que era 
nos anos 50, um dos locais mais popula-
res é a cozinha, onde é visível a herança 
pré-hispânica, tanto na decoração como na 
elaboração dos pratos. O estúdio onde Fri-
da e Diego criaram muitas das suas obras é 
também uma sala emblemática, assim como 
o quarto da artista. 

Criado em 1958, o Museu Frida Kahlo tem 
ainda um café e uma loja de recordações e 
atualmente é um dos museus mais procura-
dos da cidade do México, recebendo cerca 
de 25 mil visitantes por mês.

a casa azul 
de frida Kahlo
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Patrícia Cardoso, autora do blog As Nossas Voltas, visitou o México 
em 2012 e ainda hoje recorda os momentos vividos neste país por 
ocasião da sua lua-de-mel.  Durante 15 dias a bloguer teve oportu-
nidade de descobrir lugar únicos, águas cristalinas e conviver com 
pessoas simpáticas e acolhedoras que, garante, nunca irá esquecer.

viva el méxico!

Estávamos em março de 2012, faltavam me-
nos de dois meses para o nosso casamento e 
ainda não tínhamos decidido onde iríamos pas-
sar a nossa lua-de-mel. Não queria um destino 
apenas de praia, até porque gosto de explorar, 
conhecer novas culturas, caso contrário, fico 
com uma sensação de vazio dentro de mim! O 
Rui acabou por alinhar comigo, até porque não 
é adepto de estar horas e horas deitado numa 
toalha a apanhar sol, e se nas nossas primeiras 
viagens ele não era de muitas correrias, hoje 
sei que posso contar com ele pois o bichinho 
de conhecer também acabou por crescer nele!

Começámos a ouvir maravilhas do México, as 
suas praias paradisíacas de água azul-turquesa 
e quentinha a sua riqueza cultural, as inúmeras 
atrações em contacto com a natureza, a sua 
gastronomia, a animada vida noturna, o povo 
acolhedor, tudo isto aliado a um clima semi-
tropical e tantas outras coisas, que fomos ex-
plorando na internet, e que acabaram por nos 
deixar completamente rendidos!

Estávamos a falar da Viagem das Nossas Vi-
das, a nossa lua-de-mel, por isso queríamos 
que fosse especial, mágica e verdadeiramente 
inesquecível. Partimos dois dias depois do ca-
samento para a Riviera Maya, numa viagem de 
15 dias, que nos marcou para sempre! 

Percam uns minutos do vosso tempo e mer-
gulhem nalguns dos locais mais surpreenden-
tes que lá existem e que nós aconselhamos 
visitar. O Chichén Itzá é o maior ex-líbris da 
região, o segundo sítio arqueológico mais visi-
tado do México, declarado Património Mundial 
da UNESCO em 1988. No regresso ao hotel 
parámos numa casinha rural de um povo maia, 
comprámos alguns artigos artesanais feitos por 
eles e pudemos registar o momento em foto-

grafia… Mas que povo tão acolhedor… Xca-
ret, uma das principais atrações turísticas da 
região, trata-se de um megaparque ecológico 
que oferece dezenas de atividades que envol-
vem natureza e cultura, com rios, uma imensa 
lagoa, uma baía ainda maior, uma grande varie-
dade de animais, uma vila maia, uma réplica de 
um cemitério mexicano, ruínas arqueológicas, a 
capela da Senhora de guadalupe, um viveiro de 
orquídeas, gastronomia e muita diversão. À noi-
te, o parque encerra com um mega espetáculo 
musical, um tributo à cultura mexicana, chama-
do “Xcaret México Espetacular”. Uma verda-
deira viagem à cultura da região e às tradições 
mexicanas! Coco Bongo, o bar de shows que 
ficou mundialmente famoso após ter apare-
cido no filme “O Máscara”, em 1994. Imensa 
gente a dançar em cima dos balcões, ao som 
das músicas atuais, e no meio das músicas, um 
novo show, um novo espetáculo, com cenas de 
filmes como Batman, Homem Aranha, etc., jun-
tamente com um espetáculo de luzes, balões e 
confetis; onde vários empregados incansáveis 
não permitem que o espaço fique sujo, pois an-
dam sempre de vassoura e lanterna na mão... 
Os barmans pegam nas pessoas praticamente 
no colo para as colocar em cima dos balcões a 
dançar... Toda a gente vibra e dança... Um cená-
rio verdadeiro louco e sensacional! 

Foram 15 dias verdadeiramente intensos, 
onde descobrimos lugares únicos que ficarão 
guardados para sempre na nossa memória. 
Um país com um clima quente, águas cristali-
nas, pessoas simpáticas e acolhedoras e com 
uma enorme riqueza cultural! Esta foi, sem dú-
vida, a viagem das nossas vidas. E se querem 
saber, voltávamos a repetir!

Patrícia Cardoso
http://asnossasvoltas.blogs.sapo.pt
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Com a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA, o mer-
cado europeu adquiriu uma nova importância para o México, com 
Portugal a ser uma porta de entrada, defende José Miguel da Cos-
ta, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana.  
O gestor revela as potencialidades económicas da relação com o 
México, um país com quase 130 milhões de habitantes.  

“os mexicanos começam 
a olhar para a europa 
com ouTros olhos”

Como se caracterizam na atualidade as 
relações económicas entre Portugal e 
o México?
Quando iniciamos a atividade da Câmara de 
Comércio e Indústria Luso-Mexicana, em 
2004, a ideia que havia sobre o México era de 
que era um país muito distante que tinha um 
mercado dominado por Espanha e EUA. De 
facto, os EUA têm um peso determinante, com 
80 por cento das exportações do México a se-
rem orientadas para esse mercado. Apesar de 
tudo, a economia mexicana é muito aberta e 
interessada em diversificar o comércio interna-
cional. No início de atividade da Câmara de Co-
mércio fizemos uma sessão de apresentação 
no Porto e recordo-me que só tínhamos cinco 
ou seis pessoas na assistência. Por sorte, uma 
das pessoas era o representante da Mota-En-
gil e daí surgiu o interesse da empresa neste 
mercado. Atualmente, o México é o principal 
mercado internacional da Mota-Engil, tendo 
ultrapassado Angola. Este foi o pontapé de 
saída. As relações económicas entre Portugal 
e o México têm sido marcadas fundamental-
mente pelas trocas de produtos petrolíferos, 
porque Portugal importa petróleo do México 
e exporta produtos refinados. Portanto, quan-
do há estas trocas, o comércio entre os dois 
países aumenta. Quando não existe este tipo 
de trocas, as relações comerciais rondam os 
400 e 500 milhões de euros, o que é um valor 
baixo, dadas as potencialidades do país. 

Quais as potencialidades económicas 
do México?
O mercado mexicano é enorme e tem muitas 
potencialidades. O México tem um PIB de um 
trilião de dólares. Em termos demográficos, 
são quase 130 milhões de habitantes, com 
uma população muito jovem, e é um país cuja 

classe média tem poder de compra. A econo-
mia mexicana tem-se desenvolvido sustenta-
damente, tendo crescido sempre nos últimos 
anos entre dois e três por cento. Por outro lado, 
é um país com imensas potencialidades ao ní-
vel dos recursos naturais, nomeadamente o 
petróleo, nas infraestruturas e no turismo.

Tendo em conta as potencialidades do 
mercado mexicano, qual a estratégia da 
Câmara de Comércio para promover as 
trocas comerciais entre os dois países?
Nos últimos anos, através de projetos de in-
ternacionalização conjunta apoiados ante-
riormente pelo QREN e agora pelo Portugal 
2020, temos tentado levar empresas portu-
guesas até ao México. No primeiro projeto, de 
2014/2015, levamos 11 empresas das Tec-

nologias de Informação e Comunicação, que ti-
veram muito bons resultados. No segundo pro-
jeto, de 2015/2016, levamos 21 empresas, 
sendo que além das TIC entramos em duas 
áreas importantes, aeroespacial e componen-
tes para automóvel, setor no qual o México é 
um dos maiores produtores mundiais. Neste 
momento estamos a preparar um novo projeto 
de internacionalização conjunta que terá uma 
maior diversificação de setores e posso dizer 
que já temos acordos de pré-adesão de 15 
empresas. Além disso, este projeto tem uma 
novidade: temos uma missão inversa, ou seja, 
pela primeira vez queremos trazer empresas 
mexicanas para perceberem a realidade por-
tuguesa e poderem investir em Portugal e criar 
parcerias. gostaríamos muito de encaixar a 
primeira missão de empresas portuguesas ao 
México no contexto da visita de Estado do Pre-
sidente da República. 

Qual a expectativa para essa visita de 
Estado, que irá decorrer entre 16 e 19 
de julho?
A expectativa é grande. A visita de Estado do 
presidente Marcelo Rebelo de Sousa é uma 
boa forma de incentivar as relações entre Por-
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tugal e o México. Acompanhei a visita do an-
terior primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, 
ao México e existiu uma grande empatia diplo-
mática que podia ter favorecido mais as rela-
ções entre os dois países. Esta visita de Estado 
pode dar um grande “empurrão” diplomático. 

Existe interesse pelos produtos portugue-
ses no México?
Os mexicanos, com a alteração política nos 
EUA, começaram a olhar para a Europa com 
outros olhos. Logo que houve a eleição do pre-
sidente Trump, o México começou a olhar para 
outras áreas e a Europa é, sem dúvida, um des-
tino de interesse. Portugal pode ser uma porta 
de entrada para a Europa, mas também para 
África, nomeadamente Angola e Moçambique. 
Espanha continuará a ser a principal ligação do 
México à Europa, mas Portugal também deve-
rá ter o seu papel. 

Como avalia a presença das empresas 
portuguesas no México?
O que sentimos é que as empresas que têm in-
vestido no México nos dão um feedback mui-
to positivo da sua atividade. Obviamente que 
a maioria está presente no México com um 
parceiro local, sendo que não entram sozinhas 
no mercado. Nestas missões percebemos 
também que a grande maioria das empresas 
interessadas são as PME’s. 

O México e a União Europeia pretendem 
concluir as negociações para um novo 
acordo de livre comércio em 2017. Qual 
a importância deste novo acordo no for-
talecimento da relação económica entre 
Portugal e o México?

     Gostaríamos muito de 
encaixar a primeira missão 
de empresas portuguesas 
ao México no contexto 
da visita de Estado do 
Presidente da República

“

“

O ajustamento do acordo já existente terá uma 
importância enorme para Portugal e México, 
porque permitirá facilitar o intercâmbio entre 
bens e serviços. Se os produtos e serviços 
estão abrangidos pelos tratados, a questão 
burocrática é mais facilmente ultrapassada, 
favorecendo as trocas comerciais. 

Quais os objetivos gerais da Câmara de 
Comércio para os próximos anos?
A curto prazo pretendemos arrancar com o 

projeto de internacionalização 2017/2018. 
Como referi, levamos 21 empresas no último 
projeto e agora pretendemos levar mais em-
presas, mas também concretizar a missão in-
versa. A médio prazo, os nossos objetivos pas-
sam por continuar a desenvolver as relações 
económicas, podendo aumentar o montante 
das trocas paulatinamente. O turismo é uma 
área que podia também ser mais desenvolvida, 
dando a conhecer o nosso país aos mexicanos, 
para que eles possam visitar mais Portugal. 
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A KidZania é um parque temático pensado para retratar a reali-
dade, onde as crianças podem ser adultas por um dia, experimen-
tando mais de 60 profissões. No Dolce Vita Tejo desde 2009, este 
parque já recebeu mais de dois milhões de visitantes e pretende 
manter o ritmo de aberturas de novas atividades, revela Sérgio 
Correia, da direção KidZania Lisboa.

“na Kidzania as crianças 
podem realizar o sonho de 
ser adulTas por um dia”

A primeira KidZania abriu portas em 1999 
em Santa Fe, na cidade do México. Atual-
mente, tem mais de 20 espaços espalha-
dos pelo mundo, já recebeu mais de 31 
milhões de visitantes e diversos prémios. 
Em que pilares está assente o sucesso 
da KidZania?
A KidZania está assente em dois pilares, a 
educação e o divertimento. A relação entre 
estes dois pilares é o que torna a KidZania 
um sucesso. Aqui as crianças podem ser 
adultas por um dia, experimentando mais de 
60 profissões, em que cada uma é pensada 
de forma a retratar ao máximo a realidade, 
sempre com um propósito pedagógico em 
que valores como a cidadania, respeito pelo 
meio ambiente e a aprendizagem de vivên-
cias em sociedade são transmitidos. A nível 
pessoal, a experiência da visita à KidZania 
vai transmitir também valores fundamentais 
para o crescimento das crianças, tais como a 
autoestima, a independência, a liderança e a 
criatividade.  

Em Portugal, a KidZania está presente 
desde 2009 no Dolce Vita Tejo. Qual a 
importância do mercado português para 
a marca?
A entrada da KidZania em Portugal traduziu-
se num investimento de 15 milhões de euros, 
representando um conceito totalmente inova-
dor de entretenimento familiar em Portugal e 
como uma das lojas âncora do centro comer-
cial. Na altura foi a sétima KidZania a operar 
em todo o mundo e atualmente a expansão 
mundial do conceito já está presente em 24 
localizações nos cinco continentes.  A KidZa-
nia Lisboa foi o primeiro parque temático da 
rede KidZania a abrir na Europa, contribuindo 
para a internacionalização da marca, que em 

2009 se encontrava a negociar novos merca-
dos e a testar novas parcerias. 

O que pode esperar uma criança que vai 
visitar a Kidzania?
As crianças adoram brincar ao “fingir ser…”, é 
exatamente isso que uma criança espera ao vi-
sitar a KidZania. A experiência vai com certeza 
estar à altura das expectativas dos mais novos, 
que numa cidade construída inteiramente à sua 
escala e onde são tratados por senhoras e se-
nhores, podem realizar o sonho de ser adultos 
por um dia, com um leque de mais de 60 profis-
sões, adaptadas com o maior rigor possível. Um 
dos alicerces da experiência advém da econo-
mia própria da KidZania, representada pelos 
kidZos. Este é o primeiro contacto real com o 
conceito de literacia financeira, pois para além 
do cheque de 50 kidZos que recebem na en-
trada do parque, poderão ganhar kidZos em ati-
vidades em que trabalham, como o Quartel de 
Bombeiros, Construção ou a Escola de Teatro, 

e terão de pagar nas atividades em que usu-
fruem de um produto ou serviço, como a Pizza-
ria, o Estádio ou o Salão de Beleza. Têm ainda 
a oportunidade de abrir uma conta no banco, 
sendo possível levantar o kidZos amealhados 
na ATM existente no parque ou fazer compras 
na Loja de kidZos, onde estão à venda alguns 
artigos de merchandising.

A responsabilidade social é uma das te-
máticas mais exploradas pela marca, pro-
curando “criar um mundo melhor”. De que 
forma têm aplicado este conceito?
A KidZania é um parque temático onde toda 
a família pode passar momentos únicos num 
espaço que recria uma cidade real. O princi-
pal objetivo da KidZania é proporcionar uma 
experiência divertida, positiva e descontraída 
aos seus visitantes. É uma experiência onde 
as crianças adquirem valores e comporta-
mentos que os vão ajudar no seu crescimento 
enquanto cidadãos. Cada atividade realizada 
pelas crianças tem, sem exceção, uma verten-
te pedagógica no sentido da transmissão de 
valores e comportamentos que ajudam a viver 
em sociedade. 

Como se caracterizam os desafios da 
KidZania no mercado português?
Os nossos desafios são encarados como 
oportunidades de negócio. Trabalhamos para 
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reforçar os nossos pressupostos, conquistar 
novos públicos dentro e fora da área da gran-
de Lisboa. Queremos continuar a ser um local 
de eleição para famílias e escolas, desenvolver 
novas parcerias com marcas representativas 
de vários setores de atividade e reforçar o nos-
so papel junto das famílias, das escolas e da 
comunidade. 

