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Almada
tem uma
água de
excepcional
qualidade
Miguel Salvado, Vereador
Administrador Executivo dos
SMAS de Almada, garante que
o organismo municipal que
gere a captação e a rede de
distribuição de água no concelho
de Almada, continuará a ser
independente, mas está aberto
à colaboração com os municípios
circunvizinhos, e prepara
um conjunto significativo de
investimentos nos próximos anos
para garantir que a água que os
cidadãos de Almada consomem
seja da melhor
qualidade
no› 1país.
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O

s governos de Portugal e de Angola decidiram restabelecer uma cooperação estratégica que estava, no mínimo,
adormecida, mas que em boa hora, os dois países decidiram que estavam novamente criadas as condições indispensáveis para retomar uma caminhada interrompida desde 2015, e
que muito foi desfavorável em particular às relações económicas
entre as empresas portuguesas e angolanas.
Um primeiro dado que nos parece inquestionável. O ambiente
político em Angola mudou realmente, e o consequente ambiente de negócios deverá seguir o mesmo caminho. A criação de
uma nova lei que regulamenta o investimento privado em Angola, incluindo a retirada da exigência (que não estava escrita, mas
era como estivesse) de ter obrigatoriamente um parceiro angolano, e agora o acordo obtido para evitar a dupla tributação entre
os dois países, constituem sinais inequívocos da mudança substancial do panorama político e económico a ocorrer em Angola.
Como já se afirmou, a relação global entre Portugal e Angola terá
de ser uma relação entre países iguais, não apenas nas palavras,
mas sobretudo nas atitudes e nos actos. De ambos os lados. Paternalismo ou revanchismo não cabem mais no relacionamento
entre portugueses e angolanos.
É preciso percecionar fundamentalmente que no que toca à
economia, bem como a vários sectores da sociedade, ambos os
países farão muito melhor em valorizar as sinergias e o elevado
potencial de colaboração. Para ambos ganharem e construirem
sociedades mais robustas e mais felizes.
Os empresários portugueses precisam cada vez mais de olhar
para Angola, não tanto como um destino privilegiado de exportação (sem desprimor para a importância de continuarmos a ser
um dos principais fornecedores de Angola), mas essencialmente
como um espaço de internacionalização das suas empresas, pela
dimensão e profundidade do próprio mercado angolano, mas
igualmente enquanto plataforma destacada para chegar a outros
mercados da África Austral. Será um novo tempo na relação entre os dois países.
JORGE GONÇALVES ALEGRIA
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Grande Entrevista
António Filipe, Diretor-Geral do Meu Super/Sonae MC, em entrevista nesta edição da PAÍS €CONÓMICO, traçou um percurso muito
positivo de 7 anos com um número neste momento que atingiu as
300 lojas, mas que ainda serão elevadas até ao número de 320 até
ao final do presente ano, numa estratégia sólida de crescimento e
melhor serviço dos clientes, que vem nesta insígnia de proximidade
uma qualidade e atenção que segue os passos de uma marca com o
elevado prestígio e reconhecimento como é o caso do Continente. As
lojas Meu Super são cada vez mais o destino de compras de muitos
portugueses. Para responder a esse desiderato, a marca Meu Super
continuará a crescer em Portugal.
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Porto de Sines estabelece relação com Canal do Suez
Chocolate foi o grande destaque em Belém do Pará
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Os investimentos nas áreas do abastecimento
de água, e recolha e tratamento de águas residuais, continuam na ordem do dia, e os municípios portugueses através dos serviços municipalizados respectivos, continuam a dedicar
uma forte atenção ao setor, tornando cada vez
mais fiável, competitivo e seguro para a qualidade de vida dos cidadãos. Na edição anterior
com o caso de Leiria, agora com os casos de Almada e de Tavira, verifica-se que os organismos
públicos estão cada vez melhor dotados de pessoas e tecnologias para responder eficazmente
aos complexos desafios que as sociedades urbanas cada vez mais densificadas colocam a que
tem de tratar com esse bem tão precioso como
é o caso da água.

Pág. 6 a 23
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› GRANDE PLANO
Miguel Salvado, Vereador Administrador Executivo dos SMAS de Almada

«Caminhamos
para a Excelência»
Nestes quase 70 anos de existência (que serão comemorados em Janeiro de 2021)
os SMAS de Almada procuraram sempre uma posição cimeira no setor das Águas e
Saneamento em Portugal. Em entrevista que concedeu à PAÍS €CONÓMICO, Miguel
Salvado, Vereador Administrador Executivo deste serviço público municipal lembra que
desde o início da sua criação que os SMAS de Almada lutam por ser uma referência
nacional, nas áreas da Água e do Saneamento. «E essa vontade mantém-se nos dias de
hoje. A atual Administração dos SMAS de Almada pretende continuar essa caminhada
rumo à Excelência, com forte aposta na Inovação, aprofundando ao mesmo tempo
algumas áreas que entende serem áreas de futuro e que podem potenciar ainda mais
a qualidade dos serviços que presta à população do concelho de Almada», sublinhou
Miguel Salvado, lembrando que um aspeto importante que diferencia os SMAS de
Almada de outras entidades ligadas ao setor «é o facto de fazermos o Ciclo Urbano da
Água».

O

TEXTO › VALDEMAR BONACHO

Ciclo Urbano da Água corresponde a todas as etapas/fases de utilizações da água desde o momento
em que é captada até ao momento da sua
restituição à natureza.
Miguel Salvado aproveitaria a oportunidade para destacar que o facto de os SMAS
de Almada realizarem o Ciclo Urbano da
Água é um registo de diferenciação muito
importante.
«Chamamos a nós a responsabilidade da
captação de água, tratamento de água, armazenagem de água, distribuição de água,
drenagem e tratamento de águas residuais e descarga ou deposição, neste caso
no rio Tejo. Outro aspeto que queremos
referir e que também nos diferencia é o
de sermos o único serviço municipalizado
que faz tudo isto na Área Metropolitana
de Lisboa e dos poucos do País», observou
Miguel Salvado.
Em relação a esta questão Miguel Salvado lembrou que apesar de terem existido
algumas pressões para que os SMAS de
Almada entrassem num sistema intermunicipalizado ligado às Águas de Portugal
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| FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS E CEDIDAS PELOS SMAS DE ALMADA

(e que nos caso dos SMAS de Almada, por
pertencer ao distrito de Setúbal, seria a
Simarsul), «temos mantido no passado e
no presente e desejamos que se mantenha
no futuro esta independência», desejou o
nosso entrevistado.
“Carta Compromisso“
aos funcionários
Nos primeiros dias em que assumiram o
cargo o Conselho de Administração dos
SMAS de Almada dirigiu uma “Carta de
Compromisso“ a todos os 480 funcionários do serviço, reafirmando essa mesma
independência.
«Nessa “Carta Compromisso” reafirmamos o nosso comprometimento de manter os SMAS de Almada cem por cento
municipais e sob gestão pública», destacou Miguel Salvado, lembrando também
que «este ato foi muito importante para
nós, até porque tendo havido a mudança
política que houve, poderia existir a tendência de alguns acharem que poderíamos optar por um modelo semelhante ao
que outros municípios seguem».

Miguel Salvado diz que não censura nem
condena o que os outros municípios fazem, mas o facto de exercer o cargo que
exerce na estrutura da empresa, obriga-o
a defender inexoravelmente os interesses
dos SMAS de Almada e dos Almadenses.
«Por isso, o que nós pretendemos é continuar a fazer o nosso trabalho, ter contas
equilibradas, capacidade de investimento
e ter uma gestão cem por cento pública e
municipal deste Serviço, realizando todo
o Ciclo Urbano da Água, tendo na nossa
posse a “Alta” e a “Baixa” da Água e “Alta” e
a “Baixa” do Saneamento. É esse caminho
que queremos continuar…», justificou o
Vereador Administrador Executivo dos
SMAS de Almada.
Salientando que os SMAS de Almada são
uma entidade financeiramente saudável,
que exibe um saldo positivo e um saldo
de gerência acumulado, Miguel Salvado
aproveita para referir que esta mesma situação financeira permite, suportada por
uma gestão criteriosa, fazer face a investimentos que são necessários nas redes e
outras infraestruturas.
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› GRANDE PLANO
Pelo trabalho que vem desenvolvendo
ano após ano, os SMAS de Almada são
reconhecidos em Portugal e internacionalmente como uma entidade muito respeitada e procurada para parcerias, nomeadamente por parte dos Palop’s.
Miguel Salvado reconhece que a este nível
os SMAS de Almada também têm realizado um trabalho meritório, mas defende
que tem de continuar a existir um reforço
ainda maior neste tipo de relacionamento.
«Sendo os SMAS de Almada uma entidade que é reconhecida por possuir um
vasto know-how dentro da sua especificidade, que pretende estar na linha da frente da inovação, e sentindo-se apta para
partilhar esse conhecimento com outros
parceiros que estejam menos avançados
no seu processo de tratamento de água,
sua distribuição, tratamento de águas residuais e outras fases do Ciclo Urbano da
Água, é com satisfação que partilhamos
este conhecimento com os nossos parceiros», refere Miguel Salvado, para avançar
com alguns exemplos.
«Eu próprio já recebi algumas delegações
dos Palop’s e estamos neste momento a
tentar preparar um protocolo com a CPLP.
Nestes dez meses do meu mandato já recebi duas delegações de Angola, uma de
Cabo Verde e irei receber provavelmente
em breve uma de Moçambique. O que
pretendemos com estas ações é transmitir
o nosso conhecimento, ajudá-los e, porque
não, aprendermos também com as suas
experiências e dificuldades…», referiu o
Vereador Administrador Executivo dos
SMAS de Almada.
Tratar bem o Aquífero
Sendo a água um bem essencial à vida e
cada vez mais escasso, consciente disso
Miguel Salvado salienta que desde o primeiro dia da sua ação nos SMAS de Almada aquilo que mais quer é tratar bem
o Aquífero.
«Gostaríamos que os outros tratassem
tão bem o Aquífero como nós tratamos,
e que tivessem as preocupações que nós
temos com os furos que fazemos e com a
selagem dos furos antigos. Nos dias que
decorrem temos de dispor de um plano
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B ou de um plano C. E neste momento a
nível dos SMAS de Almada também já estamos a pensar em alternativas casos elas
venham a ser necessárias, porque neste
momento não são…» enfatizou Miguel
Salvado, que falaria das principais captações que os SMAS de Almada dispõe
atualmente.
«Cerca de 90% das nossas captações estão
localizadas no concelho do Seixal, e isto
por vários motivos técnicos. Um deles
é porque é mais fácil chegar aos lençóis
freáticos daquela zona e porque são de excelente qualidade. As restantes captações
estão no concelho de Almada», informou
Miguel Salvado para ainda sobre esta
questão referir que há um trabalho diário
de acompanhamento destas 32 captações.
Reserva de 85350 metros
cúbicos
«A nível dos municípios do distrito de
Setúbal (neste caso através da AIA – Associação Intermunicipal de Águas) estudamos em conjunto todas as perspetivas
de futuro no que concerne a novas capacitações de captação de água e de tratamento de água, não só nas zonas dos concelhos de Almada e Seixal, mas a nível de
outros concelhos do distrito de Setúbal»,
precisou Miguel Salvado, informando
em seguida que «Em caso de haver uma
falha grave de abastecimento de água no
concelho de Almada, dispomos de uma
reserva de cerca de 85 mil metros cúbicos
que garante o abastecimento normal de
água às populações do concelho durante
3 dias. Neste momento somos o concelho
com maior reserva de água no distrito de
Setúbal e dos maiores de toda a Área Metropolitana de Lisboa, e já estamos com
um projeto que visa aumentar essa capacidade de armazenamento», sublinhou
Miguel Salvado.
De referir que a água extraída dos furos
de captação no aquífero Tejo-Sado, com
profundidades variáveis entre os 92 e 512
metros, é transportada através de um sistema de condutas adutoras para as estações elevatórias primárias existentes (Vale
de Milhaços, Corroios e Quinta da Bomba)
onde se processa a adição de cloro gasoso