Quais os objetivos futuros associados à 
presença da KidZania em Portugal?
O futuro da KidZania passa por envolver novos 
parceiros, continuar a atrair visitantes a nível 
nacional e internacional, levar o conceito para 
fora de portas através de novas áreas de atua-
ção e ter uma maior proximidade com os visi-
tantes regulares através de um programa de 
benefícios que promova a fidelização. Preten-
demos manter o ritmo de aberturas de novas 
atividades, que no primeiro trimestre de 2017 
conta com o Aeroporto e Avião TAP Portugal, 
a Escola de Surf Ambre Solaire e a Fábrica de 
Bolachas Artiach Dinosaurus. Afirmamo-nos 
cada vez mais como um projeto nacional, sen-
do 40 por cento dos nossos visitantes de fora 
da grande Lisboa, indicador positivo de que a 
KidZania conquista admiradores de norte a sul 
de Portugal e, para além disso, temos um enor-
me potencial turístico, contando com cerca de 
cinco por cento de visitantes estrangeiros. No 
mês em que completamos oito anos de ativi-
dade, atingimos o marco de dois milhões de 
visitantes e congratulamo-nos de conseguir 
encontrar o nosso espaço dentro da catego-
ria de parques temáticos em Portugal e estar 
no topo das atividades preferidas das famílias 
portuguesas. Pertencemos à Associação de 
Turismo de Lisboa, que nos recomenda como 
atividade de lazer para as famílias na sua visita 
à capital de Portugal, e recebemos o reconhe-
cimento do TripAdvisor com a atribuição do 
Prémio de Excelência, em 2015 e 2016. 

      A KidZania é um 
parque temático onde 
toda a família pode 
passar momentos únicos 
num espaço que recria 
uma cidade real

“

“
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Tendo como missão criar soluções tecnológicas que permitam 
colmatar as necessidades dos seus clientes, a IT PEERS está pre-
sente no México há cerca de dois anos, estabelecendo diversas 
parcerias. Jorge Duarte, CEO da empresa sediada na Maia, ex-
plica quais as potencialidades do mercado mexicano e revela os 
desafios inerentes aos negócios neste país da América Latina.

“fazer negócios no méxico 
é muiTo diferenTe de fazer 
negócios na europa”       

Em 2016 a IT PEERS anunciou novas par-
cerias no México. O que esteve na origem 
do estabelecimento dessas parcerias?
As parcerias aconteceram numa evolução 
natural daquilo que tem sido a nossa ini-
ciativa no México, que já surgiu em final de 
2014 e início de 2015. Estas novas parce-
rias surgem como o resultado de um esfor-
ço continuado de procurar novos parceiros 
que nos permitam alargar o leque de opor-
tunidades e a abrangência de mercado no 
México. As parcerias fazem parte da nossa 
estratégia de entrada nos mercados, uma 
vez que a nossa forma de abordar os mer-
cados é através de parceiros. Identificamos 
um conjunto de parcerias estratégicas que 
nos permitam abranger determinados seto-
res de atividade e tentamos motivar esses 
parceiros para posicionarem a nossa oferta 
junto dos seus clientes. 

Qual a importância deste mercado para 
a empresa?
Na América Latina estamos presentes em 
dois mercados: México e Brasil. Recente-
mente começamos também a trabalhar na 
Colômbia e no Peru. Por isso, o México é, para 
nós, um dos principais mercados da América 
Latina. É um país com uma economia pujan-
te, um mercado desenvolvido e que está no 
meio-termo entre a forma de trabalhar latino
-americana e a norte-americana, sendo que 
tem características dos norte-americanos 
ao nível do investimento, da estratégia e da 
forma de fazer negócios, e as características 
culturais dos latino-americanos. Em termos 
económicos, é uma economia muito forte. É, 
talvez, a principal economia a seguir ao Bra-
sil na América do Sul. Temos já alguns par-
ceiros consolidados, temos novos parceiros 

e as perspetivas são muito otimistas a mé-
dio e longo prazo. É um mercado que leva 
o seu tempo, mas que merece claramente o 
nosso investimento. 

Quais os principais desafios que a IT 
PEERS enfrenta no mercado mexicano?
Um dos principais desafios é o tempo de 
decisão. Salvo raras exceções, normalmen-
te os projetos demoram bastante tempo até 
obtermos uma decisão final. O processo de 
decisão é longo e é preciso ir conquistando 
a confiança ao longo do tempo. Outro dos 
desafios é que temos de compreender a cul-
tura e a forma de fazer negócios no México, 

uma vez que há diferenças substanciais em 
relação ao que é fazer negócios na Europa. 
No México, os negócios conquistam-se na 
base do relacionamento e da confiança pes-
soal. Os mexicanos gostam de sentir que por 
detrás dos números e dos produtos existem 
pessoas e rostos. O relacionamento inter-
pessoal pesa muito mais no México do que 
nos outros mercados. Um exemplo é o facto 
de valorizarem muito a língua. É importante 
falar um espanhol fluente e, de preferência, 
ter apoio de uma pessoa local que ajude a 
fazer a ponte para criar mais proximidade. 

Ao nível das Tecnologias da Informação, 
quais as mais-valias do conhecimento 
português? O que é que os mexicanos 
procuram mais nesta área de negócio?
Quem pensa que o México tem um merca-
do pouco desenvolvido, desengane-se. É um 
mercado onde os grandes players mundiais 
estão implantados, existe uma concorrência 
muito forte, principalmente ao nível das em-
presas da América do Norte e da América 
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Latina. O desafio é similar ao que acontece 
nos mercados europeus: temos de marcar 
a nossa diferença, temos de ter uma ofer-
ta diferente de outras empresas e procurar 
nichos de mercado. A maior diferença no 
México é o facto de os negócios estarem em 
acelerado crescimento e as necessidades 
serem uma constante, o que faz com que 
existam muito mais oportunidades. Há uma 
necessidade maior de investimento em pro-
dutos que suportem este crescimento, existe 
capacidade financeira e há uma abertura na-
tural a empresas estrangeiras que possam 
acrescentar valor. 

Como avalia a recetividade dos mexica-
nos em relação ao investimento portu-
guês?
A recetividade foi muito boa. Os mexicanos 
são hospitaleiros por natureza, estão habi-
tuados a viver num ambiente multicultural e, 
desde há muitos anos, estão habituados a 
viver num modelo de exportação e importa-
ção. Portanto, para eles, uma empresa portu-
guesa que lhes apresenta uma solução nova 
é algo natural. 

Quais os objetivos da IT PEERS no Mé-
xico a médio e longo prazo?
O nosso objetivo a médio prazo é crescer e 
consolidar ainda mais este mercado. Atual-
mente estamos numa segunda fase do 
nosso plano de expansão para o México. 
Numa primeira fase, apoiados pelo Portugal 
Connect, fizemos uma incursão inicial ao 
mercado mexicano, fomos apresentados a 
potenciais parceiros e conhecemos melhor 
o mercado. A certa altura, tornamo-nos mais 
autónomos e entramos na segunda fase. 
Atualmente temos uma pessoa contratada 
localmente que está mais próxima dos clien-
tes, que permite consolidar a tal questão in-
terpessoal e que pode visitar os clientes e 
fazer um acompanhamento diário. A longo 
prazo, o sonho da empresa é criar uma dele-
gação no México não só com uma estrutura 
comercial, mas também com suporte técni-
co. gostaríamos muito que este objetivo se 
concretizasse em 2018. 

     Os mexicanos gostam 
de sentir que por detrás 
dos números e dos 
produtos existem pessoas 
e rostos

“

“
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A Micro I/O, uma empresa sediada em Aveiro, concluiu no final de 
março a instalação no Colégio The American School Foundation, 
na Cidade do México, de um sistema integrado de visa aumentar 
a segurança e a gestão de acessos ao colégio. Este sistema de 
gestão permite controlar os acessos desde a entrada dos alunos 
nos autocarros até às salas de aula. 

micro i/o insTala 
sisTema de gesTão 
em colégio mexicano   

O Unicard School é o sistema integrado de 
gestão recentemente instalado pela Micro 
I/O no Colégio The American School Fou-
ndation, situado na capital do México. Com 
mais de 6400 utilizadores diários, este co-
légio distingue-se pela oferta de elevada 
qualidade e pelas instalações de luxo, que 
incluem um campo de futebol americano, 
campos de ténis, piscina, anfiteatro e uma 
frota de autocarros. Agora, com o sistema 
da Micro I/O, todos estes serviços estão 
interligados por um sistema de videovigi-
lância interno conectado com o sistema de 
gestão de acessos que funciona desde a 
entrada dos alunos nos autocarros escola-
res, passando por todos os pontos de aces-
so ao colégio e salas de aula. 

Já antes da conclusão deste processo, a 
Micro I/O havia assinado um protocolo de 
cooperação com a UTEP, uma das maio-
res operadoras de transportes privados 
do México, que tem uma média de 36 mil 
utilizadores diários nos seus autocarros. No 
sentido de posicionar esta empresa como 
tecnologicamente inovadora, a Micro I/O 
foi a escolhida para o desenvolvimento de 
soluções de software e hardware, informou 
a PME com sede em Aveiro. Em paralelo foi 
assinado um convénio de colaboração com 
os Serviços Educativos Anahuac (SEA) da 
Cidade do México, para promover o fortale-
cimento da colaboração técnica e humana 
entre as empresas. “Pretende-se a oferta 
de serviços que gerem valor agregado e 
melhorem a experiência dentro dos colé-
gios, incrementando ao mesmo tempo a se-
gurança e facilitando a gestão de acessos 
dos seus utilizadores”, acrescenta a Micro 
I/O em comunicado. 

Nascida no seio da Universidade de Avei-
ro, em 1998, na Incubadora de Empresas 
IEUA, a Micro I/0 desenvolve soluções de 
eletrónica inovadoras e conta com 500 
instituições em Portugal, Brasil e Angola e 
mais de 1,5 milhões de utilizadores diários 
dos seus sistemas. A expansão para o Mé-
xico começou em janeiro de 2015, através 
da participação no programa Portugal Con-
nect, uma iniciativa da Câmara de Comércio 
e Indústria Luso-Mexicana. A adesão a este 
projeto permitiu à Micro I/O “reduzir signifi-
cativamente o risco de entrada no México, 
facilitando o conhecimento do mercado, o 
apoio nos métodos de negociação e de to-

mada de decisão”, explica Fernando Almei-
da, diretor-geral da Micro I/O. 

Recentemente, no âmbito da aposta no 
mercado mexicano, a empresa esteve pre-
sente na feira internacional gESS México, 
dedicada à educação e tecnologia. 
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Com quase 400 anos ligados à produção de pólvora negra, a Fá-
brica da Pólvora de Barcarena é um marco na história do conce-
lho de Oeiras, mantendo-se como um elemento de memória do 
passado industrial e social da região. Atualmente, a Fábrica da 
Pólvora é um núcleo de cultura que agrega um museu, áreas de 
lazer e serviços. 

fábrica da pólvora 
de barcarena, 
passado e presenTe

Três elementos – salitre, enxofre e carvão 
- marcavam o dia-a-dia da vida de quantos 
trabalhavam numa das mais antigas fábricas 
de pólvora da Europa. É através da mistura 
destes três compostos, à qual se adiciona 
água, que em Barcarena se produziu pólvora 
durante quase 400 anos. Nesta localidade 
do concelho de Oeiras, a Fábrica da Pól-
vora constituiu um espaço aglutinador da 
população local e das zonas circundantes, 
afirmando-se como um lugar de importância 
vital para o desenvolvimento socioeconómi-
co da localidade. 

Em Portugal, os séculos XV e XVI caracteri-
zam-se por uma aposta na política ultrama-
rina, que conduziu à Época dos Descobri-
mentos. Para artilhar as naus foi necessário 
garantir aprovisionamentos em material bé-
lico, bem como meios para o fabricar, o que 
potenciou o desenvolvimento da artilharia. 
Foi neste contexto que D. João II instituiu 
umas ferrarias para o fabrico de armas em 
Barcarena, denominadas Ferrarias d’El-Rei, 
que durante o reinado de D. Manuel I se 
transformaram em fábricas de produção de 
armas. É entre 1618/1619 que é fundada a 
Fábrica da Pólvora de Barcarena, numa loca-
lidade que beneficiava de uma “localização 
estratégica, uma vez que era afastada de 
Lisboa, com fácil acessibilidade, mas relati-
vamente escondida e protegida de possíveis 
ataques”, esclarece Alexandra Fernandes, 
diretora do Museu da Pólvora Negra. 

A Fábrica da Pólvora de Barcarena chegou a 
ser a única em laboração depois do decreto 
de 1651, que obrigou à demolição dos esta-
belecimentos de pólvora que não ofereciam 
segurança à população local. Entre 1927 e 

o início da década de 50, a Fábrica apostou 
numa produção estatal orientada para a co-
mercialização de artefactos militares, ao qual 
se seguiu um período de arrendamento a 
particulares. Em 1985 passou a fazer parte 
da INDEP, SA – Indústrias Nacionais de De-
fesa, mas acabou por encerrar em 1988. 

Durante o período em que a fábrica laborou 
continuamente, entre 1618 e 1988, foram 
muitas as mudanças ocorridas, uma vez que, 
“conforme a pólvora ia sendo aperfeiçoada, 
surgia a necessidade de melhorar os en-
genhos e os edifícios”, explica a diretora do 
Museu. “No século XX, a fábrica já era um 
conjunto de construções e edifícios que ocu-
pava uma área muito extensa e arborizada, 

que permitia proteger e esconder a fábrica, 
mas também condicionar a construção, que 
não era permitida no perímetro, pelas várias 
explosões que aqui decorriam”, conta Ale-
xandra. Em 1805 aconteceu uma das explo-
sões mais marcantes, que provocou várias 
vítimas mortais e a ruína dos telhados e do 
interior das paredes da chamada Fábrica de 
Baixo. Em novembro de 1972 aconteceu 
outra das maiores explosões, que foi decisi-
va para o encerramento. 

Durante os quase 400 anos que a Fábrica 
da Pólvora esteve ativa, a água foi sempre 
um dos elementos mais marcantes. De fac-
to, este estabelecimento fabril caracteriza-se 
por usufruir da água da ribeira que lhe está 
adjacente, evidenciando a estratégica im-
plantação neste vale. Para tal, foi edificado 
um sistema hidráulico principal, parte do qual 
ainda hoje é visível em determinados locais. 

Além da componente histórica, técnica e 
industrial, a fábrica tinha uma importância 
social e económica fundamental na locali-
dade, sendo que o número de trabalhado-
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res era pautado pela necessidade de maior 
ou menor produção, pela evolução tecnoló-
gica ou pela variedade de produtos fabrica-
dos. A primeira referência conhecida sobre 
o número de trabalhadores, que laboravam 
sob a proteção de Santa Bárbara, padroeira 
dos operários polvoristas, data de 1763, re-
velando a existência de 39 indivíduos, mas, 
em 1888, contavam-se 150 operários. Se 
até ao século XX apenas trabalhavam aqui 
homens, com a Revolução Industrial tam-
bém as mulheres integraram os funcioná-
rios da Fábrica. 

“Entre 1988 e 1994, a Fábrica esteve en-
cerrada e é nesse ano que a Câmara Muni-
cipal de Oeiras adquire toda a propriedade 
com vista à recuperação e à criação de ou-
tras valências”, explica Alexandra Fernan-
des. A reestruturação do espaço permitiu 
a abertura do Museu da Pólvora Negra, no 
edifício mais antigo, que em 2018 completa 
20 anos. Neste museu é possível conhecer 
o dia-a-dia dos trabalhadores, as suas lutas 
laborais e os acidentes ocorridos. 

Na área envolvente do museu estão disponí-
veis alguns serviços, como restaurante, bar/
café e uma cantina, mas também zonas de 
jardins e espaços verdes, nomeadamente 
parque de merendas e um parque infantil. 
É também na área da Fábrica da Pólvora 
que estão as instalações da Universidade 
Atlântica, da Associação Chão da Terra, do 
Centro de Estudos Arqueológicos de Oeiras 
e d’ A Reserva na Fábrica, um espaço que 
une o empreendedorismo, o ativismo social, 
a formação e a criatividade, numa estrutura 
de laboratório.