ETAR da Mutela

na quantidade adequada às características
do volume de água.
Esta água é submetida a análises realizadas em laboratórios acreditados no âmbito do Programa de Controlo de Água
para Consumo Humano, aprovado pela
ERSAR, entidade reguladora do setor.
Não passa despercebido o facto de a ERSAR há muito atribuir aos SMAS de Almada o selo de qualidade exemplar de
água para consumo humano. Colocada a
questão nesta entrevista, Miguel Salvado
diz que esta atribuição é uma honra e uma
enorme responsabilidade. «E no fundo é
o reflexo do trabalho de Excelência que
é realizado por nós todos os dias, com a

finalidade de colocarmos diariamente nas
torneiras das casas dos Almadenses água
de excelente qualidade, fiável e segura»,
reagiu o Vereador Administrador Executivo dos SMAS de Almada.
Investimentos de 5 a 6 milhões
de euros por ano
Era a altura de Miguel Salvado referir-se
aos investimentos que os SMAS têm em
curso nesta altura
«Nos últimos anos houve grandes investimentos nas Etar’s com vista a garantir
a qualidade do tratamento das águas residuais. Esse processo está praticamente
concluído e agora estamos a passar por

uma nova fase que tem a ver com a remodelação das nossas redes de distribuição
de água, das nossas adutoras de distribuição e também da remodelação de algumas
redes de drenagem de águas pluviais e residuais.
aqui para a frente este vai ser o grande
investimento. As redes começam a ter alguma (muita) idade e é aqui que temos de
centrar as nossas atenções. Estamos a falar de investimentos de elevada grandeza,
na ordem dos 5 a 6 milhões de euros por
ano», precisou Miguel Salvado, lembrando ainda que o SMAS de Almada têm um
plano para intervir nas redes mais antigas
«e que nos dão mais problemas e que se

situam nas zonas mais antigas do concelho».
Apesar de todas estas apostas na modernização das redes, as perdas de água no
concelho de Almada são inferiores a 30%,
número que mereceu de Miguel Salvado
um comentário.
«Há muitos concelhos piores do que nós
neste capítulo, mas aqui também realizamos um trabalho profícuo com vista a
diminuir cada vez mais o índice de perdas
de água», justificou Miguel Salvado, para
acrescentar. «Como nós temos um número muito elevado de adutoras, é aqui que
os problemas deste género mais incidem.
São adutoras antigas a merecerem de cui-
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› GRANDE PLANO
Referir que a Etar do Valdeão, em exploração desde 1996, destina-se ao tratamento dos efluentes hospitalares do Hospital
Garcia da Orta e parte do aglomerado populacional do Bairro do Matadouro, correspondendo a uma população de 6000
habitantes equivalente.

Cassapo

Laboratório de análises
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dados especiais, situações que estão sob o
nosso absoluto controlo», observou.
Miguel Salvado relembrou que a grande
prioridade dos SMAS neste momento é a
remodelação das redes de água e a melhoria substancial do abastecimento de água
às freguesias da Charneca e Sobreira.
Relativamente aos grandes investimentos necessários, este responsável lembrou
que para estes casos os SMAS de Almada poderão vir a ter apoios comunitários
através de uma qualquer nova linha do
POSEUR – Portugal 2020: Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência
no Uso de Recursos.
«Finalizamos a obra da Etar do Valdeão
e esta foi financiada em parte pelo POSEUR», deu como exemplo Miguel Salvado.

Apoiar o desenvolvimento
turístico
O concelho de Almada tem um conjunto
de projetos, nomeadamente de desenvolvimento turístico, o maior dos quais
a “Cidade da Água”, que exigem da parte
dos SMAS de Almada um serviço de abastecimento de água e esgotos a condizer
com as necessidades destes projetos que
se estendem à zona do Ginjal, Costa da Caparica, Trafaria e outros locais. Estão os
SMAS preparados para este desafio? Miguel Salvado não hesitou na sua resposta.
´«Estamos preparados e neste momento
a trabalhar em várias funções (inclusive
técnicas) para pode corresponder a esse
de desenvolvimento. No caso da Margueira, ao dia de hoje já temos uma ideia de
quais os investimentos que terão de ser
feitos, não só a nível do abastecimento de
água como da recolha das águas pluviais
e residuais e o seu tratamento, e tudo isto
está equacionado. O que nós aqui também
pretendemos é acautelar a qualidade do
próprio abastecimento de água, e a quantidade. E é este estudo que estamos neste
momento a realizar», detalhou o Vereador
Administrador Executivo dos SMAS de
Almada.
Telemetria ao serviço
dos clientes
Muito empenhados no conceito da inovação, os SMAS de Almada instalaram em
Janeiro de 2018 equipamentos de telemetria nos contadores dos seus clientes na
zona da herdade da Aroeira.
«Esta solução tecnológica de medição de
aparelhos à distância, por telemetria, permite agilizar a recolha da leitura de consumos e melhorar a informação sobre situações anómalas do contador e da rede, sem
necessidade de aceder fisicamente ao local
da instalação», sublinhou Miguel Salvado.

SMAS de Almada – Praias Tarquino e Dragão Vermelho

Das melhores águas
consumidas em Portugal
São várias as certificações já conquistas
pelos SMAS de Almada: ISO 9001:2015
(Qualidade), ISO 14001:2015 (Ambiente),
OHSAS 18001:2007 e a ISO 55001:2014
(Patrimonial de Infraestruturas) e em
Janeiro de 2018 obtiveram a norma
22000:2015 (no âmbito do Sistema de
Gestão de Segurança Alimentar).

«Mas este processo não vai parar. Já neste nosso mandato recebemos uma certificação de gestão e segurança alimentar
(água). Estas certificações permitem-nos
sermos conhecidos pelos nossos cerca de
106 mil clientes e pelo setor da água como
uma entidade de referência, e permitem-nos também, internamente, melhorarmos cada vez mais os nossos processos,
a nossa gestão, a qualidade ambiental do

nosso serviço, a responsabilidade social,
a gestão da energia, tudo visando colocarmos à disposição dos nossos clientes
uma das melhores águas consumidas em
Portugal. E tudo isto faz parte da nossa caminhada para a Excelência…», enfatizou
Miguel Salvado, Vereador Administrador
Executivo dos SMAS de Almada, um gestor muito jovem mas que já leva mais de
quinze anos de vida autárquica. ‹

SMAS de Almada
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› GRANDE PLANO
A Taviraverde é a empresa responsável
pela distribuição de água em Baixa ao
concelho de Tavira, fornecendo água
para consumo humano de qualidade
incontestável. A que atribui o facto de
continuarem a ter no concelho água de
boa qualidade? Ao trabalho desenvolvido pelas Águas do Algarve, ou também à
vossa ação?

António Chaves Ramos, administrador da Taviraverde, e Jaime Costa, presidente da Taviraverde

Jaime Luís Costa, Presidente do Conselho de Administração da Taviraverde

«Prestamos às populações
do concelho de Tavira
serviços de Excelência»
Nada melhor para provar a boa qualidade da água que se consome no concelho de
Tavira do que lembrar que a Taviraverde tem sido desde sempre distinguida pela ERSAR
com os selos de qualidade exemplar de água para consumo humano. Em entrevista

Ao trabalho desenvolvido por ambas as
entidades, alta e baixa. A água fornecida
pela AdP representa quase 99% do total
aduzido ao concelho, pelo que é importante ter confiança na qualidade do produto
que nos fornecem. Mas independentemente dessa qualidade, asseguramos uma
vigilância contínua ao sistema, através de
um controlo operacional rigoroso, feito
diariamente. Temos ainda um controlo
analítico que vai muito além da exigências legais. Os restantes 1% referem-se
a 8 zonas de abastecimento não ligadas
a este sistema intermunicipal (Cachopo,
Feiteira, Mealha, Relvais, Bengado, Morenos, Faz-Fato e Carrapateira). Nestas ZA, a
Taviraverde tem a responsabilidade total
pelo abastecimento, desde a captação de
água e seu tratamento, à distribuição às
populações abrangidas, garantindo-se de
forma rigorosa a sua qualidade ao consumidor final. A preocupação com a qualidade da água é uma constante, o que nos
levou inclusivamente a implementar em
2017 um Plano de Segurança de Água.
Pelo menos desde 2014 que a ERSAR
tem vindo consecutivamente a atribuir
à Taviraverde o selo de qualidade exemplar de água para consumo humano.
Como observa este reconhecimento e
até que ponto considera que a Taviraverde tem contribuído para este bem-estar

à PAÍS €CONÓMICO, Jaime Luís Costa, Presidente do Conselho de Administração

dos seus habitantes?

da Taviraverde, que se fez acompanhar de António Chaves Ramos, Administrador da

A Taviraverde tem sido sempre distinguida pela ERSAR com os selos de qualidade
exemplar de água para consumo humano,
pelos seus excelentes resultados nesta matéria e por cumprir largamente todos os
critérios definidos para a sua atribuição.
O fato de termos sempre taxas de cumprimento dos VP acima dos 99% deve-se
ao trabalho que é feito diariamente para
assegurar a vigilância adequada a todas

mesma empresa, sublinhou que «a prioridade da Taviraverde é sempre o abastecimento
de água às populações, garantindo sempre a boa qualidade e quantidade do produto
entregue». Referindo-se aos investimentos em curso pela Taviraverde, Jaime Luís Costa
lembrou que em sete obras a decorrer no concelho (três de saneamento e quatro de
abastecimento de água) o investimento total soma os 2,4 milhões de euros, investimento
que em seu entender «só nos é possível realizar com o recurso a fundos europeus».
TEXTO › VALDEMAR BONACHO | FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REISE CEDIDAS E PELA TAVIRAVERDE
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Viveiros em Tavira

as zonas de abastecimento, com especial
ênfase para os pontos mais críticos, nomeadamente nas ZA que dependem em
exclusivo da nossa atuação.
A Taviraverde tem uma grande responsabilidade social perante a sua Comunidade. Têm procurado merecer o respeito
dessa mesma Comunidade?

Do último inquérito, realizado entre 17/
janeiro e 15/fevereiro do corrente ano
através de plataforma eletrónica, responderam 684 clientes (mais 200 que no anterior inquérito realizado em 2017), tendo-se mantido uma taxa média de satisfação
de 88,32%. De referir que esta taxa se tem
mantido constante nos últimos anos. Estes resultados, por um lado, deixam-nos
muito orgulhosos em relação ao trabalho
que temos vindo a desenvolver e com a
sensação de que estamos a cumprir a nossa missão, mas por outro lado, fazem com
que, cada vez mais nos sintamos com uma
maior responsabilidade para cumprir os
objetivos a que nos propomos.
Tarifas adequadas
Quantas pessoas são hoje abastecidas
em Tavira? Os preços da água, do saneamento e dos resíduos são compatíveis
com a boa qualidade dos serviços que a
Taviraverde presta?

Temos um total de 22429 clientes servidos
por AA (85% de cobertura), 20136 clientes servidos por AR (79% de cobertura) e

22159 alojamentos servidos por RU (87%
de cobertura). As tarifas em vigor refletem
uma boa relação qualidade-preço, consideram-se adequadas aos serviços prestados.
Também se exige que a atuação da empresa cumpra os requisitos de qualidade
expectáveis pelo cliente, motivo pelo qual
a aposta na Certificação em Qualidade foi
uma constante desde o início da sua atividade em 2005.
Apertado controlo
na qualidade
No âmbito do Programa de Controlo e
Qualidade de Água – PCQA asseguram o
controlo microbiológico e físico-químico
da água abastecida em todo o concelho.
É um procedimento semanal? Não têm
ocorrido casos anormais neste processo? E essa normalidade deve-se a quê?

Conforme já explicado acima, o controlo
operacional é feito diariamente com técnicos da Taviraverde, através da monitorização de níveis de cloro, pH e turvação em
pontos críticos de todas as ZA, num total
de, pelo menos, 70 pontos de amostragem
semanais. A par desta monitorização são
realizadas semanalmente análises a todas
as ZA, desde a captação à torneira do consumidor, através de laboratório externo
(devidamente acreditado e reconhecido
pela ERSAR) no âmbito do PCQA (Plano
de Controlo da Qualidade da Água) e do
PCO (Plano de Controlo Operacional). Em
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projetos sob a égide da Taviraverde nes-

perdas de água e de energia. No plano social, a Taviraverde participa em diversos
eventos que se realizam no concelho de
Tavira, como sejam: Feiras (Feira da Dieta
Mediterrânica, Feira da Juventude,…), as
celebrações do Dia Mundial do Ambiente
(Semana da Criança e do Ambiente), entre muitos outros, em que normalmente
marcamos presença com um stand onde
realizamos essencialmente atividades
direcionadas para as crianças e para os
mais jovens, com jogos lúdicos de sensibilização para as questões relacionadas com
água e resíduos, promoção da reciclagem
e consciência ambiental. Demos este ano
destaque à mobilização para o combate à
poluição dos plásticos -#BeatPlasticPollution, bem como ao lema da campanha “If
you can’t reuse it, refuse it” (se não podes
reutilizar, recusa!), que serviu de inspiração para diversas atividades desenvolvidas junto das crianças do concelho. Também organizamos ações de sensibilização
ambiental, como o “Vamos Celebrar O
Ambiente”, que organizamos em Novembro passado junto dos alunos do 1º ciclo
do concelho e que abrangeu todas as áreas
da empresa.

ta importante vertente?