A versatilidade do espaço, que congrega 
história, investigação, lazer e cultura, dá-se 
também com a realização de vários eventos, 
nomeadamente ciclos de cinema ao ar livre, 
as festas da freguesia de Barcarena, no final 
de junho, e o Festival Sete Sóis Sete Luas, 
que acontece em julho no auditório onde, em 
tempos, funcionava o pátio de sol para seca-
gem da pólvora.  
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O Centro é a maior e mais diversa região de Portugal, uma terra 
de contrastes com 100 municípios, onde se podem descobrir as 
raízes da nacionalidade, os vinhos e a gastronomia e um pa-
trimónio natural único. Descubra aldeias cheias de história, es-
tâncias termais relaxantes, áreas naturais, património religioso 
e a beleza do xisto.

TerriTórios de excelência:
região cenTro

ALDEIAS HISTóRICAS DE PORTUGAL
Almeida, Castelo Mendo, Castelo Novo, Cas-
telo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da 
Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha, 
Belmonte e Trancoso

TERMAS CENTRO
Alcafache, Almeida – Fonte Santa, Caldas da 
Rainha, Cró, Carvalhal, Cavaca, Curia, Caldas 
da Felgueira, Ladeira de Envendos, Longroi-
va, Luso, Manteigas, Monfortinho, Monte Real, 
Sangemil, S. Pedro do Sul, Unhais da Serra, 
Vale da Mó, São Miguel, São Tiago, Bicanho e 
Penamacor – Águas

INATURE
Parque Natural da Serra da Estrela, Paisagem 
Protegida da Serra do Açor, Reserva Natural 
da Serra da Malcata, Paisagem Protegida 
Regional da Serra da gardunha, geoparque 
Naturtejo, Parque Natural Local Vouga-Ca-
ramulo, Sicó/Alvaiázere, Parque Natural das 
Serras D’Aire e Candeeiros, Mata do Bussa-
co, Vale do Côa, Reserva da Faia Brava, Serra 
da Lousã e Paisagem Protegida da Serra de 
Montejunto

ALDEIAS DO XISTO 
Benfeita, Vila Cova de Alva, Martim Branco, 
Sarzedas, Sobral de São Miguel, Casal de São 
Simão, Barroca, Janeiro de Cima, Aigra Nova, 
Aigra Velha, Comareira, Pena, Candal, Casal 
Novo, Cerdeira, Chiqueiro, Talasnal, gondra-
maz, Álvaro, Aldeia das Dez, Fajão, Janeiro de 
Baixo, Mosteiro, Ferraria de São João, Figuei-
ra, Pedrógão Pequeno e Água Formosa

OURéM

ALDEIAS HISTóRICAS
 DE PORTUGAL

TERMAS CENTRO

INATURE

ALDEIAS DO XISTO

No coração de Portugal, o Centro é uma região rica em história e 
património, paisagens naturais que prendem o olhar, sabores que 
deixam água na boca e gente hospitaleira que tão bem sabe rece-
ber. A diversidade e autenticidade são os seus maiores trunfos, re-
vela Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, que 
acredita ainda que este será um ano de grande sucesso turístico. 

O Centro afirma-se como “a maior e 
mais diversa região turística do país”. 
Quais as características desta região 
que têm permitido a sua afirmação?
O Centro de Portugal é a maior região do 
país. É um território com 100 municípios e 
2,4 milhões de cidadãos e que gera mais 
de 250 milhões de euros de receitas dire-
tas da atividade turística. Num território tão 
vasto, a diversidade e a autenticidade são os 
seus maiores trunfos. Quem visita o Centro 
de Portugal pode conciliar o turismo de na-
tureza com o turismo do património, da cul-
tura e religioso. Esta região tem oito selos 
da UNESCO. Quatro são locais Património 
da Humanidade – Coimbra, Batalha, To-
mar e Alcobaça – mas também tem selos 
UNESCO no património natural, casos do 
geopark Naturtejo e da Berlenga, e duas 
cidades criativas da UNESCO, óbidos Vila 
Literária e Idanha Cidade da Música. É no 
Centro, em Fátima, que está um dos maiores 
Santuários marianos do mundo. Esta é uma 
das regiões com maior capacidade instala-
da no parque termal, que hoje evoluiu para 
os spas e wellness. É também uma região 
privilegiada para a prática de atividades físi-
cas. Temos mais de 700 quilómetros de per-
cursos pedestres. Não esquecer que temos 
a melhor costa oceânica da Europa para a 
prática do surf, com as míticas ondas gigan-
tes do canhão da Nazaré, os supertubos de 
Peniche ou a onda direita mais comprida da 
Europa, em Buarcos. E há mais, muito mais. 
As aldeias históricas e as aldeias do xisto. A 
Serra da Estrela, ponto mais alto de Portugal 
Continental, único destino no país onde se 
praticam desportos de inverno, mas que tem 
um encanto especial nas outras estações do 
ano. As cidades ideais para conhecer em fa-

mília, como Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, 
Guarda, Leiria ou Viseu, só para citar as capi-
tais de distrito. Uma gastronomia riquíssima 
e vinhos de qualidade superior. 

De acordo com dados divulgados pelo 
INE, o número de hóspedes na região 
em fevereiro deste ano cresceu 11,49 
por cento. A que se deve este cresci-
mento?
É um crescimento que está em linha com o 
dos anos mais recentes. Há vários fatores 
que ajudam a explicar este crescimento, mas 
permitam-me que destaque o principal: o au-
mento da qualidade da oferta turística no 

“2017 vai ser o melhor ano 
de sempre para a aTividade 
TurísTica no cenTro”

Centro de Portugal. O esforço das empresas 
e empresários associados a esta atividade 
tem sido constante na tentativa de melho-
rar os produtos que oferecem aos visitantes. 
Os reflexos desse esforço estão à vista nos 
números. Um estudo produzido pela PwC 
para a Confederação do Turismo Português 
revela que, em 2016, o Centro de Portugal 
movimentou 270 milhões de euros em hote-
laria, 100 milhões de euros em viagens, 40 
milhões de euros em jogo/casino e 1000 
milhões de euros em restauração e bebidas. 

Face a dados de crescimento tão posi-
tivos, quais as expectativas para o que 
resta de 2017?
As expectativas são, claramente, as melho-
res. O Centro de Portugal ultrapassou em 
2016 a fasquia dos cinco milhões de dormi-
das e os primeiros indicadores que já temos 
relativamente a 2017 são no sentido de po-
dermos dizer, com segurança, que 2017 vai 
ser o melhor ano de sempre para a atividade 
turística na região. 
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Região dinâmica, inovadora e heterogénea, o Centro tem-se afirmado 
como um polo de atração turística e económica. O Programa Centro 
2020 é um aliado para a dinamização da região, com uma dotação de 
2155 milhões de euros. A competitividade, ciência e tecnologia, políti-
ca de cidades e territórios de baixa densidade são as principais áreas 
de atuação deste programa, explica Ana Abrunhosa, presidente da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

“é na nossa diversidade 
que esTá a idenTidade 
e a força do cenTro”

O Programa Centro 2020 tem uma 
dotação de cerca de 2155 milhões de 
euros e foca-se em nove eixos estra-
tégicos. Quais as linhas orientadoras 
deste programa que destaca?
Na prática o programa tem 10 eixos, uma vez 
que um é de gestão e assistência técnica. Os 
restantes visam o cumprimento da estraté-
gia Europa 2020, que é essencialmente ino-
vação, competitividade e internacionalização. 
Posso dizer que um dos grandes objetivos 
do programa é a coesão territorial e a dimi-
nuição das assimetrias territoriais, nomeada-
mente a melhoria da qualidade de vida e da 
competitividade dos territórios mais frágeis. 
Por outro lado, destaco o eixo 1, focado em 
projetos de ciência e tecnologia (investiga-
ção, desenvolvimento e inovação), o eixo 2, 
para a competitividade e internacionalização 
da economia regional, o eixo 7 (afirmação 
da sustentabilidade dos territórios) e o 9, 
orientado para a melhoria da qualidade de 
vida dos territórios através da política de 
cidades. Globalmente, temos cerca de 300 
milhões de euros para a regeneração urba-
na das cidades, sendo que a ideia principal é 
a qualificação do espaço público. Paralela-
mente, temos um programa especial para os 
territórios de baixa densidade, sendo que o 
foco é a diminuição das assimetrias através 
da valorização dos recursos económicos dos 
territórios. Pretende-se criar condições para 
que exista atividade económica e inclusão 
de conhecimento e tecnologia. Neste qua-
dro comunitário temos uma nova área asso-
ciada ao Fundo Social Europeu que integra 
medidas de promoção da empregabilidade e 
da formação. Por exemplo, temos cerca de 
35 milhões de euros para programas douto-

rais e medidas de apoio à criação do próprio 
emprego. Temos também uma área muito 
importante que está em crescimento que é a 
promoção turística, que se foca na qualifica-
ção dos equipamentos culturais e na promo-
ção turística dos territórios.

Como avalia os resultados do progra-
ma até ao momento?
Na vertente da competitividade, o programa 
tem sido um sucesso. Comparando março 

de 2017 com março de 2010, ao nível das 
execuções e aprovações, posso dizer que 
estamos um ano adiantados. Estes dados 
devem-se essencialmente a quatro fatores: 
uma desmistificação de algo que era en-
tendido como complexo e burocrático, uma 
vez que os agentes estão cada vez mais 
informados e já se discute a possibilidade 
de financiamento das estratégias empre-
sariais através de fundos comunitários; a 
melhoria da envolvente internacional, uma 
vez que existe uma enorme procura pelos 
produtos nacionais, tendo em conta que o 
Made in Portugal é sinónimo de qualidade 
e as empresas necessitam de investimento 
em inovação tecnológica para dar resposta 
à procura; a qualidade das nossas institui-
ções de ensino, que cada vez mais traba-
lham de perto com as empresas, passando 
o seu conhecimento para a sociedade e 
permitindo a criação de valor; e, por fim, o 
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apoio concedido pela banca a empresas lo-
cais em áreas onde os apoios comunitários 
não se aplicam. Estes fatores levaram a que 
na região Centro, a dotação que tínhamos 
para as empresas, que era de cerca de 400 
milhões de euros, esteja comprometida na 
totalidade. A taxa de execução é de 26 por 
cento, sendo que atualmente somos a re-
gião com maior taxa de execução. Neste 
programa temos ainda apoio ao mico em-
preendedorismo – SI2E – em parceria com 
os grupos de Ação Local e as Comunida-
des Intermunicipais. Este apoio, que per-
mite financiar investimento e contratação, 
tem uma dotação de cerca de 85 milhões 
de euros a fundo perdido. Ainda na área 
da competitividade, nos territórios de baixa 
densidade mantemos o apoio aos PROVE-
RE, distribuídos em 10 milhões de euros por 
cinco projetos: Rede das Aldeias do Xisto, 
Aldeias Históricas de Portugal, Valorização 
das Estâncias Termais do Centro, iNature 
– Turismo Sustentável em Áreas Classifica-
das e Beira Baixa – Terras de Excelência. 
Nos eixos associados à Política de Cidades 
temos a aprovação de 300 milhões de eu-
ros, sendo que temos compromissos com 
100 municípios da região para a interven-
ção em espaço público e em edifícios públi-
cos. Nestas estratégias, temos aprovados 
60 milhões de euros em 120 projetos con-
cretos. Esta é uma área muito importante, 
porque atualmente vivemos e trabalhamos 
nas cidades e é importante criar condições 
para trabalhar, para viver e para visitar. Por 
exemplo, muitos municípios vão revitali-
zar edifícios do centro das cidades para a 

criação de espaços de co-working. Neste 
âmbito temos ainda o IFRRU 2020 – Ins-
trumento Financeiro para a Reabilitação e 
Revitalização Urbanas, que totaliza 1400 
milhões de euros. No eixo da ciência e tec-
nologia, relativamente aos apoios diretos a 
projetos universitários, temos 35 milhões 
de euros aprovados, sobretudo projetos de 
investigação direcionados para a resolu-
ção de problemas da sociedade na área da 
energia, ambiente, saúde, materiais. 

Quais as potencialidades económi-
cas da região que têm permitido a 
afirmação nacional e internacional 
do território?
Internacionalmente, as nossas cidades são 
conhecidas como tendo uma elevada qua-
lidade de vida, o que é um fator relevante 
para o investimento externo. Nenhum qua-
dro superior se desloca de outro país se a 
cidade de destino não tiver boa qualidade 
de vida, com condições a nível da cultu-
ra, educação, saúde, lazer, habitação. Nos 
rankings internacionais que medem a qua-
lidade de vida das cidades, várias cidades 
da região Centro estão em boas posições. 
Um segundo aspeto é o facto de os nossos 

     Na vertente da 
competitividade, o 
Centro 2020 tem sido 
um sucesso, com uma 
taxa de execução 
empresarial de 26%

“

“
autarcas serem verdadeiros embaixadores 
e agentes de atração de investimento, fa-
cilitando a implementação de empresas. 
Por outro lado, na região temos um siste-
ma regional de inovação, ou seja, temos um 
conjunto de entidades produtoras de co-
nhecimento que trabalha com as empresas 
na investigação e desenvolvimento, o que 
permite acrescentar valor.  

Em termos turísticos, o que diferen-
cia esta região?
O Centro oferece de tudo um pouco. Isto 
podia ser um problema, porque levanta a 
questão do que se vai dar a conhecer. Po-
demos olhar para as questões como um 
problema ou como um desafio e, sem dúvi-
da, que o Centro pode dar a conhecer tudo. 
A Entidade Regional de Turismo do Centro 
conseguiu agarrar esta ideia e promover a 
região. É na diversidade e heterogeneidade 
que está a identidade e a força da região 
Centro. Num pacote de quatro a cinco dias 
os turistas podem ter experiências diversifi-
cadas, desde sol e mar, serra, golfe, religião, 
tradição, natureza, ciência, boa gastrono-
mia e hospitalidade. Esta é a nossa grande 
mais-valia e é nisto que temos de nos focar. 



São 27 aldeias do interior Centro agregadas em torno de uma 
paisagem cultural inesquecível para aqueles que visitam a região.
As aldeias correspondem a um território único que tem como 
principais ativos a natureza e a cultura humana e que através da 
marca Aldeias do Xisto se tem afirmado como um elemento de 
desenvolvimento local.

A Rede das Aldeias do Xisto é constituída por 
27 aldeias distribuídas pelo interior da região 
Centro de Portugal. É um projeto de desenvol-
vimento sustentável, de âmbito regional, lide-
rado pela ADXTUR- Agência para o Desen-
volvimento Turístico das Aldeias do Xisto, em 
estreita articulação com o Programa Operacio-
nal Regional Centro 2020 e a Turismo Centro 
de Portugal, em parceria com 21 municípios 
da região Centro e mais de 200 operadores 
privados. A missão da ADXTUR é a de gerar 
atratividade territorial, estimulando um desen-
volvimento social e territorial sustentável e in-
tegrado com a natureza e os lugares.

A estratégia de eficiência coletiva ancorada na 
paisagem cultural do território tem como ativos 
principais a natureza e a cultura humana e tem 
na marca Aldeias do Xisto o principal elemen-
to de agregação e qualificação dos fatores de 
desenvolvimento locais.

Reinventar a cultura dos lugares com as pes-
soas que neles habitam é a linha de atuação 
das Aldeias do Xisto para criar valor social e 
económico no território. É na raiz da identidade 
que a ADXTUR encontra o seu ponto fixo para 
olhar o mundo e sobre o qual ergue o sentido 
de pertença à sua matriz cultural. Convocando 
a memória de um espírito comunitário, solidá-
rio, rural e genuíno, ousa fazer diferente expe-
rimentando com base nos recursos e abrindo 
a porta a novos pensamentos e povoadores, 
com uma atitude eco-centrada, responsável e 
aberta ao mundo.

Com tudo o que isto implica, o território de mis-
são e a intervenção da ADXTUR constituem-
se num laboratório vivo, que suscita uma refle-
xão continuada sobre as estratégias adotadas 

e os processos em curso, bem como sobre os 
resultados alcançados. Encontrar oportunida-
des para enfrentar as vicissitudes com que a 
maior parte dos territórios rurais se confronta 
atualmente exige um olhar renovado sobre os 
problemas, explorando caminhos menos per-
corridos.

Partindo do turismo como principal setor eco-
nómico de atividade, a marca encara o desen-
volvimento rural como um processo que tem 
no conhecimento o seu principal recurso. Tra-
ta-se, pois, de melhorar a capacidade para o 
utilizar. Esta abordagem implica uma atuação 
integrada em projetos demonstradores da 
transformação social e económica que se pre-
tende incutir.

O Calendário de Animação das Aldeias do Xis-
to corporiza esta abordagem - eventos estru-
turados para dinamizar e qualificar os bens e 
os serviços com maior impacto na valorização 
económica e social dos recursos endógenos 
a partir de propostas orientadas para produtos 
estratégicos. Destes se destacam: a afirmação 
do território como “Rural Active Destination”, 
nomeadamente com a bicicleta e o pedes-
trianismo; a etnografia e cultura, fundamental-
mente apoiada na gastronomia e nos produ-
tos locais (projeto “À mesa com as Aldeias do 
Xisto”), mas também com imersões artísticas a 
partir da música (projeto “XJazz”) e do craft; a 
água, com a pesca e as praias fluviais; e proje-
tos inovadores, como o “DarkSky”.

Esta atuação tem na marca a sua principal fer-
ramenta de ação externa, coesão interna e re-
serva de identidade. Um tridente que se reflete 
na estratégia de comunicação e marketing, 
tendo em vista a promoção do imaginário do 
território, a coesão interna da rede, a comer-
cialização de bens e serviços e o alargamento, 
à escala nacional e internacional, das parcerias 
para a geração de novas oportunidades.

aldeias do xisTo, 
a viagem e a descoberTa
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De junho a novembro de 2017 a arte regres-
sa ao coração de Portugal. Promovidos pela 
ADXTUR e pelo JACC- Jazz ao Centro Clu-
be, o XJazz- Encontros de Jazz das Aldeias 
do Xisto vai mais uma vez convidar músicos 
de renome nacional e internacional a imer-
girem na realidade das aldeias através de 
residências artísticas e concertos, cruzando 
identidade cultural e paisagens com música, 
dramaturgia e cenografia. Visto tratarem-se 
de figuras absolutamente incontornáveis na 
cena internacional, damos natural destaque à 
presença no cartaz de músicos como a france-
sa Joëlle Leandre (12 a 15 julho, em Figueira, 
Proença-a-Nova) ou como o brasileiro Hamil-
ton da Holanda (23 julho, Góis). Mas passarão 
igualmente pelo território coletivos de artistas 
como os DEMO, que irão criar um espetáculo 
multidisciplinar a partir do património mineiro 
das Minas da Panasqueira e das memórias 
dos seus habitantes/trabalhadores. Jovens 
músicos portugueses, como o trompetista Luís 
Vicente e o contrabaixista João Hasselberg, 
encontrarão nas Aldeias do Xisto o espaço 
ideal para prosseguirem as suas pesquisas 
para futuros trabalhos discográficos.

Na semana de 14 a 23 de julho a Xisto Week 
celebra a gastronomia regional à mesa das 
Aldeias do Xisto. Nesta semana será possível, 
em vários restaurantes da região, provar os 
Menus Degustação que cada chef irá propor 
com base nas tradições gastronómicas da re-
gião. É a primeira ação do projeto “À mesa com 
as Aldeias do Xisto”, que vai ainda promover a 
criação de outros dois menus: Ativo, a desen-
volver em conjunto entre o chef e nutricionis-
tas a partir de produtos endógenos e orientado 
para um usufruto desportivo do território; Espí-
rito do Lugar, a desenvolver a quatros mãos e 
a partir do encontro do saber e produtos en-
dógenos com o saber e produtos externos. Ao 
longo de todo o ano as Aldeias do Xisto irão 
apresentar uma oferta gastronómica agregada 
e de qualidade.

ADXTUR- Agência para o 
Desenvolvimento Turístico das 

Aldeias do Xisto
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A promoção de turismo de natureza em 12 áreas classificadas da 
região Centro é o mote da Estratégia de Eficiência Coletiva iNa-
ture, que agrega mais de 300 agentes públicos e privados. Miguel 
Vasco Ribeiro, coordenador do projeto, explica a sua importância 
no contexto da região e revela os principais objetivos traçados 
até ao final do presente ano.

O iNature é um dos cinco projetos PRO-
VERE aprovados no âmbito do Centro 
2020. De que forma se caracteriza?
A Estratégia de Eficiência Coletiva iNature tem 
como principal objetivo dinamizar o turismo de 
natureza na região Centro. Tal é feito através 
de um trabalho de dinamização económica dos 
valores naturais de 12 áreas classificadas que, 
em rede, definem uma oferta integrada que 
pode ser de grande relevância na afirmação 
desta região como um destino de excelência 
para um segmento de mercado de grande di-
mensão e com indicadores em termos de per-
manência e gasto médio muito interessantes, 
que procura atividades nos domínios do pe-
destrianismo, do BTT e do birdwatching e que 
encontra neste território uma grande diversi-
dade de experiências em contexto natural. Por 
esta via, pretende-se criar riqueza e emprego 
num território que enfrenta graves problemas 
demográficos, mas que apresenta potencial in-
trínseco para o desenvolvimento de atividades 
turísticas sustentáveis. 

Este projeto foca-se em turismo sus-
tentável em áreas classificadas. Qual 
a importância de garantir a sustenta-
bilidade turística destes locais?
A sustentabilidade é um princípio fundamental 
neste projeto, na medida em que se pretende 
que a atividade turística nestas áreas de gran-
de valor natural assuma uma filosofia respon-
sável, consciente dos efeitos que pode exercer 
em termos ambientais, económicos e sociais, 
promovendo o equilíbrio entre as motivações 
dos visitantes e as expetativas das comunida-
des locais. ganha particular significado que o 
reforço do trabalho deste projeto coincida com 
o Ano Internacional do Turismo Sustentável 
para o Desenvolvimento. Pretendemos tam-

bém que essa dimensão sustentável possa ser 
promovida por um programa de atração cons-
tante, ao longo de todo o ano, incorporando di-
mensões de responsabilidade ambiental, que 
atenue a excessiva concentração sazonal da 
procura e possa contribuir para atividades de 
iniciativa privada efetivamente sustentáveis em 
termos económicos. Para que este processo 
seja um contributo real para o desenvolvimen-
to da região, terá também que se atender à 
preservação dos valores naturais e da paisa-
gem, que são os elementos fundamentais na 
estruturação de oferta de turismo de natureza. 
Prevemos a consolidação de um eixo de sus-
tentabilidade que permitirá reforçar o posicio-
namento desta região, alinhado em coerência 
com as principais motivações do segmento de 
mercado que pretendemos captar, que está 

disposto a reconhecer no preço que paga a 
importância que atribui a uma oferta de esta-
belecimentos de alojamento e atividades de 
animação que respeitem princípios de eficiên-
cia energética, descarbonização e equilíbrio 
ambiental e social.

De que forma é que o projeto tem con-
tribuído para a afirmação do território 
como um destino de excelência?
A afirmação do território passa em primeiro lu-
gar pela capacidade que voltou a demonstrar 
de unir neste exercício de cooperação cerca 
de 300 agentes públicos e privados, que são 
a base do consórcio, e que lhe conferem uma 
escala e relevância que dificilmente cada uma 
das 12 áreas envolvidas conseguiria assumir 
por si só. A disponibilidade para a cooperação 
por parte dos agentes regionais é um fator 
imprescindível para o sucesso das políticas 
de desenvolvimento. Essa afirmação passará 
também pela vertente de comunicação e apoio 
à visitação, que permitirá à marca iNature ga-
nhar notoriedade como o principal ponto de re-
ferência para quem pretenda experiências em 
espaço natural na região Centro. O trabalho 
que iniciamos no sentido de integrar a oferta 

pub.
I LIKE THIS | TERRITóRIOS36

“queremos afirmar 
o selo inaTure como um 
referencial de qualidade”
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no âmbito do que é a estratégia de promoção 
da Turismo Centro de Portugal, na certeza de 
que o produto turismo de natureza é muito re-
levante para a diversidade de experiências que 
distingue esta região e que existirão ganhos 
mútuos na conjugação com outros produtos 
turísticos, assim como a presença em feiras 
especializadas e a colaboração que enceta-
mos com o projeto Portuguese Trails para a 
afirmação do produto Cycling & Walking nos 
mercados internacionais.

Quais os principais projetos desenvol-
vidos no âmbito do iNature?
Um calendário integrado de animação que 
promove atividades ao longo de todo o ano, 
convidando à visita das áreas classificadas que 
se distribuem por toda a região, e aposta na 
dinamização de percursos, com especial en-
foque na rede de grandes Rotas, cuja malha 
se estende por todo este território. Isto susten-
ta-se numa estratégia de comunicação des-
complicada que pretende simplificar o acesso 
dos visitantes à informação que seja relevante 
para programarem a sua visita, e facilitar o seu 
acompanhamento, afirmando o selo iNature 
como referencial de qualidade no enquadra-
mento de uma oferta sustentável. Contempla-
mos também uma vertente de inovação que 
trabalha no estabelecimento de novos mode-
los de utilização e visita em ambiente natural, 
seja através do envolvimento dos utilizadores 
na manutenção dos diversos percursos, geor-
referenciando pontos críticos, ou na cocriação 
de conteúdos de visitação. Sublinho uma apos-
ta muito forte na capacitação, pois os recursos 
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humanos são um ponto fundamental da expe-
riência do visitante e deles dependerá grande 
parte do sucesso deste território.

Quais os objetivos traçados até ao fi-
nal do presente ano?
Até ao final de 2017 teremos em pleno fun-
cionamento as plataformas de comunicação, 
o que será fundamental para a promoção 
contínua do programa de iniciativas do pró-
ximo ano, concentrando esforços na apro-
ximação da oferta à procura. Pretendemos 
também continuar o trabalho de proximidade 
junto dos agentes públicos e privados, no 
sentido de apoiar a execução dos seus pro-
jetos de investimento e identificar potenciais 
linhas de desenvolvimento de novos produtos 
e serviços, na melhoria contínua do que são 
as linhas fundamentais de inovação da nossa 
estratégia. Nesse domínio, iremos lançar as 

primeiras fases dos projetos de eco-design 
que vão ativar a fileira da Economia Circular 
e da Economia Verde, através da qual preten-
demos desenvolver uma linha de equipamen-
tos e sinalética para espaços naturais, assim 
como abrigos de birdwatching que possam 
assentar em práticas de arquitetura susten-
tável e possam alavancar a criação de novos 
negócios e serviços. Contamos poder atribuir 
a este eixo de empreendedorismo maior den-
sidade, em estreita relação com os recursos 
endógenos de excelência que qualificam o 
território destas áreas classificadas. O objeti-
vo imediato é que o consórcio PROVERE iNa-
ture reforce o seu papel de agente regional 
de referência para a estruturação de oferta 
de turismo de natureza e dinamize ativamente 
a sua promoção nacional e internacional, ao 
serviço de um território que pode ser de facto 
iNesquecível para quem o visita.

     O produto turismo 
de natureza é muito 
relevante para a 
diversidade de 
experiências que 
distingue esta região

“
“
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Com 22 estâncias termais, a região Centro agrega quase 70 por 
cento das termas existentes em Portugal. Reforçar a competitivi-
dade turística destas 22 estâncias abrangendo as áreas de saúde 
e bem-estar, natureza, património, cultura e gastronomia é o prin-
cipal objetivo do projeto Termas Centro, cujo promotor líder é a 
Associação das Termas de Portugal - Delegação Centro. 

Termas do cenTro: 
desTinos de saúde 
e bem-esTar 

Quantas vezes já deu por si a sentir a ne-
cessidade de fugir de tudo e descobrir a 
tranquilidade? Relaxar, encontrar o equi-
líbrio entre corpo e mente, desfrutar do 
tempo, da calma, do conforto e aproveitar 
um momento zen. Nada melhor para des-
cansar e escapar da rotina do que partir à 
descoberta das termas e, na região Centro, 
a oferta é muita e diversificada. 

Pelas suas características geológicas, a 
região Centro é abundante em nascentes 
termais. A água mineral natural, que nas-
ce das profundezas da terra, é uma água 
considerada bacteriologicamente própria, 
de circulação profunda, com particulari-
dades físico-químicas estáveis na origem 
dentro da gama de flutuações naturais, de 
que resultam propriedades terapêuticas ou 
simplesmente efeitos favoráveis à saúde. O 
poder revigorante das águas medicinais é 
combinado com técnicas e meios que ga-
rantem a prevenção terapêutica, a reabilita-
ção e o bem-estar. 

As 22 estâncias termais do Centro – Al-
cafache, Almeida – Fonte Santa, Caldas 
da Rainha, Cró, Carvalhal, Cavaca, Curia, 
Caldas da Felgueira, Ladeira de Envendos, 
Longroiva, Luso, Manteigas, Monfortinho, 
Monte Real, Sangemil, S. Pedro do Sul, 
Unhais da Serra, Vale da Mó, São Miguel, 
São Tiago, Bicanho e Penamacor – Águas 
- têm tanto de riqueza como de diversida-
de, proporcionando serviços de tratamento 
termal, mas também experiências de bem-
-estar termal. Se, por um lado, o tratamento 
termal permite combinar ações terapêuti-
cas indicadas para determinada condição 
(seja do aparelho respiratório, circulatório, 

dermatológico, digestivo, nefro-urinário ou 
por questões reumáticas e musculo-esque-
léticas ou do foro metabólicas-endócrinas), 
a vertente do bem-estar está ligada à esté-
tica, beleza e relaxamento através da utili-
zação de água mineral natural, o seu ele-
mento diferenciador. 

“Uma ida às termas é uma cura não só físi-
ca, mas também psicológica, porque são es-
paços que fazem bem ao corpo e à mente”, 

explica guida Mendes, coordenadora das 
Termas Centro. Este projeto, cujo promotor 
líder é a Associação das Termas de Por-
tugal - Delegação Centro, é cofinanciado 
pelo programa Operacional Centro 2020, 
Portugal 2020 e União Europeia, através 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Re-
gional (FEDER), no âmbito da Estratégia de 
Eficiência Coletiva PROVERE. 

No contexto do projeto será valorizada a 
vertente imaterial das 22 estâncias termais 
do Centro numa lógica de trabalho em rede 
em que se pretende “reforçar a competitivi-
dade turística das estâncias abrangendo as 
temáticas de saúde e bem-estar, natureza, 
património, cultura e gastronomia”, esclare-
ce a coordenadora. Com vista a conquistar 
mais aquistas, o projeto orienta-se no sen-
tido de dar a conhecer as qualidades e be-
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nefícios das águas das estâncias, mas tam-
bém a riqueza que as envolve em termos 
de património e natureza. “Quando alguém 
vem para uma das estâncias não vem ape-
nas para fazer termas, vem para conhecer 
uma região onde se podem ver monumen-
tos, fazer caminhadas, provar boa gastrono-
mia e estar em contacto com as gentes da 
terra”, identifica guida Mendes. 

É com base neste pressuposto que são de-
finidos quatro projetos-âncora: marketing e 
comunicação, animação, estruturas de ani-
mação permanente e inovação. 

No âmbito do marketing e comunicação 
prevê-se a realização de iniciativas de 
aprofundamento da marca Termas Centro, 
identidade umbrella da Rede de Estâncias 
Termais do Centro; a produção de material  
promocional segmentado de acordo com os 
públicos-alvos da estratégia de marketing 
- consumidor final, prescritores, imprensa, 
trade e corporate -; a realização de eventos 
onde se pretende debater assuntos relacio-
nados com o termalismo; e a participação 
em feiras, no sentido de “dar a conhecer 
o que pode ser feito nas termas, as suas 
mais-valias e potencialidades”. Outro dos 
objetivos desta estratégia é a criação de 
produtos compósitos, que não são mais 
do que “a promoção conjunta de diversos 
recursos da região, como o produto lança-
do em parceria com as Aldeias Históricas 
- “Venha ao território, visite uma aldeia his-
tórica e usufrua de uma experiência termal” 
-, menciona guida Mendes, recordando os 
propósitos dos Short Breaks, recentemen-
te lançados. No contexto das estruturas 
de animação permanente será criado um 
sistema de sinalização e a implementação 
de estruturas de receção/acolhimento, que 
permite identificar a rede das 22 estâncias 
termais, facilitando a divulgação turística da 
região em termos de gastronomia, cultura 
e natureza. 