Sabemos que em todos os concelhos há

Temos implementado um plano de segurança da água, assim como um plano de
gestão patrimonial de infraestruturas e,
ainda em curso, um plano de gestão de

a preocupação de levar água potável às

ETA dos Relvais na Serra de Tavira

populações mais distantes. Têm esse

preocupação em abranger os núcleos habitacionais de maior dimensão (acima ou
próximos dos 50 habitantes). Os restantes
alojamentos existentes são na generalidade muito dispersos, o que inviabiliza a extensão do serviço a esses locais.

ETA e depósito de água dos Relvais

2017, as análises do PCO representaram
cerca de 85% do total das 7786 análises
realizadas. Este controlo é mais abrangente nas ZA com origens próprias, pois
permite-nos determinar variações na
qualidade das origens (captações) e assim
adequar os sistemas de tratamento a essas
variações. Pontualmente podem surgir resultados analíticos acima dos valores de-

sejáveis, mas como o controlo é muito frequente, consegue-se quase sempre prever
essas tendências nos parâmetros monitorizados. Quando isso acontece, é feita uma
investigação rigorosa das causas desse incumprimento e definidas ações corretivas
apropriadas, tudo isto no âmbito do SGQ
implementado. Tendo como exemplo o
ano de 2017, não se registou qualquer in-

cumprimento, tal como em 2018 (até ao
momento).
Refira-se ao desempenho social e aos

problema? E estamos a falar de muita
gente que ainda não tem água nas suas
torneiras?

Aposta na melhoria contínua
Que mensagem quer deixar?

A

Taviraverde é uma empresa que prima pela excelência dos serviços que presta às populações do
concelho de Tavira. Tem como objetivo satisfazer as
necessidades de abastecimento de água, de recolha de águas
residuais e de gestão de resíduos urbanos da população do município de Tavira, 365 dias por ano, num quadro de sustentabilidade económica, financeira, técnica, social e ambiental, com
objetivos estratégicos definidos e orientados para uma gestão
financeira rigorosa, qualidade dos serviços prestados e satisfação do cliente. A Taviraverde mune-se de planos anuais de
atividades, detalhados em várias ações mensuráveis e monitorizadas mensalmente, para controlo e seguimento da gestão de
atividades, de onde se destacam: Controlo de perdas de água,

Temos atualmente cerca de 85% de cobertura no abastecimento de água em todo o
concelho, tendo havido, desde a criação
da Taviraverde em 2005, uma grande

Diminuição de infiltrações nas redes de saneamento, Aumento
da deposição seletiva de resíduos para reciclagem, Controlo do
Plano de Investimentos e Melhoria da Qualidade de serviços.
Desde a sua constituição, a empresa procura acompanhar o desenvolvimento e crescimento do Concelho de Tavira, tentando
responder da forma mais adequada aos desafios ambientais
que se impõem, procurando investir nas melhores soluções
tecnológicas, visando a otimização de meios e a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados. A nossa ambição
futura não difere da atual, ou seja, a permanente preocupação
na melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados e na
satisfação dos nossos clientes, numa constante preocupação
com a qualidade ambiental no concelho de Tavira. ‹
Veículos de recolha de RSU
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Quais são atualmente as grandes prioridades da Taviraverde aos níveis da

distribuição de água, saneamento e resíduos? São avultados os investimentos
nestas áreas?

Estamos constantemente a fazer investimentos quer em manutenção das redes e
equipamentos existentes quer em novas
redes e novos equipamentos. Claro que a
prioridade é sempre o abastecimento de
água às populações, garantindo sempre a
boa qualidade e quantidade do produto
entregue. Para além de diversas pequenas obras de manutenção/remodelação e
melhoria das redes existentes, atualmente
temos sete grandes obras a decorrer no
nosso concelho, sendo três de saneamento e quatro de abastecimento de água,
que representam um valor total de investimento de cerca de 2.400.000€ (dois
milhões e quatrocentos mil euros). Claro
que só nos é possível realizar estes investimentos com recursos a fundos europeus.
Neste caso foi no âmbito de candidaturas
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Recolha de resíduos na Ilha de Tavira

apresentadas e aprovadas pelo POSEUR –
Portugal 2020: Programa Operacional da
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de
Recursos, com uma taxa de financiamento de 85%.
Sendo Tavira uma urbe que todos os
anos recebe dezenas de milhar de turistas estrangeiros, isso leva-os a um
procedimento redobrado, ou não é esse
o fato que vos leva a estarem mais atentos?

Estarmos sempre atentos à qualidade do
serviço que prestamos, é uma obrigação

que assumimos com os nossos clientes.
Claro que o aumento de população flutuante obriga a um dimensionamento e
flexibilidade dos serviços que, de outra
forma, não seriam necessários, o que obriga a procedimentos e formas de controlo
mais complexos e exigentes. Temos a nossa estrutura empresarial preparada para
respondermos atempadamente e com a
qualidade exigida ao aumento da população, através do reforço de equipas que
previamente foram preparadas para esse
efeito.

Quantas ETA – Estações de Tratamento
de Água e Reservatórios possuem neste momento? São em número suficiente
para um abastecimento seguro e equilibrado?

Para o abastecimento de água, temos 9
instalações de tratamento de água, 2 postos de recloragem, 23 EEAA, 25 Reservatórios, 405 km de condutas, 13700 ramais e
um volume de atividade de 2.113.817 m3/
ano.
Considera-se que atualmente os sistemas
se encontram bem dimensionados e garantimos, sem qualquer problema, o fornecimento seguro mesmo em situações
extremas de aumento de população.
São uma empresa certificada no âmbito
da Qualidade?

Ilha de contentores subterrâneos em Tavira
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Sim. Somos certificados na Gestão da
Qualidade desde 2008. Atualmente somos já certificados pelo referencial ISO
9001:2015. A opção da empresa em certificar o Sistema de Gestão de Qualidade
pela norma ISO 9001 reforça a garantia de
um elevado nível de qualidade no fornecimento de produtos e serviços aos seus
clientes e partes interessadas. Pretendemos em breve certificar a empresa também noutras áreas, como a Segurança no
Trabalho e o Ambiente. ‹
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Paulo Pulquério, Diretor Geral da PWG Portugal

«Boas parcerias
de negócios ajudam
o crescimento»
Em 2018 a PWC Portugal deverá crescer cerca de 20 por cento comparativamente ao
ano anterior. Esta previsão é de Paulo Pulquério, Diretor Geral da PWC Portugal, empresa
líder na distribuição de componentes e soluções completas de Tratamento de Água.
É uma das 25 filiais do Pollet Water Group, multinacional belga presentes na Europa,
África e Médio Oriente, que regista uma média de faturação anual global que ronda os
170 milhões de euros e que agrega mais de 800 colaboradores. Em entrevista à PAÍS
€CONÓMICO. Paulo Pulquério, Diretor Geral da PWG Portugal identificou aqueles que
são os principais pilares que garantem a sustentabilidade dos negócios da sua empresa.
«Este crescimento sustentável baseia-se muito na escolha de bons parceiros de negócios,
empresas internacionais de confiança que nos garantem equipamentos de elevadíssima
qualidade nas áreas onde trabalhamos e que satisfazem as exigências e necessidades
dos nossos clientes», justificou Paulo Pulquério, para acrescentar que a PWG Portugal
privilegia as melhores marcas internacionais para procurar manter a liderança na
sua área de especialização. «Mas já estamos a estudar a colocação no mercado de
componentes e soluções de tratamento de água de marca própria», divulgou Paulo
Pulquério.

O

TEXTO › VALDEMAR BONACHO

| FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS E CEDIDAS PELA PWG

Diretor Geral da PWG Portugal não tem dúvidas que
saber manter essas boas parcerias de negócios e estar
umbilicalmente ligado a um grupo como o Pollet Water,
com um prestígio intocável internacionalmente e há mais de quatro décadas na vanguarda do que de melhor se fabrica na área
dos componentes e soluções completas de tratamento de água, «é
uma vantagem preciosa».
«Aquilo que procuramos é chamar a nós boas parcerias de negócios, marcas internacionais de nomeada que através dos seus padrões inovadores e de qualidade, conquistam facilmente as atenções e pretensões dos nossos clientes», salientou Paulo Pulquério,
avisando desde logo que a confiança e os padrões de qualidade
dos equipamentos e soluções, são sempre fatores determinantes
na escolha destas parcerias. «Procuramos estar ao lado dos melhores parceiros, das melhores marcas internacionais na nossa área
de negócios», sublinhou Paulo Pulquério.
No entender do Diretor Geral da PWG Portugal «é muito importante saber manter essas parcerias com vista a termos da parte delas o melhor suporte», disse Paulo Pulquério, referindo que 95%
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destes fabricantes são estrangeiros, principalmente americanos e
alemães já que «há muito pouca produção nacional de componentes de tratamento de águas», reconheceu.
Se a indústria está bem, nós estamos bem…
Referindo-se à previsão de 20 por cento de crescimento dos negócios da PWG Portugal em 2018, Paulo Pulquério não se diz surpreendido. «Sinceramente, esperava para 2018 este crescimento
de 20 por cento em relação ao volume de negócios que atingimos
em 2017, porque a economia está a crescer, está a ter um comportamento muito positivo. Por outro lado o crescimento do Turismo
é visível e os próprios setores da indústria portuguesa estão a investir. E sendo a PWG Portugal uma empresa que distribui componentes e soluções de tratamento de águas, está sempre muito
dependente do bom comportamento da indústria. Se a indústria
estiver bem, nós também estamos bem…», sublinhou o Diretor
Geral da PWG Portugal.
Embora reconhecendo que a prática do tratamento de águas industriais já existe em Portugal há muitos anos, uma vez que tanto
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os empresários e os industriais têm a necessidade de ter as águas
tratada para poderem levar por diante os seus sistemas e processos, Paulo Pulquério não tem dificuldades em reconhecer também
que existe hoje no seio do empresariado português uma maior
consciencialização para estas questões tão importantes, e adianta
um exemplo.
Preocupação maior pelo tratamento das águas
«A indústria farmacêutica continua como há duas ou três década
atrás a necessitar de águas ultra puras e as caldeiras industriais
precisam sempre de água descalcificada. Estes procedimentos,
que já aconteciam anteriormente, continuam a ser práticas bem
presentes nestes setores da indústria, que fazem parte do nosso
leque de clientes», chamou a atenção Paulo Pulquério., que ainda
a este propósito acrescentou.
«Verificamos também que existe hoje da parte do cliente particular uma preocupação cada vez maior pelo tratamento das águas,
o que até há bem pouco tempo praticamente só acontecia com o
cliente final. Mas o nossoo foco principal não é o cliente particular, pois há pouca atividade, embora tenhamos todas as soluções
necessárias paraeste tipo de mercado…», reparou o Diretor Geral
da PWG Portugal.
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Equipamentos com controlo à distância
Paulo Pulquério chamaria a atenção para o facto de as empresas
distribuidoras de água: os SMAS, a EPAL e outras serem obrigadas a fornecer água de boa qualidade em consonância com os requisitos impostos por Lei, e sendo assim essa água tem de ser boa.
«Uma empresa como a PWG Portugal (salvo raríssimas excepções) não é chamada para tratar essa água. Só o faz se for solicitada para o fazer, mas em geral não tem essa intervenção, garantiu
Paulo Pulquério, que aproveitaria o ensejo para dizer que os principais clientes da PWG Portugal estão muito ligados às indústria
de componentes para automóveis, indústria eletrónica e indústria farmacêutica.
«A determinada altura do seu percurso a PWG Portugal deslocou
o seu foco.
Em vez de comercialmente olhar para a indústria, passou a olhar
para os clientes e para os fornecedores e instaladores de tratamento de água, que fazem a indústria. Ou seja, deixamos de ser
concorrentes deles para passarmos a ser seus fornecedores», clarificou o Diretor Geral da PWG Portugal.
Seja em que área for, uma empresa destaca-se no mercado pela
qualidade e inovação dos seus produtos, equipamentos e soluções.
Isto passa-se também com a PWG Portugal.