O plano de animação integra um conjunto 
de eventos que irão decorrer durante 22 

fins-de-semana, entre julho e novembro, 
em todas as estâncias termais, orientados 
para todas as idades. Paralelamente, será 
promovida a “criação de um prato saudá-
vel nos restaurantes locais que terá como 
objetivo a participação num concurso; este 
concurso dará, mais tarde, origem a um livro 
sobre as receitas saudáveis das Termas do 
Centro”, esclarece guida Mendes. 

Sendo a água termal o bem mais precio-
so destes locais, a investigação da sua 
influência em determinadas patologias e 
a possibilidade da sua utilização na der-
mo-cosmética adquirem uma importância 
fundamental. Com vista a comprovar cien-
tificamente a eficiência das águas termais, 
estão a ser desenvolvidos dois estudos: 
“Investigação Clínica em Crenoterapia, 
Estudos Clínicos e Moleculares - Efeitos 

da inalação de água sulfurosa termal em 
doentes com doenças respiratórias, rinos-
sinusite crónica e asma brônquica”, de-
senvolvido no Centro de Investigação em 
Ciências da Saúde da Universidade da 
Beira Interior pelo Professor Doutor Luís 
Taborda Barata; e “Caracterização do po-
tencial bioativo dos recursos hídricos ter-
mais da região Centro”, numa colaboração 
entre a Universidade da Beira Interior e a 
Faculdade de Farmácia da Universidade de 
Coimbra, com coordenação da Professo-
ra Doutora Ana Palmeira e da Professora 
Doutora Maria Teresa Rosete. No contex-
to da dermo-cosmética pretende-se que 
“as estâncias termais criem produtos de 
cosmética basados na água termal, como 
cremes de rosto e de corpo”, à semelhança 
do que acontece com a linha AQVA, desen-
volvida nas Termas de São Pedro do Sul.  



No ano em que se comemora o centenário das Aparições de Fá-
tima, Paulo Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Ourém, 
revela quais os projetos e iniciativas desenvolvidos no sentido 
de valorizar e promover o turismo religioso na região. O autarca 
explica ainda as potencialidades gastronómicas, naturais e patri-
moniais deste concelho do distrito de Santarém. 

Sendo Ourém internacionalmente reco-
nhecido por Fátima e pelo santuário, de 
que forma é que o município tem valori-
zado este atrativo?
O concelho de Ourém tem no turismo um 
dos seus principais trunfos e potencialidades. 
Desde logo, temos uma marca mundialmente 
revelante que é Fátima. Fátima incorpora um 
conjunto de características especiais, nomea-
damente pela sua mensagem espiritual e pela 
propagação desta mensagem, que chega a 
milhões de pessoas no mundo, que se sentem 
tocadas por Nossa Senhora. Este é um aspeto 
muito importante que, sem dúvida, tem conse-
quências turísticas a vários níveis, uma vez que 
alguém que visita Fátima precisa de dormir, de 
comer, de visitar o comércio tradicional. Tudo 
isto é turismo. Este ano comemora-se o cen-
tenário das Aparições, que já teve um ponto 
altíssimo, que foi a presença de Sua Santida-
de, o Papa Francisco. Este foi um momento 
muito relevante, nomeadamente pelo facto de 
o Papa ter vindo exclusivamente a Fátima, por 
ter decorrido a canonização dos dois pastori-
nhos Francisco e Jacinta, mas, acima de tudo, 
por termos recebido aqui um verdadeiro “depo-
sitário da esperança” como o Papa Francisco. 
No início de maio promovemos um protoco-
lo com a Secretaria de Estado do Turismo e 
com a Associação Caminhos de Fátima que 
tem como objetivo construir os Caminhos de 
Fátima. Acreditamos que construir esta rede, 
semelhante aos Caminhos de Santiago, dará 
maior segurança e melhores serviços infor-
mativos aos peregrinos, mas também a todos 
aqueles que fazem estes percursos. Outra das 
iniciativas em que temos apostado é na colo-
cação de arte urbana nestes espaços, de que 
é exemplo o monumento “Coração do Francis-
co”, de Fernando Crespo. Estas são formas de 

introduzir inovação e modernização. 

Após a celebração do primeiro centená-
rio, quais as próximas metas/projetos?
Estamos sempre a pensar no futuro. O cente-
nário não é uma festa que se faz no final de 
uma jornada. Temos de olhar para a realidade 
presente não como o fim do primeiro centená-
rio, mas como o início do segundo centenário. 
Todos os projetos e estratégias são desenvol-
vidos no sentido de que o segundo centenário 
seja também em crescendo, do ponto de vis-
ta do número de visitantes, da movimentação 
económica e da dignificação da mensagem 
de Fátima pelo mundo. Queremos preservar 

esta que é a nossa joia da coroa, mas também 
pretendemos modernizá-la e inovar, sempre 
mantendo as suas características tradicionais. 

Que cooperação internacional tem exis-
tido no âmbito do turismo religioso?
A cooperação internacional é um aspeto muito 
importante. Neste sentido, integramos atual-
mente uma rede informal europeia, criada há 
uns anos, que tem como membros os santuá-
rios europeus de Fátima, Lourdes (França), 
Czestochowa (Polónia), Loreto (Itália), Altot-
ting (Alemanha) e Mariazell (Áustria). Esta rede 
tem vindo a cooperar de uma forma superficial 
e tenho lutado no sentido de incrementar mais 
a cooperação existente. Por isso, realizamos 
anualmente um workshop de operadores de 
turismo, que já vai na quinta edição. Neste 
evento recebemos operadores turísticos de 
todo o mundo e mostramos as potencialida-
des de Ourém e de Fátima. Em novembro do 
ano passado organizámos o Congresso Inter-
nacional das Cidades Santuário, no âmbito do 
qual recebemos os parceiros europeus, mas 
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“queremos preservar 
e modernizar fáTima, 
a nossa joia da coroa”

também outros destinos, de que são exemplo 
Aparecida (Brasil), guadalupe (México) e Be-
lém (Palestina). Neste congresso foi proposta 
a criação de uma rede mundial de destinos 
religiosos que permita promover a coesão for-
mal entre os vários destinos. Neste momento 
estamos a estruturar uma parceria com a 
Universidade de Aveiro, que nos dará suporte 
técnico, e iremos criar uma associação. Pre-
tende-se que, em cada um dos destinos, seja 
possível promover os outros numa lógica de 
trabalho em rede, uma vez que este tipo de 
promoção facilita a divulgação internacional e 
a rotação de pessoas. Obviamente que cada 
um dos destinos ganhará mais desta forma do 
que através da promoção isolada. Um exem-
plo da cooperação internacional que já temos 
é a parceria existente com o estado de Minas 
gerais, no Brasil, no âmbito da qual estamos a 
criar um passaporte que agrega locais de cul-
to existentes em Ourém e em Minas gerais. 
Acreditamos que, quando a rede mundial es-
tiver em pleno funcionamento, o potencial de 
crescimento é enorme.  No âmbito da coope-
ração internacional é ainda importante referir 
que vamos organizar nos dias 22 e 23 de no-
vembro o Congresso Internacional de Turismo 
Religioso e Peregrinação, com a chancela da 
Organização Mundial de Turismo.

De que forma é que o município tem 
apostado em recursos locais como a na-
tureza, o património e a gastronomia?
Paralelamente a Fátima e ao santuário, o con-
celho de Ourém tem um conjunto de outras 
marcas de relevo. Começo por destacar o 
Monumento Natural das Pegadas de Dinos-
sáurios da Serra d’Aire, que é o maior trilho de 
pegadas de dinossáurios do mundo. Este é 
um tipo de atração de natureza cultural e am-
biental que deve ser gerido e difundido devi-
damente. Temos ainda a Vila Medieval de Ou-
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rém, que há 200 anos era a sede do concelho. 
Esta é uma vila histórica de beleza única, com 
uma grande importância para a região e onde 
temos promovido um conjunto de investimen-
tos de melhoramento, no sentido de tornar a 
vila numa forte atração turística. Brevemente, 
o castelo, o torreão e o Paço do Conde serão 
submetidos a um conjunto de intervenções e 
temos também potenciado a valorização da 
vila medieval através do aumento da oferta 
hoteleira e de restauração, mas também atra-
vés de eventos, nomeadamente a Via Sacra, 
que decorre na Sexta-Feira Santa, e o Festival 
de Setembro, que é um festival de cultura e 
artes com uma temática associada, que este 
ano será a Ásia. Em Ourém temos ainda uma 
excelente oferta de caráter natural na nas-
cente do rio Nabão, naquela que é uma das 
melhores praias fluviais do país, a Praia Fluvial 
do Agroal. Temos desenvolvido um fortíssimo 
investimento de valorização deste local de 

convívio com a natureza, que ronda já os dois 
milhões de euros. Por fim, há que realçar a 
gastronomia, uma vez que temos um conjunto 
de pratos típicos e complementos tradicionais 
do mundo rural, como o pão, o azeite, as com-
potas e, principalmente, o vinho. Neste aspe-
to, destaco o Vinho Medieval de Ourém, que 
está protegido por uma portaria e tem origem 
na fundação de Portugal. Toda esta amálga-
ma de oferta dá ao concelho de Ourém um 
conjunto de características de atratividade 
que me fazem afirmar que o turismo é uma 
das principais referências deste concelho. Por 
isso, queremos promover o turismo de uma 
forma transversal, permitindo que as pessoas 
possam visitar Fátima, possam ver património 
histórico, comer boa gastronomia e fazer uma 
visita natural. A nossa estratégia está assen-
te nesta ideia e posso dizer que temos tido 
resultados muitos positivos, que me deixam 
bastante satisfeito. 

     O turismo é uma das 
principais referências do 
concelho de Ourém

“ “



pub.
I LIKE THIS | TERRITóRIOS42

Conservam histórias de conquistas e lendas, mantêm tradições 
ancestrais, encantam pela paisagem e as suas gentes convidam 
a visitar. A Rede das Aldeias Históricas, composta por 12 aldeias 
da região Centro, tem-se afirmado como um meio de desenvolvi-
mento e valorização local centrado nos valores da história, cultu-
ra, património, inovação e sustentabilidade.

olhar para o fuTuro 
nas aldeias hisTóricas 
de porTugal

Sob a égide do granito e do xisto, assentes 
no alto das serras, as 12 aldeias históricas 
posicionam-se estrategicamente ao longo da 
fronteira espanhola. Em tempos remotos, reis 
e senhores sabiam que assim tinham os seus 
territórios defendidos. Ao longo dos séculos 
foram construídas muralhas, castelos, capelas 
e igrejas e as povoações criaram uma identi-
dade única marcada por tradições e rotinas. 
Século após século, as aldeias preservaram a 
sua história, o património e a paisagem natural, 
sendo hoje em dia um polo de atratividade tu-
rística do interior Centro.

A Rede das Aldeias Históricas surgiu há mais 
de 20 anos como uma forma de aliar 12 aldeias 
– Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo 
Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Li-
nhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, 
Sortelha e Trancoso – em torno de um objetivo 
comum: combater os efeitos da passagem do 
tempo e da desertificação, afirmando-se como 
a “primeira experiência de desenvolvimento re-
gional endógena que aconteceu em Portugal”, 
garante Dalila Dias, coordenadora do projeto. 
A estratégia em rede, centrada nos valores da 
história, cultura e património, começou por se 
fixar num conjunto de obras públicas que ga-
rantissem a melhoria da vertente material des-
te território, disperso por 10 municípios.  

“Este projeto surgiu como uma lufada de ar 
fresco para a região e contribuiu para minorar 
o êxodo rural e o abandono destas aldeias”, 
afirma Dalila Dias. 

No âmbito do PROVERE que decorreu en-
tre 2007-2013, o foco da Rede das Aldeias 
Históricas esteve na dimensão imaterial, com 
vista a aumentar a notoriedade da marca no 

mercado nacional e a cooperação em rede. Na 
atualidade, o PROVERE recentemente apro-
vado no âmbito do Centro 2020 surge como 
um complemento ao programa de valorização 
económica anterior, com uma tónica na “co-
municação, animação e inovação”, explica a 
coordenadora. Até 2020, a Rede das Aldeias 
Históricas propõe-se a inovar em torno de, es-
sencialmente, três dimensões: turismo, fileira 
agroalimentar e indústrias culturais e criativas. 

No contexto do turismo, o objetivo passa por 
consolidar o destino numa perspetiva de sus-
tentabilidade sendo que, para o efeito, o pro-
cesso se iniciou com a assinatura, há cerca de 
três meses, da Carta de Compromisso para 
o Turismo Sustentável. Neste momento, está 
a decorrer um “procedimento de recolha de 
contributos de vários agentes para que seja 

proposto um Plano de Ação para a Susten-
tabilidade que reflita as reais necessidades, 
capacidades e expectativas do território, das 
suas pessoas e das instituições, que permitirá 
às Aldeias Históricas de Portugal, no espaço 
temporal de 12 meses, serem certificadas 
enquanto um Destino Turístico Sustentável 
BIOSPHERE”, esclarece Patrícia Araújo, da di-
reção de marketing da Biosphere Responsible 
Tourism Portugal. Esta certificação possibilita-
rá aos turistas que visitam as Aldeias Históri-
cas terem uma experiência sustentável mais 
consistente e reforçada, com toda a cadeia de 
valor turística envolvida nos mesmos objetivos.

É também no âmbito do turismo e da comuni-
cação que foi criado um ciclo de eventos em 
rede intitulado “12 em rede – Aldeias em festa”. 
A partir de uma expressão imaterial e simbóli-
ca de cada aldeia, seja uma personagem, um 
facto histórico, uma lenda, uma tradição ou um 
saber, foi construído um programa de, no míni-
mo, dois dias de iniciativas através das quais se 
pretende gerar experiências capazes de atrair 
novos públicos. “Pretendemos que este ciclo 
de eventos seja capaz de seduzir os potenciais 
visitantes e os faça deslocar das suas localida-
des para o nosso território”, afirma Dalila Dias. 
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Manter a tradicionalidade destas 12 aldeias, 
mas introduzir inovação é um dos motes 
desta rede, que aposta na inovação da fileira 
agroalimentar. A valorização dos recursos en-
dógenos através da diferenciação é uma das 
ideias principais, apostando na criação de 
novos e renovados produtos. Neste contexto, 
ao longo do último ano, Trancoso tem promo-
vido juntamente com o chef António Maurit-
ti o Atelier da Castanha, através do qual se 
pretende “potenciar o consumo, transforma-
ção e promoção desta matéria-prima de uma 
forma abrangente, desde a apanha à comer-
cialização, passando pela transformação”. No 
atelier já foram criadas soluções inovadoras 
para este fruto, desde a sua utilização em 
pratos, doces e massas moldáveis até ao de-
senvolvimento de bebidas, como por exem-
plo um substituto de café ou cevada feito à 
base da torra da castanha. No contexto das 
indústrias culturais e criativas - cinema, lite-
ratura, fotografia, documentários, televisão - 
está previsto o investimento de cerca de 100 
mil euros no projeto Explorer 3.0, a partir do 
qual se pretende afirmar o território e, por 
essa via, atrair novos investidores. 