Passar a ter marcas próprias
Paulo Pulquério garantiu que a colocação no mercado de novas
soluções inovadoras está no próprio ADN da empresa, mas informou que em termos de novas tecnologias não há nenhuma
novidade digna de registo para ser lançada em 2019 na área do
tratamento de água.
«A única novidade (que passará a ser obrigatória em todos os
equipamentos deste tipo), é que estes equipamentos poderão pas-

sar a ser controlados à distância, através de aplicações de telemóveis, Wi-Fi e internet. Será um tipo de controlo que será feito à
distância», revelou o nosso entrevistado. «Mas não deixa de ser
uma novidade…» precisou.
PWC Portugal faz a diferença
Entretanto, Paulo Pulquério não resistiu em adiantar-nos a pretensão do Pollet Water Group em colocar produção própria com
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marcas próprias nos mercados onde está presente. «Em vez de
vendermos as marcas que toda a gente vende, queremos começar
a ter as nossas próprias marcas, e já se iniciou o processo de investigação visando esta importante mudança, que não tendo ainda uma data definida para o seu lançamento no mercado, deverá
acontecer a médio prazo…», informou.
O Pollet Water Group possui centros de produção na Alemanha
e na Turquia, mas já pôs em marcha na Bélgica um processo de
investigação de equipamentos que, através de pequenos ajustamentos, vão permitir a poupança de água. «Será no futuro uma
outra novidade», enfatizou o nosso entrevistado.
Reforço de capacidade e know-how
Paulo Pulquério lembrou também que a PWG Portugal dispõe de
uma Divisão de Piscinas, oferecendo uma vasta gama de componentes para piscinas públicas e privadas.
«Também nesta área pomos à disposição dos nossos clientes um
acompanhamento de suporte comercial, desde a fase de elaboração de orçamentos, à entrega de material, apoio técnico e serviço
pós-venda. Também aqui, sabemos fazer a diferença…» sublinhou.
Paulo Pulquério aproveitaria para sublinhar a importância que
o Pollet Water Group tem no contexto dos negócios da PWG
Portugal.
«Esta ligação é importante, porque para além de nos permitir
uma retaguarda sólida e uma reforço de stocks e de know-how,
facilita-nos a troca de experiências», esclareceu o Diretor Geral
da PWG Portugal, aproveitando para se referir aos produtos que
têm saída em Portugal. «As nossa vendas incidem muito nos
descalcificadores, no doseamento químico e nas bombas de calor para piscinas, mas existem outros componentes e soluções
com muita procura. «Se eventualmente não tivermos em stock
algum destes componente, rapidamente ele chegará até nós vindo da nossa Casa-Mãe da Bélgica», garantiu.
Mudança para Talaíde
A fechar esta entrevista, Paulo Pulquério informou que até final
deste ano a PWG Portugal irá mudar-se para o Centro Empresarial
de Talaíde, para um Armazém com 1000 metros quadrados, mais
600 metros quadrados que o atual.
«Esta mudança estava prevista acontecer em Outubro deste ano,
mas alguns imprevistos levaram-nos ao adiamento desta deslocalização para o Centro Empresarial de Talaíde, situado por detrás
do Tagus Park. Este investimento vai permitir à PWG Portugal
um espaço maior e mais moderno, e tornar-se uma empresa ainda
mais competitiva», disse o Diretor Geral da PWG Portugal, que
aproveitaria para informar que mantém bem vivo o desejo de ver
a PWG Portugal avançar um dia para a área das Águas Residuais.
«Já existem estudos nesse sentido, mas temos de esperar pelo momento certo. Não escondo porém que este é um dos meus desejos,
porque é uma área que no futuro poderá trazer mais prosperidade à empresa…», finalizou Paulo Pulquério, que desde o primeiro
dia abraçou com paixão o projeto da PWG Portugal. ‹
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António Costa, Primeiro-Ministro português, “reabre” relações com Angola

Assinado o fim da dupla tributação
Nos dias 16 e 17 de Setembro, o Primeiro-Ministro português, António Costa, realizou a sua primeira visita oficial a Angola,
traduzindo o “reabrir” das relações políticas entre Portugal e Angola, que estiveram
durante dois anos praticamente congeladas em virtude do processo judicial que a
justiça portuguesa tinha interposto ao então vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. Remetido o processo para a justiça
angolana, o “irritante”, como foi chamado,
desapareceu e, consequentemente, o relacionamento entre os dois países retomou
o percurso normal.
Em Luanda, o Presidente de Angola, João
Lourenço, foi enfático e sublinhou que
os «investimentos portugueses são bem-vindos a Angola», principalmente os que
forem aplicados na indústria transformadora, com base em matérias-primas e em
materiais locais, a agricultura e a agro-indústrial. Aliás, com base neste último
interesse, foi criada a Câmara de Agrícola
Luso-Angola, para estimular o relacionamento nas questões do desenvolvimento
agrícola entre os dois países.
A questão porventura mais importante
na deslocação do Primeiro-Ministro a
Luanda, prendeu-se com a assinatura do
acordo que acaba com a designada dupla
tributação entre os dois países, o que deverá estimular ainda mais as relações comerciais e de investimento entre Portugal
e Angola.
A este nível, importante também o anúncio de António Costa do aumento de 1.000

JOSÉ TEIXEIRA
O Presidente do DST Group, com sede
em Braga, construiu uma nova unidade
industrial para a Bysteel FS, num
investimento de 16 milhões de euros e que
criará 200 novos postos de trabalho, mas
que se destacará sobretudo por ser uma
unidade que permitirá à empresa ‘projetarse no clube restrito das empresas europeias
indicadas para desenvolver projetos de
alta complexidade e dimensão’. Este é mais
um bom exemplo do sucesso da aposta da
metalomecânica portuguesa ao mais alto
nível internacional. ‹

Porto de Sines assinou Memorando de Entendimento
com Zona Económica do Canal do Suez

Estreitar relações portuárias
entre Sines e o Egito

para 1.500 milhões de euros respeitante
ao seguro de crédito às exportações portuguesas para Angola.
Finalmente, destaque para o caminho tendente à regularização de dívidas de entidades angolanas a empresas portuguesas,

que segundo o Ministro das Finanças de
Angola, Archer Mangeira, deverá ter já
em Novembro, um quantitativo global
correcto, bem como uma calendarização
definida para a sua solução nos próximos
tempos. ‹

Na presença da Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, foi assinado um Memorando de
Entendimento (MoU) entre a Administração dos Portos de Sines e do Algarve e a Zona
Económica do Canal do Suez (Egito), que visa estreitar as relações entre as duas interfaces
logísticas e portuárias de dimensão global.
O Memorando foi assinado entre o presidente da APS, José Luís Cacho, e o Chairman
da Zona Económica do Canal do Suez, e deverá potenciar o posicionamento do Porto de
Sines como principal porto português e grande hub da costa atlântica e porto de entrada
não só no próprio Atlântico como também na Península Ibérica e na Europa, nomeadamente nos tráfegos Este-Oeste via canal do Suez.
A zona económica egipcia conta com quatro áreas industriais e seis portos, estando localizada numa encruzilhada entre África, Europa e Ásia, ocupando 461 k2 ao longo das margens do recém expandido Canal do Suez, com uma posição geográfica ímpar de principal
rota comercial entre a Europa e a Ásia. ‹

SOFID e Casais assinaram protocolo
de financeiamento para Angola

Penamacor vai receber
parque termossolar

A SOFID e o Grupo Casais assinaram um protocolo que define
linhas de colaboração com vista ao financiamento de projeto de
investimento em Angola. Através das sua subsidiária Metalser,
o Gruo Casais pretende desenvolver no Pólo Industrial de Viana, uma importante unidade industrial de fabrico e montagem
de serralharias de ferro e estruturas metálicas, tendo em vista a
distribuição e comerciaização dos referidos produtos e serviços
conexos com a indústria metalúrgica.

O concelho de Penamacor, no distrito de Castelo Branco, vai receber um novo parque termossolar com capacidade instalada de 200 Megawatts, e que implicará um investimento
de 200 milhões de euros. O anúncio foi efectuado por António Luís Beites, presidente da
Câmara de Penamacor, adiantando que o investimento é da iniciativa de uma empresa
portuguesa, sem adiantar o seu nome. O projeto será concretizado através de uma concessão em dois terrenos da própria autarquia,a qual receberá anualmente um valor de 40
mil euros do investidor. Ainda segundo o autarca, serão criados vários postos de trabalho
no período de construção, e depois entre seis a dez já na fase de operação do parque. ‹
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A produção dos elementos de serralharia de ferro e estruturas
metálicas permitirá ainda reduzir o volume de improtação dos
mesmos materiais reforçando a Casais, como empresa de renome
num setor que carece de investimento em Angola.
De referir que este acordo para Angola entre a SOFID e o Grupo Casais, é consequência de uma colaboração já anteriormente
estabelecida para projetos de investimento em países de língua
portuguesa em África, nomeadamente em Moçambique. ‹

REINALDO TEIXEIRA
O CEO do Grupo Enolagest recebeu
recentemente o galardão de “Personalidade
do Ano 2018”m na área do Turismo,
atribuído pelo nosso confrade revista
Magazine Imobiliária, em cerimónia que
decorreu no Hotel Vila Galé Paço D’Arcos. O
empresário algarvio, mas que já estendeu a
sua atividade a todo o território continental
português, é um dos mais destacados
empreendedores da Região do Algarve,
distinguindo-se pela qualidade e serviços
de excelência com que o conjunto de mais
de 30 empresas do grupo se distingue no
seu trabalho quotidiano. ‹

LUÍS FIGUEIREDO
O Administrador do Grupo ETE está ao
leme do principal grupo de navegação
marítima em Portugal, mas que assume
de forma crescente a internacionalização
como forma de ganhar escala, mas
igualmente competências para ganhar
quota de mercado. Mais uma vez, nas
páginas desta edição, o Grupo ETE, através
da Transinsular, anuncia o alargamento
de serviços para a região da África
Ocidental, com novas escalas na Gâmbia e
Guiné-Conacry, isto depois de registar um
crescimento sustentado nas ligações entre
Portugal e Cabo Verde. ‹
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António Filipe, Diretor Geral do MEU SUPER/Sonae MC muito satisfeito

«Prevemos ter
320 lojas no final
de 2018»
Em entevista à PAÍS €CONÓMICO, António Filipe, Diretor Geral do Meu Super diz
que os reultados até agora conseguidos pela marca Meu Super têm sido excelentes.
«Em 7 anos chegámos às 300 lojas, mas prevemos terminar o ano de 2018 com 320
lojas», destacou, para sublinhar também que «Prevemos continuar a crescer de forma
sustentada, criando relações estreitas com os parceiros de negócios e ajudando-os a
potenciar a sua atividade».
TEXTO › VALDEMAR BONACHO

| FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS

A rede de Supermercados Meu Super foi criada em 2011, e a

Meu Super – uma força no retalho tradicional

partir de então tem assinalado um crescimento exponencial.

Podemos afirmar que a marca Meu Super distingue-se pelo seu

O número de lojas tem subido, a cobertura tem-se alargado a

conceito de proximidade?

todo o território nacional e as vendas também têm crescido

Sem dúvida. De acordo com dados da Nielsen, o Meu Super representava, em 2017, 13,8% do mercado de retalho tradicional. Se
olharmos para este valor tendo em mente que o Meu Super é uma
rede de lojas de proximidade, é fácil perceber que é um fator de diferenciação. As lojas Meu Super situam-se predominantemente em
zonas habitacionais ou de grande fluxo pedonal; no entanto, também é nossa intenção estender mais a rede para meios rurais. Com
lojas com um carácter simples e prático e uma oferta variada, a nossa proposta de valor é muito apelativa, tanto para os clientes com
para os empreendedores, sempre com o conceito de proximidade
em primeiro plano e com uma forte aposta nos produtos frescos.

substancialmente. Com estes registos podemos afirmar que estamos na presença de um projeto que cativa o interesse de uma
parcela interessante do mercado retalhista alimentar?