Até ao final de 2017, além da realização do 
ciclo de eventos e da concretização da certi-
ficação como Destino Turístico Sustentável, 
a Rede das Aldeias Históricas espera con-
seguir a “sinalização dos diferentes eixos ro-
doviários – autoestradas, estradas nacionais 
e regionais – com o pictograma Aldeias His-
tóricas de Portugal, aproveitando a oportuni-
dade de ser um dos pictogramas previstos 
no Decreto Regulamentar de Normalização 
da Sinalização Rodoviária”, revela a coorde-
nadora da Rede. Ao mesmo tempo, a aposta 
será na certificação a nível europeu da gR 
22 - Grande Rota Aldeias Históricas, um per-
curso com um traçado circular de 565 qui-
lómetros e uma variante de 40 quilómetros 
que permite dividi-la em dois. A certificação 
Leading Quality Trails - Best of Europe será 
um estímulo para a captação de praticantes 
de turismo de natureza, que podem comple-
mentar a atividade com o património cultural 
das 12 aldeias históricas de Portugal.  
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Na Água Mole criam-se cosméticos únicos a partir de proces-
sos artesanais que garantem a sua qualidade. Esta empresa de 
Ana Paula Leitão foi finalista num dos maiores concursos de 
empreendedorismo do mundo. Atualmente, a Água Mole comer-
cializa sete produtos que “transpiram delicadeza, sobriedade e 
personalidade”.

Com o slogan “água mole, fragrâncias que 
nos abraçam”, esta empresa com sede em 
Cabeço de Vide, Fronteira, tem em Ana 
Paula Leitão a sua mentora. Os cosméticos 
da Água Mole distinguem-se pelo facto de 
serem à base de essências florais e vege-
tais cuidadosamente escolhidas. 

Esta pequena empresa familiar cria e de-
senvolve produtos aromáticos pessoais e 
para espaços a partir de processos artesa-
nais, privilegiando a qualidade e garantindo 
a hidratação da pele. 

No ano em que o concurso Acredita Por-
tugal foi considerado o maior concurso de 
empreendedorismo do mundo pelo número 
de participações (mais de 14 mil), a Água 
Mole, um projeto ainda em fase embrioná-
ria, foi finalista do mesmo. Esta foi a maior 
alavanca para a empresa que, no espaço de 
seis meses, estendeu a sua oferta a uma 
grande variedade de produtos distintos, 
mas que mantêm os padrões de qualidade 
e eficiência.  

Lavanda, figo, cravo, limão e geranium, rosa 
e jasmim, laranja e canela e o exclusivo 
véritas são os aromas criados pela Água 
Mole para cada um dos produtos comercia-
lizados, nomeadamente sabonetes artesa-
nais de azeite virgem, que têm o custo de 
cinco euros, perfume sólido (oito euros), 
ambientadores (15 euros), colónias (10 
euros) e cremes hidratantes (nove euros). 
Véritas é a fragrância estrela exclusiva da 
marca, correspondendo a uma mistura de 
essências florais e vegetais criada e desde 
sempre utilizada pela família de Ana Paula 
Leitão. O design dos produtos, que marca 

pela tradição e irreverência, está a cargo de 
Daniela gomes. 

Além de se afirmar como 100 por cento 
portuguesa e artesanal, a Água Mole tam-
bém garante que não testa em animais. O 
leque de cosméticos desta marca está dis-
ponível no seu site oficial. Atualmente, a 
Água Mole tanto cria produtos da sua pró-
pria marca como desenvolve aromas exclu-
sivos para espaços que reflitam o seu ADN: 
delicadeza, sobriedade e personalidade. 

água mole: 
cosméTicos arTesanais 
com essências únicas
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Nuno Matos encontrou no azeite alentejano de Marvão e numa 
saboaria uma fórmula de sucesso. É nesta vila que o licenciado 
em Química Industrial criou a Oliveban, uma empresa de sabo-
netes artesanais 100 por cento naturais produzidos com o azeite 
das terras dos seus avós. Internacionalizar a marca e aumentar 
a produção são os principais objetivos.

São sabonetes naturais, artesanais e deixam 
a pele perfeitamente limpa e hidratada. Não 
têm corantes, nem conservantes e são pro-
duzidos a partir de uma mistura de óleos na-
turais, sendo que o azeite está presente em 
93 por cento da formulação. O azeite pro-
vém de um olival familiar em Marvão. Esta 
é a descrição perfeita dos sabonetes da 
Oliveban, uma marca que nasceu em 2012 
pelas mãos de Nuno Matos, licenciado em 
Química Industrial. 

A saboaria surgiu na vida de Nuno fruto da 
necessidade de utilizar o azeite produzido na 
quinta dos avós, em Marvão, que era fabrica-
do em grandes quantidades, excedendo as 
necessidades de consumo familiar. Para tirar 
maior proveito da produção, evitando o des-
perdício, Nuno teve a ideia de criar sabão de 
azeite. O lançamento da Oliveban aconteceu 
depois de o jovem empreendedor de 34 anos 
ter abandonado o seu emprego em Lisboa e 
ter conquistado o primeiro lugar no concurso 
“Novas ideias, novos negócios”, promovido 
pela Câmara Municipal de Marvão. 

Os sabonetes são produzidos com azei-
te puro e enriquecidos com óleo de coco 
biológico e óleos de essências naturais, 
tendo um elevado conteúdo em vitaminas, 
ácido oleico e antioxidantes. O azeite é um 
ingrediente que nutre e hidrata a pele em 
profundidade, sem resíduos, uma vez que é 
uma fonte de ácidos gordos. Outro dos in-
gredientes principais é o mel, que torna os 
sabonetes mais cremosos e com uma espu-
ma mais abundante. O processo de fabrico é 
denominado de Processo a Frio, consistindo 
na mistura a frio de todas as matérias-pri-
mas, permitindo que as propriedades bené-

ficas dos óleos vegetais e do azeite persis-
tam no sabonete final. 

Neste momento, esta marca localizada no 
Alto Alentejo tem três aromas disponíveis: 
mel e limão, mel e laranja e mel e lavanda. 
Cada variedade tem dois tamanhos, um de 
105 gramas e outro de 50, sendo que o 
maior tem o custo de cinco euros e o mais 
pequeno de três. Os sabonetes Oliveban 
estão disponíveis em lojas de norte a sul de 
Portugal, nomeadamente Lisboa, Porto, gui-
marães, Torres Novas, Algarve e Évora, mas 
também já estão em países como Hungria e 
França, sendo que um dos principais objeti-
vos passa pela internacionalização. A médio 
prazo a marca pretende também aumentar a 
capacidade de produção.

as qualidades 
do azeiTe alenTejano 
em saboneTes arTesanais

A cortiça é um dos produtos tradicionais portugueses que se 
tem reinventado, sendo aplicado de diversas formas. A Sugo 
Cork Rugs, propriedade da TD Cork, nasceu na incubadora Amo-
rim Cork Venture e encontrou uma forma de utilizar a cortiça em 
tapetes, produzidos em teares tradicionais e que são, ao mesmo 
tempo, ecológicos e atrativos. 

A ideia parte do princípio de combinar duas 
forças e tradições da indústria portuguesa, a 
cortiça e a tecelagem de tapetes, concreti-
zando um exemplo de eco-design. O concei-
to surgiu em 2014 da vontade da designer 
Susana Godinho em inovar na utilização de 
matérias-primas, concebendo tapetes de 
cortiça que recorrem a técnicas de tapeçaria 
tradicionais, mas que têm um design atrativo 
e são capazes de valorizar qualquer espaço. 

A Sugo Cork Rugs, propriedade da TD Cork, 
surgiu na incubadora Amorim Cork Ventures, 
do grupo Corticeira Amorim, a maior empre-
sa mundial de produtos de cortiça. Esta em-
presa recupera a tradição através da junção 
de cortiça, lã e algodão, criando padrões 
diferenciadores. Os tapetes em cortiça da 
Sugo Cork Rugs estão disponíveis em 13 
padrões à escolha, sendo também possível 
personalizar os modelos variando as cores, 
padrões, texturas e tamanhos. Apesar de 
personalizáveis e variados, todos os tapetes 
da Sugo Cork Rugs são feitos por tecelões 
em teares tradicionais num processo que já 
originou um pedido de patente.  

Em cada criação o comprador pode também 
ficar a conhecer a lista de vantagens deste 
tipo de tapete. Por serem feitos de cortiça, 
combinam as características desta matéria-
-prima, nomeadamente a sustentabilidade, 
leveza, impermeabilidade, elasticidade, flexibi-
lidade, lenta combustão, isolamento térmico e 
acústico, suavidade e menor risco de alergias. 

A empresa compromete-se com o meio am-
biente em todas as fases do ciclo de vida do 
produto, desde a recolha das matérias-pri-
mas até ao produto final, tendo como missão 

a utilização de materiais amigos do ambien-
te que preservam o ecossistema. A par da 
cortiça, que provém da Corticeira Amorim, a 
Sugo Cork Rugs usa lã de produtores na-
cionais com práticas sustentáveis e algodão, 
um produto com baixo impacto ambiental. 
As preocupações da startup com a questão 
ambiental levaram a que lhe fosse atribuída 
a certificação internacional Pending BCorp, 
um movimento que avalia as empresas de 
acordo com a sua performance ambiental, 
social e económica. 

O futuro da empresa passa por aumentar a 
capacidade de produção e criar novas co-
leções, mantendo os valores associados à 
sustentabilidade ambiental. 

TapeTes de corTiça, 
Tradicionais e 
ecológicos
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Uma loja de comércio tradicional onde se encontram produtos 
portugueses, típicos de outros tempos, mas que continuam a 
atrair as atenções. N’ A Vida Portuguesa fará uma viagem por 
artigos de perfumaria, papelaria, livraria, artesanato e tantos ou-
tros produtos que contam a história de um país e de um povo. 

Entrar n’ A Vida Portuguesa é uma experiên-
cia que combina o imaginário tradicional por-
tuguês com a inovação e a atualidade. 

A história desta marca começa em 2004, 
quando a então jornalista Catarina Portas 
desenvolveu uma investigação sobre os pro-
dutos antigos portugueses, as marcas que 
se mantêm com as suas embalagens ori-
ginais, aqueles que ainda se fabricam com 
uma importante dose de manufatura. Em no-
vembro de 2004 foi lançada a marca Uma 
Casa Portuguesa que veio a renascer, em 
2007, com o nome atual. 

A Vida Portuguesa é uma loja especializada 
em artigos genuínos e produtos de criação 
nacional desde perfumaria, papelaria, livraria, 
ourivesaria, mercearia, drogaria, artesanato, 
brinquedos e tantos mais, privilegiando pro-
dutos típicos, tradicionais e que contam a 
história do país numa perspetiva do consu-
mo, apostando sempre na qualidade. “Valori-
zar e ajudar a salvar a manufatura portugue-
sa” é a principal missão deste espaço, que é 
também um local de preservação da história 
de várias marcas. 

Mas que produtos são estes? São marcas e 
artigos de criação e fabricação portuguesa, 
que atravessaram gerações e estão presen-
tes na memória tradicional; que se mantive-
ram com as mesmas embalagens e que são 
de garantida e comprovada qualidade. “São 
marcas registadas na memória e comerciali-
zam uma forma de viver. Relembram o quo-
tidiano de uma época e revelam a alma de 
um país”, explica a marca no seu site oficial. 
Além de comercializar produtos tradicionais 
de outras marcas, A Vida Portuguesa tam-
bém revende os seus próprios produtos ex-

clusivos nas lojas em Portugal e no estran-
geiro. Desde o início, a empresa desenvolveu 
parcerias com marcas tradicionais portugue-
sas para a criação destes produtos, nomea-
damente sabonetes Ach. Brito e Confiança, 
andorinhas Bordalo Pinheiro, lápis Viarco, 
cadernos Emílio Braga e Serrote. 

As andorinhas, criadas por Bordalo Pinheiro, 
que em tempos decoravam as fachadas, va-
randas e interiores das casas portuguesas, 
são o símbolo icónico desta marca e um dos 
produtos mais populares. No entanto, a som-
brinha de chocolate Regina é o produto mais 
procurado porque, garante a marca, “toda a 
gente gosta de chocolate, ainda para mais 
recheado de lembranças deliciosas”. Atual-
mente, a marca tem cinco lojas, quatro em 
Lisboa e uma no Porto. 

a loja onde se respira 
porTugalidade 
e Tradição

A nae tem no seu nome o reflexo de uma filosofia. Esta marca 
de calçado portuguesa defende o veganismo e a sustentabilida-
de ambiental, trabalhando com materiais alternativos ao couro, 
como cortiça e microfibras ecológicas. Com um design atrativo e 
de elevada qualidade, a nae tem conquistado o público em geral.  

No Animal Exploitation (nae) é a expres-
são que deu origem ao nome de uma mar-
ca portuguesa que produz e comercializa 
calçado vegan. A história da nae começa 
em 2008 de uma necessidade pessoal do 
casal fundador, Alejandro e Paula Perez, 
que não encontrava no mercado uma al-
ternativa ao uso da pele que fosse atrativa 
esteticamente. A empresa surgiu assim 
sob o pressuposto da não exploração ani-
mal e da sustentabilidade ambiental, mas 
garante a aposta no design, no conforto, 
na elegância e na beleza. A primeira cole-
ção foi lançada em 2009.

“Há muitos motivos para calçar vegan e na 
sociedade atual em que vivemos é desta 
forma que resumimos a nossa essência: 
consumo ético”, defende a marca no seu 
site. Deste modo, a “nae não utiliza qual-
quer produto de origem animal nem fabrica 
calçado em locais de exploração humana”. 

A nae trabalha com materiais alternativos 
ao couro, como a cortiça portuguesa 100 
por cento natural, reutilizável e reciclável, 
as microfibras ecológicas (compostas por 
nylon, poliéster e algodão orgânico, certi-
ficadas OEKO-TEX), garrafas de plástico 
recicladas (PET) e folha de ananás. Este é 
o mais recente material utilizado pela mar-
ca, através de uma parceria com a Pinãtex, 
uma empresa com sede nas Filipinas que 
trabalha com produtores locais de ana-
nás, utilizando as folhas deste fruto para 
desenvolver tecidos que, posteriormente, 
são utilizados na confeção de calçado. 
As folhas de ananás são impermeáveis, 
transpiráveis e anti-alérgicas e a coleção 
recentemente lançada inclui sandálias de 
senhora, botas e sapatilhas. 

A nae começou por vender exclusivamen-
te online, mas já abriu um espaço físico, no 
LX Factory, em Alcântara, Lisboa, e já aliou 
ao calçado outros produtos, como cintos 
em microfibras certificadas. Além disso, 
está presente em lojas multimarca um 
pouco por todo o mundo. Os preços variam 
entre os 50 e os 150 euros nos modelos 
de senhora e homem. Mas não é só em 
Portugal que a nae é um sucesso, sendo 
que no estrangeiro está presente em mais 
de 40 lojas, principalmente na Europa, mas 
também já chegou aos EUA, África do Sul, 
Austrália e Canadá. 

calçado porTuguês 
amigo das pessoas 
e dos animais
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Em artigo de opinião, Artur Sá, coordenador da Cátedra UNESCO 
em “Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentado e Estilos 
de Vida Saudáveis” da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Dou-
ro (UTAD), analisa a evolução do conceito de geoparque, o con-
texto de criação da Cátedra UNESCO e a sua importância para o 
estudo e investigação dos territórios.

nova oferTa educaTiva ao 
serviço dos geoparques 
mundiais da unesco

O conceito de geoparque nasceu em finais 
da década de 1990 e aplica-se a territórios 
com limites bem definidos, que tenham um 
património geológico de relevância interna-
cional e possuam uma estratégia de desen-
volvimento territorial baseada na proteção e 
promoção desse património. Contudo, esta 
estratégia deverá ter uma abordagem ho-
lística aos valores naturais e culturais (tan-
gíveis e intangíveis) dos territórios, baseada 
numa tríade conceptual formada pela geo-
conservação, educação para o desenvolvi-
mento sustentável e geoturismo. 
 
Tendo por base esta problemática, a UNESCO 
aprovou em 2015 a criação do novo Programa 
Internacional de Geociências e Geoparques 
(IGGP) o qual conduziu ao reconhecimen-
to dos geoparques Mundiais da UNESCO 
(gMU) como nova chancela desta Organi-
zação das Nações Unidas, responsável pela 
Educação, Ciência e Cultura. Esta nova rea-
lidade, atualmente consubstanciada em 127 
territórios espalhados por 35 países, gerou 
uma nova dinâmica internacional, apostada 
na afirmação e desenvolvimento dos gMU, 
por muitos considerados os novos territó-
rios do séc. XXI. Contudo, assistimos a um 
desequilíbrio na distribuição geográfica glo-
bal destes territórios, presentemente muito 
centrada na Europa e na China, com a Áfri-
ca e a América Latina a aparecerem como 
muito deficitárias, apesar do seu enorme 
potencial e da reconhecida importância que 
este tipo de estratégia de desenvolvimento 
territorial se reveste para estes continentes. 
 