Com certeza. Para começar, a Sonae MC é líder do retalho alimentar, com décadas de experiência acumulada no desenvolvimento
de novas lojas, insígnias e marcas, com o objetivo de satisfazer
as necessidades dos clientes. Assim, o formato franchising Meu
Super, como conceito de supermercados de proximidade, é uma
mais-valia para os clientes que valorizam a proximidade e a comodidade de uma marca de confiança. Mas também é um enorme
incentivo para empresários e proprietários de negócios de retalho
tradicionais, uma vez que o carácter de franchising permite-lhes
beneficiar de um acompanhamento nas várias vertentes do negócio. Dada a atual conjuntura do país, parece-me que esta é a altura
perfeita para as rede Meu Super porque existe um maior poder
de investimento e compra, e um crescente interesse por parte dos
clientes num comércio mais próximo e personalizado.
Que características fazem do Meu Super um projeto inovador e
de sucesso? Onde reside a sua grande virtude?

O grande fator de sucesso da marca Meu Super é a sua conveniência. Um formato conveniente para empresários e empreendedores, que encontram no Meu Super uma forma de entrar no
mercado de retalho alimentar ou de rejuvenescer um modelo de
negócio mais tradicional, com a garantia e o suporte de uma empresa como a Sonae MC. Depois, é igualmente conveniente para
os consumidores, que, através das lojas Meu Super, têm acesso
facilitado aos produtos que precisam no seu dia-a-dia, num espaço
próximo e com um atendimento personalizado.
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A marca Meu Super foi “Escolha do Consumidor e Excellentia
2018“. Que significado tem para si este reconhecimento vindo
da parte do consumidor?

É sempre muito gratificante sermos premiados, tendo esse prémio ainda mais valor quando somos colocados em competição
com os nossos concorrentes diretos e, quando são os consumidores que reconhecem o excelente trabalho desenvolvido pela nossa
equipa e pelos colaboradores e proprietários das lojas Meu Super
de todo o país. A satisfação do cliente é o nosso maior incentivo e,
por isso, trabalhamos para melhorar a sua experiência em loja, reforçando o atendimento personalizado e ajustando cada vez mais
a variedade de oferta em função das suas necessidades.
Lojas Meu Super: Escolha inegável
De que formato comercial estamos a falar? De um formato facilmente adaptável por empresários e investidores?

O Meu Super funciona em modelo de franquia e está disponível
tanto para empresários que pretendam abrir lojas de raíz, como
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para transformação ou “upgrade” de lojas já existentes e em funcionamento. Os parceiros da Sonae MC na rede Meu Super beneficiam de um conjunto alargado de vantagens que lhes confere
competitividade no mercado nacional. A Sonae MC garante apoio
em todas as fases do processo, desde a análise de viabilidade, à
definição de layout, imagem, seleção de equipamento, até à escolha da gama.
Optar pelo formato Meu Super é garantir uma entrada com sucesso no mercado retalhista alimentar? E para o consumidor
também representa uma vantagem escolher esta marca para
efetuar as suas compras?

Este é claramente um canal de crescimento. Procuramos franqueados com espírito empreendedor e disponibilizamos uma
forma de revitalizar os seus negócios ou de desenvolver novas atividades, beneficiando de garantia de preços, de uma gama ampla
e produtos de marca própria Continente e de fabricantes adaptáveis às diferentes realidades locais. Para o consumidor, que é cada
vez mais exigente, a conveniência que advém da proximidade da
loja e o serviço personalizado pelo franqueado fazem com que
as lojas Meu Super sejam uma escolha inegável para os nossos
clientes.
Meu Super com plano de expansão ambicioso
Como justifica a evolução da marca Meu Super nestes 7 anos de
vida? É a evolução que previam?

O plano de expansão Meu Super é ambicioso, com objetivo de reforço da sua presença em todo o território nacional. Com abertura
da primeira loja em Maio de 2011, chegámos ao final de 2017 com
300 unidades. Os resultados têm sido excelentes e estamos muito
satisfeitos com o desempenho e evolução da marca Meu Super.
Estamos a modernizar o conceito e, no final de Junho, implementámos um novo conceito na loja de Arroios para aumentarmos
a sua resiliência e competitividade. Gostaríamos muito que os
nossos parceiros conseguissem criar vantagens competitivas estreitando o relacionamento na interação com os clientes correspondendo às suas necessidades, desejos e expectativas no dia a
dia. Atualmente, a rede conta também com mais de 1200 postos
de trabalho criados e mais de 54 mil metros quadrados de área de
vendas. Desde a sua criação, os objetivos da rede passam por continuar a crescer sustentavelmente, criando relações estreitas com
os parceiros de negócios e ajudando-os a potenciar a sua atividade
de modo a continuar a expansão.
Que caminho é preciso percorrer para fazer-se parte integrante
do projeto Meu Super? Estamos a falar de uma caminhada difícil, burocratizada e de elevada complexidade, ou de uma caminhada fácil?

Para abertura de uma loja Meu Super não é feita qualquer exigência ou valor estipulado ao franqueado, mas deverá ser evidente a sua capacidade de investimento que varia em função da
dimensão e opção de equipamentos. A rede aposta na inovação e
sustentabilidade das lojas, através da simplificação de processos,
tornando-os mais céleres e acessíveis. Por outro lado, a Sonae
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garante apoio em todas as fases do processo, desde a análise de
viabilidade, à definição de layout e imagem e seleção de equipamento e escolha de gama de produtos.
Um outro apoio dado aos franqueados é a formação contínua dos
colaboradores, que se inicia ainda antes da abertura da loja. Com
o intuito de fortalecer a proposta de valor Meu Super após abertura, são disponibilizados outros módulos de formação nas áreas de
logística laboral e segurança alimentar.
Num processo como este é exigível e indispensável que tanto o
franqueador como o franqueado estejam em perfeita sintonia?
Como é evidente, o know-how, a vontade e a dedicação ao projeto têm de ser partilhados por ambas as partes. Procuramos
franqueados com espírito empreendedor, dedicados ao negócio e
envolvidos em todo o processo, de forma a conseguirmos a sustentabilidade e sucesso do projeto. Oferecemos apoio em todas
as fases do processo, apostando sempre numa formação e apoio
contínuos. É uma relação “win-win” e, por isso, todas as partes
trabalham no sentido de alcançar o maior sucesso possível.
O formato de proximidade das lojas Meu Super favorece o chamado comércio tradicional “obrigando-o” a optar por um modelo mais moderno e profissional?

O sucesso do modelo do Meu Super nasce do reforço do comércio tradicional. Detetámos que o comércio tradicional continua a
ser um segmento de mercado relevante, da preferência de muitos consumidores portugueses e, por isso, apostámos numa rede
que se insira neste mercado. A modernização que promovemos
através da profissionalização ou “upgrade” de lojas já existentes,
pretende melhorar a oferta do retalho alimentar de proximidade e
fomentar a economia local e seus níveis de rentabilidade.
Até agora os resultados conseguidos pela marca Meu Super são
manifestamente satisfatórios e convincentes. Como estão a
prever (ou a desejar) o futuro da marca?

Os resultados têm sido excelentes. Em 7 anos chegamos às 300
lojas. Estamos muito satisfeitos com o desempenho e evolução da
marca Meu Super. Modernizámos o conceito para aumentar a sua
resiliência e competitividade face aos atuais e futuros “players”.
Gostaríamos muito que os nossos parceiros conseguissem criar
vantagens competitivas estreitando o relacionamento na interação com os clientes de forma a corresponder às suas necessidades,
desejos e expectativas do dia a dia. Prevemos continuar a crescer
de forma sustentada, criando relações estreitas com os parceiros
de negócios e ajudando-os a potenciar a sua atividade.

Que significado tem apostar incondicionalmente no Meu Super?

É uma forma de estarmos no segmento do retalho tradicional que
tem uma quota de mercado relevante próxima dos 10%. Assim,
apoiamos os pequenos retalhistas com marcas e produtos Continente num mercado onde não temos lojas próprias. Por outro
lado, com a tendência dos consumidores a privilegiarem, cada vez
mais, a proximidade faz todo o sentido apostarmos na insígnia
Meu Super.
A marca Continente é uma marca de confiança dos portugueses
e isso também é um dos motivos do sucesso das lojas Meu Super
junto dos clientes.
Quantas lojas Meu Super existem atualmente em Portugal e
quantas estão previstas instalarem-se até ao final de 2018?

A perspectiva é de alargamento da rede de lojas e franquias a mais
zonas do país. Terminámos 2017 com 300 lojas Meu Super e prevemos terminar o ano de 2018 com 320 lojas, marcando presença,
no Continente, na Madeira, nos Açores e em Cabo Verde. Queremos continuar a fazer crescer este número, dando corpo aos sonhos dos empresários e satisfazendo as necessidades dos clientes,
que privilegiam a proximidade e o atendimento personalizado,
características pelas quais as lojas Meu Super são conhecidas. ‹
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Especial
Chocolate
do Pará
Belém, capital do Pará, acolheu a 5ª edição do Festival do Chocolate, Flores e Joias da Amazónia

Pará é o maior
produtor de cacau
do Brasil

O estado do Pará, no norte do Brasil, recebeu a 5ª edição do Festival do Chocolate e o 17º
Festival da Flor. Cerca de 60 mil pessoas passaram pelo Hangar Convenções de Belém.
O Pará chegaou à liderança na produção de cacau no Brasil, mas quer agora evoluir e
avançar no crescimento da produção de chocolate no país, sobretudo na produção de
chocolate de alta qualidade, que possa constituir uma referência reconhecida nacional
e internacionalmente. O crescimento económico e social do cacau, do chocolate, da flor
e das joias desenhadas e produzidas a partir dos mais genuínos materiais paraenses,
tem merecido um apoio forte do governo do Pará e das várias instituições e entidades
públicas e privadas que participam nesse amplo movimento de desenvolvimento que
percorre todo este estado brasileiro.
TEXTO › JORGE ALEGRIA
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das cinco regiões cacaueiras do Pará. Além
disso, em várias das produções da Nayah,
são igualmente introduzidos diversos frutos típicos da Amazónia, conferindo uma
tipicidade muito original à gama de chocolates produzidos por uma empresária,
que é também professora universitária
onde profere aulas e palestras sobre a indústria alimentar.

Luciana Centeno, proprietária da Nayah

A

proximadamente 60 mil pessoas
visitaram o 5º Festival Internacional de Chocolate e Cacau da
Amazónia e 17º Flor Pará, que se realizou
de 27 a 30 de setembro, no Hangar Centro de Convenções, na cidade de Belém,
capital do estado brasileiro do Pará. A
País Económico foi o único órgão de comunicação social internacional presente
na sequência do aprofundamento das relações económicas, comerciais e empresariais que se assiste entre o Pará e Portugal,
cujas capitais estão ligadas semanalmente
por três voos da TAP.
O evento reuniu na edição deste ano cerca de 250 expositores e gerou mais de 20
milhões em negócios diretos e indiretos,
além de 50 milhões de mídia expontânea
em veículos de comunicação no Brasil e
no exterior. Nos quatro dias em que ocorreu o festival na capital paraense, o evento contou com a exposição de marcas de
chocolate de origem – que no caso do Pará
já ultrapassaram a dezena – exposição
de espécies da flor amazónica, palestras
sobre a produção cacaueira, do chocolate
e botânica, workshops, aulas práticas, atividades infantis e apresentações culturais,
algumas de grande nível, e que Portugal
conhecerá brevemente...
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Um grande destaque do certame deste
ano foi o Fórum do Cacau, que reuniu
agricultores e produtores vindos das cinco regiões cacaueiras do Pará, onde os
presentes debateram em painéis sobre a
cacauicultura no Brasil e no mundo, bem
como a produção de cacau fino, a sustentabilidade da cultura do cacau e os avanços tecnológicos.
Ainda a respeito de deiscussões sobre a
evolução da cacuicultura no Brasil, destaque igualmente para o Fórum Nacional
dos Estados Produtores de Cacau, tendo-se registado a presença de palestrantes
oriundos do próprio Pará, mas igualmente provenientes da Bahia, Espírito Santo,
Roraima, Rindônia, Acre, Ceará e Mato
Grosso.
Destaque, por último para a iniciativa
Chocoday, com a presença de palestrantes
brasileiros e internacionais, como foram
Luciana Centeno (Nayah), Alexandre Távora (Amazônia Cacau) e Artur Coimbra
(NA’KAU), onde abordaram a temática
do chcolate amazónico. Saliência neste
momento para a intervenção de Erix Andrews (INDI) sobre as tendências do mercado mundial do chocolate.
Adenauer Góes, Chefe da Casa Civil do
Governo do Pará, em representação do

Governador Simão Jatene, cortou a fita da
inauguração do festival e depois, já no palanque, destacou a «grande importância
para o Pará e para a Amazónia, da realização de mais uma edição do Festival do
Chocolate, da Flor e da Joia, afinal aquilo
que designamos como a Triologia da Sedução, que é uma montra muito importante e significativa da beleza e da riqueza
do Pará, um estado que tem tudo para dar
certo e que constituiu sem qualquer dúvida, ele próprio, a Joia da Amazônia. Por
isso, devem disfrutar desta riqueza que temos aqui bem espelhada neste megnífico
festival que representa exemplarmente o
potencial e a riqueza do Pará e da Amazónia», enfatizou o responsável do governo
paraense.
Produtores paraenses
destacam importância
da qualidade do produto
na origem
A País Económico falou com dois dos
mais conhecidos chocolateiros do Pará,
respetivamente com Cesar De Mendes,
responsável da Chocolates De Mendes,
e com Luciana Centeno, proprietária da
Nayah, uma das mais conhecidas marcas
de chocolate do Pará e da Amazónia.

César de Mendes, proprietário da Chocolate De Mendes

Qualquer um destes renomados investigadores e produtores de chocolate, sublinharam a importância da origem da produção
e recolha do cacau, da qualidade com que
o produto é manuseado, «por isso é preciso trabalhar diretamente com os produtores, assegurar que fazem um trabalho no
campo com os cacaueiros com qualidade,
e que depois também façam a recolha de
modo adequada, realizem um manuseamento completo e eficiente e sobretudo
que tratem depois as amêndoas com cuidado e critério, de modo a obter um produto da melhor qualidade, pois só dessa

forma conseguiremos depois na fase seguinte produzir igualmente um chocolate
de grande qualidade», salientou De Mendes, acrescentando que, no seu caso, apenas trabalha com cacau nativo.
Luciana Centeno é a car da Nayah, projeto que nesceu há quatro anos no interior
da Universidade Federal do Pará, mas já
está a ganhar asas para brevemente partir
para um espaço próprio »até porque aqui
só poderemos estar durante cinco anos»,
salientou a empresária. Os seus chocolates são produzidos em geral com 70% de
cacau, e foram feitos com matérias-primas

Os números da produção
de Cacau no Pará
O estado do Pará é desde 2016 o maior
produtor de cacau do Brasil, país que é
presentemente o 7º maior produtor mundial. Aliás, como referiu Fernando Mendes, da CEPLAC, caso fosse um estado independente, atualmente o Pará seria o 8º
maior produtor mundial de cacau.
Em 2011, o estado do Pará produzia 65 mil
toneladas de cacau, valor que passou para
115 mil toneladas em 2016, e que atingirá
no presente ano, as 132 mil toneladas. No
plano estratégico de desenvolvimento da
indústria cacaueira entre 2012 e 2022, as
estimativas apontam para que o Pará venha a produzir em 2022 um total de 233
mil toneladas de cacau. Só no município
de Medicilância, na região da Transamazónia, produz 65 mil toneladas de cacau,
sendo o maior produtor de cacau do estado do Pará. O estado do Pará possui atualmente cerca de 25 mil agricultores, sendo
uma caraterística da cauicultura a pequena agricultura familiar.
De referir ainda que a própria produção
de cacau por hectare no estado do Pará,
atinge 943 quilos, o que constitui uma
produção cerca de três vezes superior à
registada no estado da Bahia, que já foi
o maior produtor de cacau do Brasil, mas
hoje fica-se pelo segundo lugar entre os
estados produtores brasileiros. No entanto, o mundo precisa, segundo diversos especialistas, de uma produção superior em
500 mil toneladas anuais face à produção
atual, pelo que o futuro se afirma bastante
promissor para a produção brasileira de
qualidade, nomeadamente para a do Pará,
que trás consigo esse rótulo de origem
amazónica, que encanta os paladares e sabores do mundo. ‹
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Marco Lessa, organizador do Festival do Chocolate e da Flor do Pará acredita na consolidação do evento

Festival reflete a força
do cacau no Pará
e na Amazónia
Marco Lessa é o organizador dos festivais de chocolate de Ilhéus (Bahia) e de Belém
(Pará), desde a fundação de ambos os certames. O primeiro completou este ano a sua
décima edição, o segundo acabou a quinta edição, pois não se realizou no ano passado.
Empresário já com nome na produção de chocolate fino de qualidade reconhecida
nacional e internacionalmente, Marco Lessa em entrevista exclusiva à
PAÍS €CONÓMICO em Belém, sublinhou a satisfação pelo regresso do festival à capital
paraense, sendo sinónimo do crescimento e da importância que a produção de cacau
atingiu no estado, tendo duplicado a produção entre 2012 e 2017, preparando-se para
duplicar novamente essa mesma produção até 2022, constituindo o principal produtor de
cacau do Brasil. Agora, o desafio, segundo o empresário, é crescer ainda mais na cadeia
de valor e atingir cada vez mais os mercados internacionais mais exigentes.
TEXTO › JORGE ALEGRIA | FOTOGRAFIA › HELENA FARIAS
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arco Lessa apresentou-se fatigado mas bastante satisfeito por ter voltado a erigir, com sucesso, o Chocolat
Amazônia – V Festival Internacional do Chocolate e
Cacau, que reuniu a cadeia produtiva do cacau do estado do Pará,
assim como a indústria da produção de chocolate do estado (além
da presença de várias marcas da Bahia, incluindo a Chor, pertencente ao próprio Marco Lessa), onde contou naturalmente com a
presença dos órgãos do próprio governo do Pará, que apoiaram
decisivamente a realização do evento na capital paraense.
Para Marco Lessa, o sucesso do festival deste ano, que, recorda,
apresentou mais uma vez o que designa como a triologia da sedução paraense – chocolate, flor e jóia – teve o significado do empenho, presença e capacidade de apresentar o melhor da produção
paraense de cacau e chocolate.
Lembra, aliás, que se regista um crecimento no aparecimento
de novas marcas de chocolate provenientes do Pará, que já atingiu a dezena de marcas. Sublinha que o Pará ainda está longe
do nível do número de marcas registadas na Bahia, que já são
cerca de 70, «mas o caminho
faz-se caminhando, e a evolução neste aspeto no Pará
é bastante positivo, e até
saliento que algumas dessas marcas até já começam
a chegar a outras regiões do
Brasil, e existe mesmo uma
ou outra que já atravessou
as fronteiras do país».
O produtor do festival realizado entre os dias 27 e 30 de
setembro, em Belém, salienta
a importância do apoio – não
apenas financeiro, mas organizativo – do governo paraense, de várias instituições
públicas e do FundoCacau,
um instrumento decisivo
para apoiar a evolução da
indústria do cacau e da agricultura familiar ligada à produção de cacau.
Marco Lessa salientou igualmente a importância de
terem vindo produtores de
cacau das cinco regiões cacaueiras do estado do Pará, que tiveram desse modo a oportunidade de verificarem as melhores práticas de produção, manuseamento e tratamento do cacau e das suas preciosas amêndoas,
cada vez mais valorizadas e requisitadas nos mercados nacional
e internacional.
Quanto ao futuro, Marco Lessa acredita que o festival vai continuar nos próximos anos, e até deixou nesta entrevista à País

Económico a promessa de apresentar brevemente um projeto
mais amplo e ambicioso para os próximos certames do festival
do chocolate no Pará, referindo que nesse projeto que vai apresentar contemplará a realização do festival nos próximos quatro
anos, «possibilitando dessa forma uma evolução mais profunda e
positiva do que o festival já alcançou até este momento, aliás, em
sintonia com o forte crescimento que a indústria do cacau e do
chocolate evidencial no estado do Pará».
Quanto a Ilhéus, onde este ano «decorreu com completo sucesso
a décima edição do Festival de Chocolate», Marco Lessa sublinha
que existem sinais de recuperação na produção de cacau, além
de que as marcas de chocolate baiano também registam níveis
de crescimento assinalável, «aliás como vamos mostrar na próxima edição do Salon du Chocolat de Paris, no final deste mês de
outubro.
Todavia, o empresário que em conjunto com mais dois parceiros
está a finalizar a construção de uma unidade industrial para a produção de chocolate em Ilhéus, salienta que as marcas de chocolate

fino de qualidade «como as que são produzidas na Bahia e também
já aqui no Pará», precisam inevitavelmente de crescer noutras regiões do Brasil, atingindo canais de distribuição mais expressivos
de modo a ganharem não só maior notoriedade como fundamentalmente mais consistência comercial e económica, «o que é muito
importante na consolidação dos produtores e da toda a indústria
chocolateira na Bahia e no Pará», finaliza Marco Lessa. ‹
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CEPLAC é o grande suporte da indústria cacaueira brasileira

Distribui 12 milhões de sementes
por ano aos produtores
A CEPLAC é um órgão ligado ao Ministério da Agricultura do
Governo Federal brasileiro. A sua incumbência é apoiar o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura cacaueira no Brasil,
garantindo por essa via que o país possa continuar a constituir
um dos maiores produtores mundiais de cacau, ocupando neste
momento a sétima posição no ranking dos maiores produtores
mundiais do cacau.
A chegada do CEPLAC ao Pará aconteceu em 1965 tendo por missão garantir a reunião de todo o germoplasma da região, aliás,
onde comprovadamente nasceu o cacau, inicialmente apenas em
várzea, depois já plantado, o que ocorreu no período da colonização portuguesa do Brasil. Segundo Elpídio Francisco Neto, responsável técnico da CEPLAC «das 215 bacias existentes no estado
do Pará, já recolhemos o germoplasma de 35 bacias».
Este responsável salientou que há mais de 30 anos que o organismo não admite novos técnicos, tendo o CEPLAC seguido o
caminho de fazer protocolos com outros organismos de modo a
garantir a formação e atuação no terreno de novos técnicos capazes de apoiarem os agricultores. Na estação da CEPLAC que
visitámos nas proximidades de Belém, que ocupa uma área global
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de 265 hectares, em 68 hectares estão concentrados o banco de
germoplasma.
Elpídio Neto referiu também que deverá ser concretizada a construção de uma nova estação experimental da CEPLAC no vizinho
estado do Amazonas, salientando que no próprio Pará já existem
também estações experimentais em Tucumã e Medicilândia, duas
das principais regiões cacaueiras do estado paraense.
A CEPLAC distribui anualmente e de forma gratuita pelos produtores parenses cerca de 12 milhões de sementes, garantindo por
essa via as condições de renovação, crescimento e sustentabilidade da produção cacaueira no Pará.
Com o apoio do CEPLAC visitámos de seguida uma propriedade
rural no município de Santa Izabel, onde o empresário Pier Paolo
Toppino (foto acima) produz cacau e açaí numa propriedade com
365 hectares, sublinhando que ambas as produções são atualmente bastante rentáveis no Pará, e que toda a sua produção é escoada e em condições de preço bastante atractivas. «Por isso, vamos
continuar a produzir, investir e crescer porque acreditamos nestes
produtos e numa agricultura sustentável e moderna no Pará e no
Brasil», enfatizou o empresário paraense. ‹
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Fortaleza
cresce como
hub do
Nordeste
brasileiro
EDP Renováveis Brasil
investe em São Paulo
A EDP Renováveis Brasil assegurou um contrato privado (CAE – Contrato de Aquisição
de Energia) de 15 anos para a venda de eletricidade a ser gerada pelo futuro parque solar
fotovoltaico Pereira Barreto, que a elétrica controlada pela EDP Energias de Portugal vai
construir no estado de São Paulo, no Brasil. O contrato entrará em vigor em 2022.
Segundo António Mexia, CEO do Grupo EDP, «este contrato é mais uma prova da importância do Brasil para a estratégia da EDP Renováveis e do grupo no panorama mundial.
Esta entrada no mercado brasileiro de energia solar é também uma aposta na diversificação de tecnologias de produção de energia, tendo sempre em conta o papel cada vez mais
importante das energias limpas.». Ainda segundo o executivo português, «o Brasil é um
mercado prioritário, que nos está a dar boas oportunidades de crescimento».
Esta central solar fotovoltaica terá uma capacidade total de 199 MW, com um investimento a rondar os 119 milhões de euros, possibilitando elevar para cerca de 1 GW (gigawatts)
a capacidade de projetos de energia renovável em construção e desenvolvimento, com
início das operações esperadas até 2024 e igualmente com tarifas asseguradas a longo
prazo. ‹