Foi neste contexto que a Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) viu 
aprovada pela UNESCO em 2016 a Cáte-

dra UNESCO em “geoparques, Desenvol-
vimento Regional Sustentado e Estilos de 
Vida Saudáveis”. Esta nova oferta educativa 
fortemente apostada na mobilidade e na in-
vestigação prática aplicada aos territórios, 
visa a capacitação avançada, ao nível dos 
mestrados e dos doutoramentos, de estu-
dantes que possam vir estudar e investigar 

territórios, dentro da oferta educativa da 
UTAD, e que, regressando aos seus lugares 
de origem, possam contribuir direta e efi-
cazmente para o desenvolvimento susten-
tável dos mesmos, eventualmente através 
da criação de gMU. Esta realidade permi-
tirá cumprir com o objetivo de proporcionar 
uma educação integral e transformadora, 
que incorpore as prioridades da UNESCO, 
em particular no que respeita aos 17 Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030.
 

Artur Abreu Sá
Coordenador da Cátedra UNESCO em 

“Geoparques, Desenvolvimento Regional 
Sustentado e Estilos de Vida Saudáveis”
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Artur Cristóvão, vice-reitor para o Planeamento e Internacionali-
zação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), 
analisa a importância da Cátedra UNESCO em “Geoparques, De-
senvolvimento Regional Sustentado e Estilos de Vida Saudáveis” 
como ferramenta para o desenvolvimento sustentável, em parti-
cular nos Geoparques Mundiais da UNESCO.

cáTedra da uTad como 
aTivo na formação para 
desenvolvimenTo susTenTável

A conceção e implementação de projetos 
e estratégias de desenvolvimento territo-
rial é, na atualidade, uma prioridade para 
políticos, gestores e outros atores envol-
vidos na dinamização e promoção das re-
giões. É neste contexto que o desenvolvi-
mento sustentável e a dinâmica territorial 
estão no cerne dos objetivos de formação 
avançada associados à Cátedra UNES-
CO da Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro em “geoparques, Desenvolvi-
mento Regional Sustentado e Estilos de 
Vida Saudáveis”.

Esta oferta educativa inovadora visa, en-
tre outros, formar e capacitar agentes de 
desenvolvimento territorial, contribuindo 
assim para melhorar a dinamização e o 
progresso dos territórios, através da po-
tenciação das sinergias locais, em particu-
lar das focadas nos aspetos económicos, 
ambientais e sociais. Neste contexto, uma 
atenção especial é atualmente dada aos 
territórios chancelados pela UNESCO, 
como os geoparques Mundiais ou as Re-
servas da Biosfera, que, na sua maioria, se 
enquadram em regiões rurais e frequen-
temente sujeitas a grandes mudanças, 
incluindo os impactos produzidos pelas 
migrações, as alterações nos padrões de 
fixação dos habitantes ou o seu envelheci-
mento, que implicam a necessidade de se 
estudar e investigar a natureza das inte-
rações rural-urbano, o papel decrescente 
da agricultura em termos de rendimentos 
e empregos, e as mudanças nos sistemas 
de governança, entre outros aspetos.

Assim, com esta nova ferramenta edu-
cativa reconhecida internacionalmente, 

passa a estar disponível uma oferta vi-
sando desenvolver conceitos e instru-
mentos que permitam apoiar futuros pro-
jetos de natureza territorial, em particular 
os geoparques Mundiais da UNESCO, 
com base numa melhor compreensão dos 
mecanismos socioeconómicos de evolu-
ção dos territórios.

Iniciativa com grande significado, que des-
de já posiciona esta Cátedra UNESCO 
como um importante ativo na formação 
para o desenvolvimento territorial sustentá-
vel, é a 1ª International Summer University 
on geoparks, Sustainable Regional Deve-
lopment and Healthy Lifestyles, baseada 
numa abrangente abordagem multidiscipli-
nar, cruzando teoria e prática, que terá lugar 
na UTAD na primeira quinzena de julho, es-
perando tornar-se num evento formativo de 
referência nacional e internacional.

Artur Cristóvão
Vice-Reitor para o Planeamento 

e Internacionalização
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Ronaldo Gabriel, professor associado do Departamento de Despor-
to, Exercício e Saúde da UTAD, explica a relação entre a Cátedra 
UNESCO de “Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentado e 
Estilos de Vida Saudáveis” e os estilos de vida saudáveis em espa-
ços naturais, chamando a atenção para os benefícios para a saúde 
e bem-estar da interação com o meio natural. 

a cáTedra unesco 
e esTilos de vida saudáveis 
em espaços naTurais

A Cátedra UNESCO de “geoparques, 
Desenvolvimento Regional Sustentado e 
Estilos de Vida Saudáveis” pressupõe um 
enquadramento conceptual de desenvol-
vimento territorial em consonância com o 
Programa geoparques Mundiais da UNES-
CO. Neste contexto, pretende-se também 
contribuir para a formulação de políticas 
e recomendações para a solução de um 
conjunto de desafios interconectados in-
cluindo a segurança hídrica, o aumento das 
tensões na produção alimentar, a saúde 
e os riscos naturais, razões pelas quais a 
UNESCO as contempla também dentro do 
contexto alargado da Educação para o De-
senvolvimento Sustentável.
 
No entanto, há uma opinião generalizada 
nas populações de que a implementação 
daquele tipo de políticas e de recomenda-
ções implica impactos sociais e económicos 
negativos. Esta realidade poderá ser ultra-
passada através de ações que contemplem 
as sólidas evidências científicas sobre os be-
nefícios para a saúde e para o bem-estar da 
interação com o meio natural, nomeadamen-
te através de conexões intangíveis que be-
neficiem simultaneamente as pessoas e os 
ecossistemas em que estão inseridas. Estes 
benefícios, intrinsecamente ligados à promo-
ção do exercício físico, ao planeamento e ao 
ordenamento da paisagem, à defesa do am-
biente e ao incentivo de um desenvolvimento 
sustentável, revelam-se decisivos na saúde 
comunitária e na adoção de estilos de vida 
mais ativos, justificando o trabalho conjun-
to de profissionais de várias áreas como as 
Ciências da Saúde, as Ciências da Vida e do 
Ambiente, as Ciências da Terra e as Ciências 
Sociais e Humanas.

Nesta Cátedra UNESCO, através do emergen-
te paradigma dos Estilos de Vida Saudáveis 
em espaços naturais, objetiva-se o desenvol-
vimento integrado de pesquisa, ensino e de 
transferência de conhecimento e comunica-
ção, permitindo uma otimização sustentável 
dos recursos inerentes às fileiras agroalimen-

tar e florestal do território, assim como dos ser-
viços de saúde dos respetivos ecossistemas. 
Os resultados permitirão a valorização econó-
mica intrínseca ou complementar dos produ-
tos turísticos de base local, assim como uma 
melhoria significativa da qualidade de vida e da 
saúde das populações residentes nos territó-
rios que suportam aqueles ecossistemas.

Ronaldo Gabriel
Professor Associado do Departamento 

de Desporto, Exercício e Saúde da UTAD 
e investigador no Centro de Investiga-

ção e de Tecnologias Agroambientais e 
Biológicas da UTAD
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Emmaline González é uma estudante de Doutoramento no âmbito 
da Cátedra UNESCO em “Geoparques, Desenvolvimento Regional 
Sustentável e Estilos de Vida Saudáveis”. A estudante de naciona-
lidade mexicana explica a importância desta cátedra, que se foca 
essencialmente na América Latina e Caribe e em África, e revela as 
suas expectativas com a conclusão do doutoramento. 

boas práTicas na mobilidade 
e formação avançada de 
esTudanTes inTernacionais

Criar redes de cooperação internacional para 
a construção de conhecimento é um dos ob-
jetivos centrais do Programa das Cátedras 
UNESCO. Neste sentido, a Cátedra UNESCO 
em “geoparques, Desenvolvimento Regional 
Sustentado e Estilos de Vida Saudáveis”, se-
diada na Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, é uma ferramenta de ensino e 
formação avançada através de uma ampla 
oferta de cursos de mestrado e doutoramen-
to aberta a estudantes internacionais, com 
prioridade para aqueles provenientes das 10 
universidades que formam parte desta rede 
de cooperação internacional. 

Além disso, esta Cátedra UNESCO também 
oferece capacitação por meio de workshops, 
cursos intensivos, conferências e múltiplas 
atividades académicas, como é o caso da 
1ª Universidade Internacional de Verão nas 
temáticas da Cátedra, a realizar na primeira 
quinzena de julho, com o objetivo de partilhar 
e promover a capacitação científica e técni-
ca para o desenvolvimento de novos territó-
rios com chancela UNESCO.

Esta Cátedra UNESCO está focada parti-
cularmente na América Latina e Caribe e 
em África, regiões com forte interesse na 
criação de novos geoparques Mundiais da 
UNESCO (gMU), mas com fortes desafios 
pela idiossincrasia das diferentes realidades 
destes territórios. Assim, até ao momento, 
somente cinco territórios nestas regiões são 
hoje reconhecidos como gMU.

Sendo uma das primeiras alunas a integrar 
esta rede de capacitação para estudantes da 
América Latina e Caribe e em África, encaro 
com otimismo poder no final do meu douto-

ramento tornar-me formadora internacional 
nesta área do conhecimento e atuar como 
embaixadora desta realidade no meu país. 

Esta Cátedra UNESCO torna-se assim uma 
peça-chave na criação de novos horizontes 
para o estabelecimento dos gMU na Amé-
rica Latina e Caribe e em África, assumin-
do-se como uma plataforma de grande uti-

lidade e valia para que os territórios destas 
áreas continentais superam os desafios e 
as limitações nos domínios dos geopar-
ques, desenvolvimento regional sustentado 
e estilos de vida saudáveis. 

Emmaline Montserrat Rosado González
Estudante de Doutoramento sob os 

auspícios da Cátedra UNESCO 
em “Geoparques, Desenvolvimento 

Regional Sustentado e Estilos de 
Vida Saudáveis”, Universidade de Trás-

-os-Montes e Alto Douro
Membro do Comité Científico do Mixteca 

Alta Geoparque Mundial da UNESCO 
Bolseira da Fundação 

Manuel António da Mota 



Em artigo de opinião, Rui Pedroto, presidente da Comissão Exe-
cutiva da Fundação Manuel António da Mota, explica a ligação do 
Grupo Mota-Engil e da fundação com a América Latina e o apoio 
concedido a um programa de doutoramento de uma estudante 
mexicana no contexto da Cátedra UNESCO em “Geoparques, De-
senvolvimento Regional Sustentável e Estilos de Vida Saudáveis”.

fundação apoia 
cáTedra da unesco 

A Fundação Manuel António da Mota, insti-
tuída em 2010 e declarada de utilidade pú-
blica em 2014, constitui o contemporâneo 
e natural corolário da matriz e tradição fi-
lantrópicas do Grupo Mota-Engil, na senda 
do legado do seu fundador, Manuel António 
da Mota.

A Fundação é um importante instrumento 
da política de responsabilidade social do 
grupo Mota-Engil, enquanto expressão 
organizada e sistematizada de uma ges-
tão ética e socialmente comprometida, em 
nome de uma cidadania empresarial ativa 
e participativa.

Presente no panorama empresarial desde 
1946, o Grupo Mota-Engil está hoje em 22 
países através de um conjunto multissetorial 
de negócios e com forte presença na Amé-
rica Latina.

A Fundação prossegue um conjunto de obje-
tivos estratégicos que constituem no seu con-
junto as grandes linhas orientadoras da sua 
atividade, procurando contribuir para o desen-
volvimento integrado das comunidades onde o 
grupo Mota-Engil está presente, em Portugal 
e no estrangeiro, em particular nos domínios 
social, educativo, cultural e ambiental.

No México, país sede das operações da 
Mota-Engil para toda a América Latina, 
e através da Fundación Manuel António 
da Mota México, participada da Fundação 
neste país, procuramos consolidar a nossa 
presença no espaço ibero-americano e dar 
testemunho do nosso emprenho em con-
tribuir para o desenvolvimento sustentável 
das suas comunidades.

O apoio da Fundação à Cátedra UNESCO 
em “geoparques, Desenvolvimento Regio-
nal Sustentável e Estilos de Vida Saudá-
veis”, promovido pela UTAD em Portugal, 
subvencionado a presença num programa 
de doutoramento de uma estudante mexi-
cana, visando capacitar, transferir conheci-

mento e promover a cooperação à escala 
internacional, insere-se nessa perspetiva 
mais vasta e abrangente. 

Integrando hoje o Conselho Consultivo da 
Comissão Nacional da UNESCO em Por-
tugal, a Fundação Manuel António da Mota 
está assim permanentemente empenhada 
em expandir os seus horizontes e levar mais 
longe o seu compromisso a favor do desen-
volvimento sustentável de que a UNESCO 
constitui pilar fundamental.

Rui Pedroto
Fundação Manuel António da Mota
Presidente da Comissão Executiva
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Helena Teles, do Gabinete Técnico Missão Douro da CCDR-Norte, 
realça a importância da Cátedra UNESCO no contexto da região 
do Alto Douro Vinhateiro, como um elemento de aproximação 
ao território e respetivos agentes, potenciando o seu desenvolvi-
mento sustentável. Em artigo de opinião, revela ainda os objeti-
vos associados à Universidade Internacional de Verão.  

alTo douro vinhaTeiro 
e cáTedra unesco: duas 
chancelas, o mesmo desígnio

Fruto da vontade, visão estratégica e trabalho 
de uma equipa multidisciplinar da Universida-
de de Trás-os-Montes a Alto Douro, nasceu 
em 20 de junho de 2016, a Cátedra UNES-
CO em “geoparques, Desenvolvimento Re-
gional Sustentado e Estilos de Vida Saudá-
veis”, uma temática diferenciadora, pertinente 
e muito atual.
 
Sedeada na região, esta Cátedra configura, 
do ponto de vista estratégico, o reforço da 
dimensão internacional do conhecimento, 
bem como a aproximação ao território e seus 
agentes, potenciando novas dinâmicas de de-
senvolvimento sustentável.
 
Enquanto rede inovadora, apostada na promo-
ção de formação avançada em geoparques, 
Património Geológico e Geoconservação, 
geoturismo, Educação para o Desenvolvi-
mento Sustentável, Desenvolvimento Local, 
Dinâmica Económica e Coesão Socioterrito-
rial e Estilos de Vida Saudáveis, assume um 
papel determinante na valorização de uma 
outra chancela UNESCO – o Alto Douro Vi-
nhateiro, Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva, 
elegendo o património geológico como o 
ponto de partida para a interpretação de uma 
paisagem única e irrepetível, que o Homem 
duriense soube transformar numa fonte de 
riqueza e de inspiração, a partir da cultura da 
vinha e do vinho.
 
A universalidade desta Cátedra é sustentada 
por uma ampla parceria que, para além da Co-
missão Nacional da UNESCO, inclui um vas-
to conjunto de universidades internacionais, 
configurando uma mais-valia imprescindível 
para a atratividade deste território, abrindo 
novos canais de comunicação e promoção.

Neste enquadramento, a Universidade Inter-
nacional de Verão em geoparques, Desenvol-
vimento Regional Sustentado e Estilos de Vida 
Saudáveis, que decorrerá de 3 a 14 de julho de 
2017, prevê a realização de vários seminários 
técnicos, complementados com uma forte com-
ponente prática, proporcionando visitas de cam-
po que permitam aos participantes nacionais e 
internacionais percecionar realidades concretas 
e boas práticas de gestão dos territórios. 

Atendendo ao valor económico da chance-
la UNESCO, as temáticas abrangidas por 
esta Cátedra respondem, em toda a linha, 
à necessidade de se encontrarem aborda-
gem inovadoras que permitam conciliar a 
preservação do património presente com o 
desenvolvimento económico de base terri-
torial, assente na valorização dos recursos 
endógenos e do capital humano, numa 
perspetiva de coesão e sustentabilidade.
 