A implementação do hub da Air France/
KLM e Gol, além da histórica e cada vez
mais reforçada operação da TAP na ligação com Lisboa, colocam o Aeroporto
Pinto Martins, em Fortaleza, capital do
estado brasileiro do Ceará, como um autêntico hub do Nordeste do país. Em consequência, segundo dados da Secretária
do Turismo do Ceará liderada pelo Secretário Arialdo Pinho, estão previstos novos
empreendimentos turísticos no estado,
alguns já em construção, como é o caso
do Hard Rock Hotel, em Lagoinha, ou o
The Coral, na Praia do Guajiru, além do
Carmel Taiba Exclusive Resort, em Taiba,
São Gonçalo do Amarante. Além destes já
referidos, a rede Vila Galé pretende construir um resort na Praia do Preá, na região
de Jericoacoara. Ainda segundo Arialdo
Pinho, este conjunto de investimentos deverão ascender a mais de 800 milhões de
reais, quase 200 milhões de euros. ‹

Cerca de 120 investidores brasileiros
deverão vir à WebSummit
Um missão promovida entre os dias 4 e 11 de novembro pela
companhia portuguesa Atlantic Hub, estará em Portugal, onde
participará também no megaevento WebSummit, que decorrerá entre os dias 5 e 8 de novembro, em Lisboa. O presidente da
Atlantic Hub, Eduardo Migliorelli, referiu que a iniciativa será
concretizada em parceria com a Federação das Câmaras de Comércio Portuguesas do Brasil, a Câmara de Comércio e Indústria
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Luso-Brasileira em Portugal e a empresa Nograp Ventures, «trará
por volta de 120 empresários brasileiros para cá, para que possam
conhecer o que está a acontecer aqui, ‘in loco’», referiu o líder da
Atlantic Hub. Ainda segundo Eduardo Migliorelli, a missão vai
incluir visitas técnicas a aceleradoras e incubadoras portuguesas,
encontros com investidores, reuniões com decisores políticos e
ainda apresentações sobre incentivos à instalação no país. ‹
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Transinsular
alarga
serviços
para a África
Ocidental
A Transinsular, empresa do Grupo ETE,
vai expandir os seus serviços amrítimos
internacionais a partir deste mês de outubro com novas escalas na Gâmbia e Guiné-Conacry.
O alargamento dos serviços da Transinsular para estes dois novos mercados da
África Ocidental segue-se ao recente desenvolvimento do serviço Lince Class que
passou a contar com uma escala em Algeciras na rota para Cabo Verde, aproximando a Península Ibérica e o Mediterrâneo
dos mercados africanos.
O serviço Lince Class é complementado
pelo serviço Atobá que, a partir de Cabo
Verde, oferece transhipment para a Guiné-Bissau e, a partir de agora, também para
Banjul, na Gâmbia, e Conacry, continuando deste modo a oferecer nos terminais de
destino, garantindo a realização rigorosa

dos serviços anunciados e os melhor transit times.
Os serviços da Transinsular na África
Ocidental registam os melhores transit
times com origem em Portugal, Espanha,
Turquia e Norte da Europa e o destino
Cabo Verde, Banjul, Conacry e Bissau,
garantindo, dessa forma, a solução mais
competitiva para as exportações para es-

Meliá Maputo Sky
foi inaugurado
Com a presença de Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique, foi
inaugurado o novo Hotel Meliá Maputo Sky, a nova unidade hoteleira do grupo português Hoti Hotéis, que através de uma parceria
com o Grupo JAT, aposta no reforço do mercado corporate na capital moçambicana.
O Meliá Maputo Sky é um edifício com 16 pisos, dispondo de 171
quartos e 351 camas, serviços de restaurante e bar com capacidade para 100 pessoas, além de salas de conferência e reuniões com
capacidade para 235 pessoas. Construído com o apoio financeiro
da SOFID através do InvestimoZ – Fundo Português de Apoio ao
Investimento em Moçambique, o novo Meliá Maputo Sky é uma
hotel com características e standards internacionais, estando localizado numa zona ca capital moçambicana onde predominam
várias empresas multinacionais. A mais nova unidade hoteleira
de Maputo emprega 150 pessoas diretamente, além de induzir
também com vários empregos indiretos. ‹
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ses destinos. Segundo Lars Larner, CEO
da Transinsular, «o alargamento do nosso
compromisso com a África Ocidental vai
traduzir-se na oferta de soluções à medida
de cada cliente, com garantia de fiabilidade de horários. A dimensão da Transinsular e a sua flexibilidade continuam a ser o
nosso foco e é isso que nos permite esta
nova expansão». ‹

Mota-Engil
vai construir uma
das maiores pontes
de África
A construtora portuguesa Mota-Engil, em consórcio com a firma
sul-africana Concor, recebeu a adjudicação da construção da futura ponte Msikaba Bridge, na África do Sul, a qual será a segunda
maior do seu género em todo o continente africano. O negócio é
avaliado em 100 milhões de euros, na qual a futura infraestrutura terá uma distância entre as duas torres de 580 metros, apenas
inferior aos 680 metros da ponte que liga Maputo a Catemba, em
Moçambique, e que ficou pronta já este ano. África representa
neste momento o maior mercado para a Mota-Engil, respondendo
por mais de metade das encomendas da construtora portuguesa.
Por outro lado, cerca de 33% da faturação da empresa em 2017
(2,6 mil milhões de euros) foram provenientes do continente africano. ‹
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O

Embaixador da Arábia Saudita – Adel Bakhsh

Reino da Arábia Saudita comemorou Dia Nacional, e reafirma crescimento nas relações com Portugal

Embaixador saudita
classifica evolução
como “notável”

Na comemoração do 88º aniversário da fundação do moderno Reino da Arábia Saudita,
que decorreu numa unidade hoteleira de Lisboa, o Embaixador saudita na capital
portuguesa, Adel Rahman Bakhsh, sublinhou no seu discurso a «notável evolução
e uma cada vez maior coordenação nos diversos campos com base na forte vontade
dos responsáveis de ambos os países amigos de estreitarem estes laços». Apesar de
uma ligeira descida no comércio de bens e serviços resgistado no primeiro semestre
deste ano, existem sinais claros a vários níveis do reforço das relações económicas,
empresariais e culturais entre os dois país.
TEXTO › JORGE ALEGRIA | FOTOGRAFIA › CEDIDAS PELA EMBAIXADA DO REINO DA ARÁBIA SAUDITA EM PORTUGAL
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Salão Nobre do Hotel Ritz, em Lisboa, encheu-se de personalidades da vida diplomática e da política portuguesa,
para comemorar o 88º aniversário da criação do moderno reino da Arábia Saudita, pela mão do rei reunificador que foi
Abdul Aziz Bin Abdul Rahmn Al-Saud, e que depois foi prosseguido pelos seus vários filhos que lhe seguiram na condução dos
destinos do reino saudita, e que inclui o título de Guardião das
Duas Mesquitas Sagradas, respetivamente de Meca e de Medina.
O Embaixador Adel Rahman Bakhsh, destacou a missão actualmente prosseguida pelo Rei Salman bin Abdulaziz e pelo
Príncipe Herdeiro, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, que
é também Vice-Primeiro Ministro e Ministro da Defesa, sendo
este o responsável pela
construção da designada
Visão 2030, um projeto
modernizar da sociedade
e da economia saudita,
no horizonte do ano de
2030, e que pretende elevar ainda mais os níveis
de vida e conforto da sociedade saudita, além de
libertar o país da grande
dependência da indústria petrolífera, como se
regista atualmente.
No seu discurso, Adel
Rahman Bakhsh, salientou que «há cada vez uma maior convergência na visão e na posição dos dois países amigos no tocante
às questões e assuntos internacionais da atualidade. O Reino da
Arábia Saudita valoriza imensamente a posição de Portugal no
seu apoio às causas árabes justas». O diplomata lemrou também
que a Comissão Mista Arábia Saudita – Portugal realizou a sua
quarta reunião em Lisboa, no dia 7 de dezembro de 2017, tendo
sido celebrados diversos acordos em várias áreas, e na qual contou
com a presença do Ministro da Defesa de Portugal, e do Ministro
do Comércio e Investimento da Arábia Saudita.

Em consequência, como igualmente lembrou o embaixador, no
âmbito do Memorando de Entendimento celebrado entre a Fundação do Rei Abdulaziz e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo,
foi organizada a exposição “Arábia Saudita: Património e Cultura”,
e que foi inaugurada a 19 de julho deste ano, na Torre do Tombo,
em Lisboa.
Ainda segundo Adel Bakhsh, estão neste momento a ser feitos os
preparativos para a realização da reunião de acompanhamento
da Comissão Mista Arábia Saudita – Portugal, a realizar em Riade,
ainda no decorrer do presente ano.
Se é verdade que as relações entre dois países não se medem
apenas pelos volumes de comércio entre ambos, e existem sinais
bastante positivos do
reforço do intercâmbio
cultural, turístico e social
entre os dois países, no
que respeita às relações
comerciais, os números
ainda não são animadores, e descerem mesmo
no primeiro semestre
deste ano. Conforme
mostram os dados publicados nestas páginas, os
dados das exportações
portuguesas de bens,
entre janeiro e julho de
2018, desceram cerca de 35,2% face a igual período do ano passado, enquanto as exportações sauditas de bens para Portugal também desceram, embora apenas 0,1%. Todavia, se adicionarmos
o conjunto do comércio de bens e de serviços, os números já são
mais animadores, embora os números congragados apenas são
conhecidos relativamente a 2017. Neste caso, as exportações de
bens e serviços de Portugal para a Arábia Saudita tiveram no ano
passado um corportamento positivo, com um aumento de 4,1%,
enquanto as exportações sauditas para Portugal aumentaram em
26,5%. ‹

Outubro 2018 | PAÍS €CONÓMICO › 43

› EMPRESARIADO

Açores quer crescer na venda dos seus produtos no continente português

LactAçores mostrou a qualidade
do Queijo São Jorge DOP

A

LactAçores promoveu nas suas
instalações logísticas localizadas
em Castanheira do Ribatejo, no
concelho de Vila Franca de Xira, a excelência do Queijo São Jorge DOP, proveniente
da Ilha de São Jorge, uma das mais pequenas, mas muito bem conservadas ilhas
açoreanas e que são conhecidas pela produção de produtos naturais de excelente
qualidade.
Em Castanheira do Ribatejo, além do
secretário de Estado da Agricultura e
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Alimentação do governo da República,
esteve também o secretário Regional da
Agricultura e Florestas, os presidentes
das câmaras municipais de Vila Franca
de Xira e de Velas, além dos presidentes
da LactAçores e da Uniqueijo, respectivamente, Gil Oliveira, e António Aguiar.
A LactAçores é a união das cooperativas
produtoras de lacticínios dos Açores, que
comercializa em exclusivo os produtos
do arquipélago, apresentou recentemente
em Vila Franca de Xira o Queijo São Jorge

DOP, num evento que teve por objetivo dinamizar e sensibilizar para a importância
deste produto na economia regional e no
Património Gastronómico Nacional.
Segundo Gil Oliveira, presidente da LactAçores, «a economia dos Açores tem no
sector dos lacticínios o seu principal motor. Imaginem a quantidade de famílias
que dependem diretamente do sucesso
dos nossos produtos. Pessoas genuínas e
humildes. Pessoas de trabalho. Com um
único foco, o de levar o melhor leite pro-

duzido pelas nossas vacas, que pastam
365 dias ao ar livre».
É das prateleiras da Uniqueijo, que agrupa oito cooperativas com 129 produtores,
emprega 95 funcionários e produz mais
de 15 milhões de litros de leite, que sai
este queijo tradicional, obtido a partir de
leite cru de vaca e com um tempo de cura
mínimo de 3 meses. Produzido artesanalmente na ilha de São Jorge desde que esta
foi descoberta, no século XV, o Quejo São
Jorge DOP deve a sua especificidade às
características dos apstos abundantes nas
zonas de média e elevada altitude, além
da perícia e dos saberes dos queijeiros
jorgenses. A Região Demarcada do Queijo São Jorge foi criada em 1986. Entre as
suas principais características, estão o aroma e sabor forte e ligeiramente picante,
particularidades que se vão acentuando
com o tempo de cura.
No evento realizado em Vila Franca de
Xira, além de uma degustação do Queijo
São Jorge DOP, também houve degustações de outros produtos açorianos, comos
vinhos da Azores Wine Company. De re-

ferir que neste evento esteve presente o
Chef Vítor Sobral, que assegurou que utiliza frequentemente produtos açorianos
nas suas ementas, e apelou a uma maior
presença dos produtos dos Açores nos
mercados internacionais, facto que está
nas cogitações dos responsáveis da agroin-

dústria açoriana, com o apoio do Governo
Regional, segundo sublinharam diversos
dos intervenientes no evento promovido
pela LactAçores. É de salientar, no entanto, que atualmente os produtos açorianos
já são exportados para destinos na Europa, África, América, Ásia e Austrália. ‹

Makro promoveu produtos açorianos
A Makro Portugal, no âmbito dos seus 28 anos de atividade no nosso país, promoveu em parceria com a SDEA – Sociedade para o Desenvolvimento Regional dos Açoresm entre 17 a 23 de setembro, a Semana dos Açores, onde se destacaram os produtos da região autónoma
dos Açores em todas as lojas da marca em Portugal.
Presente no último dia da Semana açoriana, esteve o Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores, Sérgio Ávila, que teve a oportunidade de agradecer a iniciativa, que considerou bastante justa e significativa em resultado do elevado valor dos produtos alimentares
produzidos naquela região autónoma.
Para além de uma visita guiada ao governante açoriano proporcionada por David Antunes, CEO da Makro Portugal, os presentes puderam também apreciar diversas iguarias açorianas preparadas e confecionadas pelo Chef Joe Best, que a partir de produtos genuinamente
açorianos, fez a delícia de todos os que acompanharam Sérgio Ávila na visita à Makro de Alfragide. ‹
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Porto de Setúbal com novas acessibilidade

Doutor Finanças inaugurou primeira clínica de Finanças Pessoais e Familiares em Portugal

«Estar próximos
das necessidades das pessoas»

O

Doutor Finanças, empresa de consultoria em finanças
pessoais, inaugurou a sua primeira clínica de Finanças
Pessoais e Familiares em Portugal, localizada na rua Pascoal de Melo, na zona da Estefânia, em Lisboa. Na apresentação
desta primeira clínica, esteve presente Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças, que teve a oportunidade de apresentar o modelo de
negócio de uma empresa que assenta na consultoria em finanças
pessoais e familiares e que disponibiliza serviços associados a
Crédito à Habitação, Crédito Consolidado, Renegociação de Créditos e Seguros.
Segundo Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças, «queremos estar
próximos das necessidades das pessoas, simplificar processos e
através dos nossos conhecimentos prestar o aconselhamento mais
ajustado e direcionado às necessidades dos nossos pacientes».
A operar desde 2014 para todo o país, através da sua plataforma on-line, a empresa conta já com 80 colaboradores e mais de
50.000 pedidos de aconselhamento em finanças pessoais. Na figura do Doutor a empresa reflete a figura humana e de proximidade. Por isso, segundo Rui Bairrada, «no fundo, a abertura desta
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A Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino,
presidiu em setembro à cerimónia da assinatura do auto de consignação do projeto
de Melhoria das Acessibilidades Marítimas do Porto de Setúbal, entre a APSS
– Administração dos Portos de Setúbal e
Sesimbra e a Mota-Engil.
A obra em causa insere-se na Estratégia
para o Aumento da Competitividade da
Rede de Portos Comerciais do Continente
– Horizonte 2016, e representará um investimento total a rondar os 25 milhões
de euros, sendo financiado pelo COMPETE 2020 em cerca de 14,8 milhões de
euros. A empreitada durará no máximo
180 dias.
Segundo Ana Paula Vitorino, «com este
investimento, o Porto de Setúbal poderá
captar tráfegos que hoje vão para outros
portos, nomeadamente portos de outros
países», acrescentando a Ministra do Mar

que com «esta melhoria das acessibilidades marítimas o porto sadino aumentará
o seu hinterland, passando a ser um porto
que servirá regiões como a Estremadura

espanhola ou a Andaluzia». A ministra
lembrou ainda que esta obra trará benefícios ambientais, nomeadamente ao potenciar a transferência modal. ‹

Clínica física é mais um passo do Doutor Finanças no sentido de
consolidar aquilo que sempre foi o seu objetivo e que se traduz
numa maior proximidade, identificada também na relação que
temos com um médico, no tipo de partilha de informação e na
confiança que gera, no aconselhamento relativamente à melhor
forma de ajustar os nossos comportamentos e na consequente
prescrição de soluções que nos ajudam a ter uma saúde melhor.
O nosso objetivo passa por ajudar de forma gratuita e eficaz os
nossos clientes, proporcionando-lhes todo o conhecimento, ferramentas de apoio e o nosso expertise do setor, a que muitas vezes
lhes é difícil aceder de outra forma», sublinhou por ocasião da
inauguração da clínica lisboeta.
De referir que o processo de trabalho da consultora portuguesa
assenta em 4 fases: primeira, check-up Financeiro – análise das
principais ‘dores da carteira’; segunda, identificação das alternativas de poupança; terceira, aconselhamento e definição do plano
de ação; e quarta fase, acompanhamento personalizado de todo
o processo até à concretização da poupança. A empresa recebe
mensalmente cerca de 3.000 pedidos de ajuda on-line. ‹
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› PORTOS

Empresários brasileiros visitaram territórios da Baía do Tejo

Brasileiros agradados
com potencialidades
da margem sul do Tejo
Um conjunto de uma dezena de empresários brasileiros ligados aos setores turístico
e imobiliário, visitaram em setembro os três territórios da Margem Sul do Tejo,
concretamente os espaços da Margueira (Almada), a Baía do Seixal, bem como a
zona ribeirinha do Barreiro. Tendo como cicerone a empresa Baía do Tejo, a missão
empresarial brasileira liderada por Filipe Cavalcante (presidente da ADIT), manifestaram
uma impressão bastante favorável em face do potencial das áreas visitadas, tendo

E

inclusivamente convidado a Baía do Tejo a promover essas áreas no Brasil.
TEXTO › JORGE ALEGRIA | FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS

m Almada, a comitiva brasileira teve a oportunidade de
conhecer os antigos estaleiros da Margueira, onde está
previsto edificar a chamada “Cidade da Água”. Um amplo
e ambicioso projeto de cidade a ser criado numa área de 630.000
metros quadrados de área bruta, mesmo defronte da cidade de
Lisboa. No âmbito global do projeto estão previstos a construção
de uma marina, parque habitacional, hotel, museu, centro de congressos, com os espaços a serem interligados entre si através de
praças e canais, além da previsão da construção de um terminal
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multimodal. O desenvolvimento do projeto será feito de forma
faseada.
O responsável pela área do urbanismo da Câmara de Almada, Gabriel Oliveira, presente na receção aos empresários brasileiros, sublinhou que o município está muito empenhado na viabilização
do projeto da “Cidade da Água”, destacando que que a autarquia
está fortemente empenhada na captação de investidores para levarem por diante o projeto em causa, e dará todo o apoio para a
prossecução do projeto.

É de referir que num comunicado já no final de setembro à
CMVM, a Parpública, entidade estatal na qual se integra a
empresa pública Baía do Tejo, indicou no documento que espera
ceder a área a um promotor até ao final do primeiro trimestre de
2019.
O responsável do município de Almada referiu ainda que estão
previstas novas infraestruturas
viárias na região, que muito beneficiarão o concelho de Almada,
e, consequentemente, ajudar a
impulsionar e viabilizar mais rapidamente o projeto “Cidade da
Água”.
De seguida, os empresários brasileiros, sempre acompanhados pelos responsáveis da Baía do Tejo,
e das três autarquias envolvidas,
deslocaram-se para a Baía do
Seixal, onde a bordo de uma embarcação típica do Seixal, tiveram a oportunidade de escutarem o
potencial de desenvolvimento turístico e habitacional no entorno
desse espaço náutico privilegiado, estando previstos no plano desenvolvido pela Câmara do Seixal vários projetos hoteleiros e de
portos de recreio ao longo dos diversos espaços da Baía do Seixal,
mas Ricardo Vieira, adjunto do Presidente da Câmara do Seixal,

sublinhou aos empresários que o concelho dispões de vários locais com grande apetência e potencialidades para a instalação de
indústrias e de espaços logísticos e comerciais.
Finalmente, o Barreiro foi o destino final desta viagem pela margem sul do Tejo, com visitas a áreas ribeirinhas da cidade, onde
o Vereador Rui Pereira apresentou as perspetivas de desenvolvimento e investimento no Barreiro, onde além do próprio parque
empresarial onde já estão instaladas cerca de 200 empresas, existem também espaços que bordejam o Tejo com forte potencial
para receber projetos residenciais
e pelo menos uma unidade hoteleira, uma grande aspiração da
cidade barreirense.
Em declarações à PAÍS €CONÓMICO, Filipe Cavalcante, presidente da ADIT, que coordenou
esta missão empresarial brasileira a Portugal, referiu ter ficado
«sinceramente impressionado com o elevado potencial dos territórios a sul do Tejo», sublinhando que os empresários integrantes
que lidera vão desenvolver análises mais aprofundadas sobre as
áreas visionadas, sendo possível que no futuro não muito distante
venham a investir nesta zona de Portugal. ‹
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› A FECHAR

Vila Galé reforça aposta no Douro
O grupo Vila Galé vai reforçar a sua presença na região do Douro, onde já possui o Vila Galé Douro, localizada na margem sul do rio
Douro, mesmo em frente à cidade do Peso da Régua, com a produção de vinho na região, depois de uma aposta bem sucedida com a Casa
de Santa Vitória no Alentejo. O grupo liderado pelo empresário Jorge Rebelo de Almeida adquiriu uma propriedade com 40 hectares,
situada entre o Pinhão e Peso da Régua. Este investimento resulta também numa parceria com o empresário António Parente.
Esta aposta no Douro, além da componente vitivinícola contempará também o novo Hotel Vila Galé Vineyards. Recorde-se que em
Portugal, a Vila Galé está a construir um hotel em Elvas, que será inaugurado a 25 de abril de 2019, além de prever também abrir uma
unidade no final do próximo ano na Serra da Estrela (concelho de Manteigas) e depois um outro na área da Coudelaria de Alter do Chão,
recentemente anunciado. ‹

Grupo DST abriu
uma nova unidade
fabril em Braga

Hilti Portugal
comercializa novo
laser rotativo

O DSTgroup acabou de lançar a Bysteel FS, uma empresa
especializada na conceção, engenharia e execução de fachadas e envelopes arquitetónicos para edifícios. Para o
efeito, o grupo DST abriu uma nova unidade industrial
numa área com cerca de 8.000 metros quadrados e que
está dotada das mais recentes tecnologias. A nova fábrica
representou um investimento de 16 milhões de euros e
permitirá criar mais de 200 postos de trabalho. No ano
de 2021, a faturação gerada por este novo investimento
está estimada em 45 milhões de euros, 90% dos quais em
mercados internacionais.
Aliás, segundo Rodrigo José Crespo de Araújo, administrador da Bysteel FS, «a capacidade de responder de forma integrada às tendências da arquitetura para o vidro,
alumínio e aço vem colmatar uma lacuna que se verifica
nas grandes empresas europeias de construção metálica
na prestação de serviços nesta área».
Ainda segundo aquele administrador da empresa bracarense, esta operação «permite reforçar ainda mais o reconhecimento que os grandes players europeus têm feito
ao trabalho inovador pela companhia nos últimos anos,
projetando-a no clube restrito das empresas europeias indicadas para desenvolver projetos de alta complexidade e
dimensão». ‹

A Hilti começou a comercializar em Portugal o PR 30-HVSG A12, um
laser rotativo de feixe verde para obras em espaços interiores, destacando-se por ser extremamente preciso, com excelente visibilidade,
robusto e a bateria. O novo equipamento lançado pela empresa liderada no nosso país por António Raab, beneficia da evolução tecnológica
associada e integrada nesta espécie de equipamentos, sendo este laser
cerca de quatro vezes mais visível a olha nu. Este equipamento, tal
como todos os comercializados no nosso país pela Hilti, beneficia da
rede de apoio que a empresa possui em vários pontos de Portugal. ‹
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Prozis investe na Maia
A Prozis vai investir cerca de 15 milhões de euros na construção do
Prozis Tech Maia, um novo centro tecnológico de investigação e desenvolvimento, com capacidade para mais de mil colaboradores. Aliás,
neste momento, a empresa está a realizar um processo de recrutamento para a entrada imediata de 300 colaboradores nas áreas da programação e dos sistemas informáticos.
Depois de elogiar a abertura, atitude e interesse do presidente da Câmara da Maia ( António Silva Tiago), o líder da empresa investidora
referiu que «o Prozis Group sentiu-se atraído por fatores que no entendimento global da sua organização, corporizada pela comunidade
de colaboradores que integra, são essenciais à criação de um ambiente
colaborativo e estimulante». ‹
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