Helena Teles
Chefe da Estrutura Sub-regional 

de Vila Real
Gabinete Técnico Missão Douro

Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte
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António Fontaínhas Fernandes, reitor da Universidade de Trás-
-os-Montes e Alto Douro (UTAD) reflete sobre a importância da 
atribuição de uma Cátedra UNESCO a esta instituição de ensino 
no contexto da região do Douro, a região vitivinícola demarcada 
mais antiga do mundo, classificada pela UNESCO como Patrimó-
nio Mundial.

a aposTa na 
cáTedra unesco para a uTad

A recente atribuição de uma Cátedra UNES-
CO em “geoparques, Desenvolvimento Re-
gional Sustentado e Estilos de Vida Saudá-
veis” abre novas perspetivas e desafios. Esta 
nova realidade permitir reforçar a coopera-
ção multidisciplinar e potenciar redes cien-
tíficas com os países da CPLP, da América 
Latina e do Caribe, estimulando programas 
educativos e projetos científicos nas áreas 
desta Cátedra UNESCO.
 
Indubitavelmente, o Douro é a região viti-
vinícola demarcada mais antiga do mundo 
(1756) conhecida pelo famoso vinho do 
Porto, classificada como Património Mun-
dial pela UNESCO em 2001 na categoria 
de Paisagem Cultural, tendo vindo a ga-
nhar grande visibilidade enquanto destino 
turístico de elevada qualidade.
 
Na atualidade, o Douro possui diversas 
infraestruturas de reconhecida qualida-
de que, devidamente articuladas, podem 
ser envolvidas em dinâmicas em rede no 
domínio do turismo sustentável, casos da 
Universidade, da Escola de Turismo de 
Lamego, dos museus do Douro e do Côa, 
das quintas e sua arquitetura vinhateira, 
entre outros. O Douro assume-se e afir-
ma-se como sinónimo de uma natureza 
e de uma cultura ímpares. O Douro, en-
quanto laboratório de desenvolvimento 
sustentável, exige dinâmicas inteligentes 
e produtivas, sendo determinante colocar 
a criatividade e o bem-estar no centro da 
planificação e da renovação rural, respei-
tando sempre os princípios de proteção 
do património. A aposta na região do 
Douro será sempre uma das bandeiras 
da Universidade.

Esta estratégia pode ganhar escala se di-
namizada em rede com outras chancelas 
UNESCO, repartidas por quatro Sítios Pa-
trimónio Mundial, duas Reservas da Biosfe-
ra, dois geoparques Mundiais da UNESCO, 
um Património Cultural Imaterial e, agora, 
uma Cátedra UNESCO. A cátedra UNESCO 

prevê o desenvolvimento de um conjunto 
diversificado de iniciativas de formação e 
de capacitação, caso da “1st International 
Summer University”, que decorrerá de 3 a 
14 de julho.
 
Hoje, mais do que nunca, a UTAD está dis-
posta a trilhar novos caminhos para a pre-
sença do Douro no mundo. Uma mudança 
para a qual o conhecimento e as Universi-
dades muito podem contribuir.

António Fontaínhas Fernandes
Reitor da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro
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Com um vincado espírito criativo, dono de um sorriso fácil e con-
tador de histórias, José Redondo é o grande guardião dos valores 
de uma marca que atravessou gerações e se mantém como o 
“Licor de Portugal”. Filho de José Carranca Redondo, fundador 
do Licor Beirão, José Redondo afirmou-se como um dos maiores 
empresários portugueses, mantendo a ligação à terra, à família e 
a um negócio com mais de 70 anos. 

“para fazer qualquer coisa 
na vida Temos de gosTar”

A história do Licor Beirão começa no 
século XIX. O que nos pode contar do 
início desta aventura?
O meu pai começou muito novo, com ape-
nas 12 anos, a trabalhar numa fábrica de 
licores. Aos 18 anos foi trabalhar para 
a Remington, empresa de máquinas de 
escrever, onde rapidamente foi um dos 
melhores vendedores. Quando começa a 
Segunda guerra Mundial, a empresa re-
gressou aos EUA para fabricar material de 
guerra, e o meu pai ficou desempregado. 
Nessa altura, ele já andava a namorar a mi-
nha mãe e propôs-lhe: “Se casares comi-
go, compro a fábrica de licores”. Depois de 
ter comprado a fábrica, que tinha 70 pro-
dutos, ele reduziu logo para apenas cinco 
ou seis e começou a fazer publicidade ao 
Licor Beirão. 

O que recorda de tempos mais antigos 
sobre a fórmula do Licor Beirão?
Quem pesava as plantas e as entregava no 
alambique era a minha mãe. Com duas ou 
três funcionárias, era a minha mãe que fa-
zia a destilação e o xarope. Nos primeiros 
anos posso dizer que o meu pai quase não 
ligava ao licor. Ele andava sempre envol-
vido na publicidade, no desenvolvimento 
de novas formas de publicitar a empresa. 
Quando voltei do Ultramar, comecei tam-
bém a ajudar a minha mãe a pesar os in-
gredientes e foi ela que me passou a re-
ceita, que se mantém secreta até hoje. 

O seu pai fazia publicidade numa al-
tura em que em Portugal esta não era 
uma prática comum. Como é que sur-
giu o interesse dele pela publicidade?
Ninguém fazia publicidade, acho que foi 
algo inato nele. Pintava murais, colava car-
tazes, distribuía autocolantes, réguas, por-
ta-guardanapos, todo o tipo de publicidade 
que possa imaginar. O Licor Beirão até pu-
blicitou uma equipa de ciclismo, nos anos 
50. Nessa altura não existiam equipas as-
sociadas a marcas e essa equipa foi proi-
bida de participar nas competições. Sem 
dúvida que o meu pai foi um visionário. 

Quais as ideias mais inovadoras que 
recorda?
Tantas. Fazer publicidade nos anos 50, 60 
e 70 era algo muito raro e havia poucas 
empresas de publicidade em Portugal. Nos 
anos 60 surgiu uma lei que impedia a co-
locação de publicidade nas estradas, fora 
dos meios urbanos, porque se considerava 
que esta distraia os condutores. Perante 
esta lei, as empresas pararam de afixar 
cartazes. O meu pai não. Com 18 anos, 
depois de ter tirado a carta de condução, 
uma das coisas que me dava mais prazer 

era sair com um funcionário da empresa e 
ir afixar cartazes. Mas, já antes disso, com 
10 ou 12 anos trabalhava aqui na fábrica 
no fim das aulas. 

Era algo que gostava?
Sim, era algo que acabava por gostar. gos-
tava porque tinha contrapartidas: era quem 
tinha a melhor bicicleta, era quem saia com 
o meu pai para ir a Coimbra ou à Figueira 
da Foz, tendo em conta que na altura sair 
da Lousã era fantástico. gostava muito de 
andar com ele e passávamos muito tempo 
juntos; estive mais de 50 e tal anos diaria-
mente com o meu pai.

Quais as que recordações que tem do 
seu pai?
O meu pai era uma pessoa muito exigente, 
muito dura, que não se coibia de me dar 
qualquer ordem. Mas tinha também uma 
grande vertente humana. Tinha esses dois 
extremos. O meu pai sempre gostou muito 
de jornais e quando eu tinha oito ou nove 
anos ele era o agente do jornal Primeiro 
de Janeiro na Lousã. Durante os meus pe-
ríodos de férias ia muitas vezes distribuir o 
jornal. O meu pai sempre me incutiu mui-
to a ideia de ser empresário, de criar uma 
empresa. Aliás, toda a empresa de publici-
dade do Licor Beirão era minha.

Qual o principal legado que o seu pai 
lhe deixou?
Penso que o principal que ele me deixou 
foi o amor pelo trabalho e pela empresa. 
Continuo a chegar à fábrica todos os dias 
às oito da manhã e a possibilidade de me 
manter ativo na fábrica é algo muito im-
portante, que acho que herdei do meu pai. 
Aliás, um dos meus netos já me disse uma 
vez: “avô, tens cá uma pedalada”. Foi algo 
que me arrepiou, porque essa é a mensa-
gem que quero transmitir aos meus filhos

     Sem dúvida que o meu 
pai foi um visionário
“ “
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     O principal ensinamento 
do meu pai foi o amor pelo 
trabalho e pela empresa

“ “

     Pela minha família, e 
pelo legado que recebi 
e preservo, considero-me 
uma pessoa riquíssima

“

“

e netos. Para fazer qualquer coisa na vida 
temos de gostar. Foi este legado que her-
dei do meu pai e que transmiti também aos 
meus filhos. 

Recentemente foi lançado o Beirão d’Hon-
ra, uma edição especial para comemorar 
o centenário do nascimento do seu pai. O 
que é que ele diria sobre este produto?
O Beirão d’Honra foi o primeiro produto que 
lançamos em 70 anos. Acho que o meu pai 
iria começar por dizer mal [risos]. Ele era ex-
traordinariamente polémico e acho que nun-
ca elogiava nada nem ninguém. Apenas me 
recordo de uma vez o meu pai ter chorado, 
quando fui destacado para Moçambique. Ele 
era um homem de uma rispidez e dureza tre-
menda, mas também era muito emotivo, cria-
tivo, persistente e um comunicador nato. Em 
relação a este novo Beirão, não sei se ele iria 
gostar. Em primeiro lugar, há algo que ele ia 
criticar certamente. O licor tradicional ronda 
os 10 euros e este Beirão d’Honra custa 20 
euros. Aí ele iria criticar, porque a relação pre-
ço-qualidade era sagrada para ele. Ele queria 
sempre ganhar o máximo, vendendo o mais 
barato possível. 

Quais as qualidades que considera ter que 
o fizeram ser um empresário de sucesso?
Como empresário não chego nem aos cal-
canhares do meu pai [risos]. Posso ter mais 
formação do que o meu pai, mas garantida-
mente ele era um empresário brilhante, notá-
vel. Com apenas a quarta classe deixou um 
legado criativo e empresarial muito rico, que 
orgulha toda a família. 

é um conhecido apaixonado por râguebi. 
Qual a sua ligação a esta modalidade?
Joguei râguebi durante 10 ou 12 anos na Aca-
démica, quando estudei em Coimbra. Quando 
cheguei à Lousã em 1973, depois do serviço 
militar, andei durante dois anos a tentar lançar 
a modalidade nesta região, porque era uma mo-
dalidade pouco conhecida. Em 1978 já tinha 
um grupo de juniores, que em 1981 já eram 
seniores. Foi também nesta altura que fundei 
o Rugby Club da Lousã, que está na primeira 
divisão em Portugal. Temos excelentes instala-
ções, exclusivamente orientadas para a prática 
de râguebi, e um estádio com o meu nome. Os 
meus filhos dizem que sou o “paitrocinador” 
deste clube. Os meus filhos também jogaram, 

foram até internacionais, e oito dos meus dez 
netos também jogam. O râguebi é, efetivamen-
te, uma paixão.

Considera-se um homem rico?
Sim, em vários aspetos. Pela minha família, e 
pelo legado que recebi e preservo, considero-
me uma pessoa riquíssima e muitíssimo feliz.
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porTugal é o 
Terceiro país mais 
pacífico do mundo

Islândia, Nova Zelândia e Portugal são os países mais pacíficos do 
mundo, de acordo com o global Peace Index (gPI), elaborado pelo 
Instituto para a Economia e Paz (IEP). Crime, terrorismo, estabili-
dade política e segurança são alguns dos fatores que contribuem 
para o GPI, que analisa dados de 163 países. Portugal subiu dois 
lugares, principalmente graças à recuperação da economia portu-
guesa, que contribuiu como fator de estabilidade. A Síria é o país 
mais inseguro do mundo pelo segundo ano consecutivo.

confiança no seTor 
do Turismo aTinge 
o valor mais elevado

O valor de confiança médio fixou-se nos 84,3 por cento, registando 
um aumento de 23,2 por cento face ao primeiro registo do baró-
metro do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo 
(IPDT), datado de março de 2011. De acordo com os dados, mais 
de 75 por cento dos inquiridos acreditam que o verão de 2017 vai 
ser melhor do que o de 2016 no que toca a receitas, dormidas e 
número de turistas no mercado interno. Em relação ao mercado 
externo espera-se uma subida de mais de 90 por cento.  

viagens e Turismo 
conTribuem com 7,6 biliões 
para a economia mundial

A indústria das viagens e turismo contribuiu em 2016 com 7,6 
biliões para a economia mundial, ou seja, 10,2 por cento do PIB 
mundial, de acordo com o Fórum Económico Mundial.  O núme-
ro de chegadas internacionais alcançou os 1,2 mil milhões, um 
aumento de 46 milhões face ao ano anterior. Os dados revelam 
ainda que o setor agrega 292 milhões de empregos, o que indica 
que uma em cada dez pessoas trabalha na indústria de viagens e 
turismo. Espanha, França, Alemanha, Japão e Reino Unidos são 
os cinco países com melhor ambiente para a indústria prosperar.

vai ser proibido 
fumar em parques 
infanTis em 2018

A partir de 1 de janeiro de 2018 será proibido fumar em locais 
para menores, mesmo que seja ao ar livre, como por exemplo em 
campos de férias ou parques infantis. A Assembleia da República 
votou a proposta de lei do governo de alteração à lei do tabaco, 
de 2007, e esta nova lei entra em vigor já no início do próximo 
ano. Os cigarros eletrónicos passaram também a ser equiparados 
aos convencionais, que passam assim a estar banidos de todos 
os locais fechados onde já não era possível fumar. 
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moscaTel roxo é um 
dos melhores vinhos 
forTificados

O Moscatel Roxo de Setúbal Venâncio da Costa Lima 2013 foi um 
dos premiados na 41ª edição do concurso Challenge International 
du Vin na Categoria de Vinhos Fortificados, sendo o único vinho 
português a figurar numa lista de 11. O moscatel roxo conquis-
tou o “Prix Special”, que distingue o melhor dos melhores na sua 
categoria. A Região da Península de Setúbal conquistou ainda 14 
medalhas de ouro e nove de prata. Nesta competição, mais de 740 
provadores avaliaram cinco mil vinhos de 38 países. 

universidades 
porTuguesas lançam 
plaTaforma

As universidades do Conselho de Reitores das Universidades 
Portuguesas lançaram a plataforma UniversitiesPortugal.com, que 
pretende afirmar-se entre os que considerem Portugal como uma 
opção para o seu destino de estudos universitários, dando um con-
junto de informações sobre as universidades, os seus cursos e a 
vida em Portugal. Além disso, as universidades vão participar em 
eventos internacionais de divulgação da sua oferta formativa junto 
de estudantes do Brasil, China e Moçambique. 

porTugal manTém 39º 
lugar no ranKing de 
compeTiTividade

O World Competitiveness Ranking 2017, publicado pelo IMD 
World Competitiveness Centre, coloca Portugal no lugar 39, 
o mesmo 2016. O lugar é apurado através da conjugação de 
diversos fatores. Portugal sobre oito lugares em eficiência go-
vernamental e uma posição em infraestruturas. No critério efi-
ciência nos negócios mantêm-se igual e desce três lugares na 
performance económica. No grupo de países que mais evoluem 
destaque para o Cazaquistão (32º), Singapura (3º), EUA (4º) e 
China (18º). 

alenTejo é um 
dos desTinos europeus 
a visiTar esTe ano

A agência de viagens Lonely Planet fez uma listagem dos dez me-
lhores destinos europeus a visitar até ao final deste ano e na lista 
consta o Alentejo, pela “beleza intemporal”. No sexto lugar deste 
top 10, o Alentejo é incluído pela costa, vinhas, património e gas-
tronomia típica. O primeiro lugar do ranking é ocupado por Zagreb, 
na Croácia, seguido de Gotland, na Suécia, e Galiza, em Espanha. 
Norte de Montenegro, Leed, no Reino Unido, Norte da Alemanha, 
Moldávia, Pafos, no Chipre, e Le Havre, em França, são os restan-
tes destinos a não perder. 
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