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PWG trata 
piscinas 
portuguesas
Paulo Pulquério, Director Geral da 
PWG Portugal, empresa com sede 
em Albarraque, concelho de Sintra, 
pertencente ao grupo belga Pollet 
Water Group, é uma referência no 
fornecimento de equipamentos e 
soluções completas para o tratamento 
de águas nas piscinas portuguesas.
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Editorial

Um estudo da consultora norte-americana AT Kearney apresentou 

recentemente Portugal como o 22º melhor país para investir a ní-

vel mundial, sendo a primeira vez que integra o Top 25 mundial 

nos estudos divulgados anteriormente por uma das mais importantes e co-

nhecidas consultoras mundiais e especializada em estratégia empresarial.

Naturalmente, como a própria consultora o reconhece, o resultado do cres-

cimento económico registado em 2017 ajudou a melhorar a percepção do 

país para acolher mais investimento internacional, mas salienta também 

que o posicionamento do país como aberto à inovação e às novas ideias, 

de que a realização do Web Summit em Lisboa nos últimos anos constitui 

o expoente mais visível, colocaram Portugal no radar das atenções e de 

potenciais investidores internacionais.

É verdade que o mesmo estudo sublinha esperar que a Fitch, a última das 

grandes agências de rating venha a tirar Portugal do designado “lixo” fi-

nanceiro para consolidar o país como um destino sólido e sustentável para 

o investimento internacional.

No entanto, mais uma vez, parece-nos que poderá ser extemporâneo uma 

apreciação tão categórica como colocar já Portugal como um país de im-

portância crescente para o investimento internacional. O crescimento do 

PIB português vai diminuir, o ritmo de investimento externo não está a 

crescer, sobretudo em áreas industriais que possam consubstanciar um 

crescimento sólido no futuro de médio e longo prazo.

Por outro lado, alterações sucessivas na legislação fiscal, as ameaças quan-

to à legislação laborar, e algumas das recentes alterações à legislação da 

habitação, não prenunciam um cenário sólido para que um investidor es-

trangeiro considere Portugal como um destino sólido para investir. Espe-

ramos que haja capacidade de quem nos governa de não ceder a diversas 

tentativas de reforçar uma visão estatizada da economia, pois para alguns 

a economia privada é sempre demonizada e apresentada como causadora 

de todos os males do país.

JORGE GONÇALVES ALEGRIA

Portugal cresce  
no ranking da atração  
do investimento 
internacional
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Grande Entrevista
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Saúde e bem-estar são as apostas da mais nova unidade hoteleira

Vila Galé Sintra  
é um projeto inovador

As colinas verdes que rodeiam o novo Hotel Vila Galé Sintra, emprestam uma beleza 

visual e cénica deslumbrante que leva o hóspede a subir o olhar até um horizonte mais 

longínquo que se situa no alto da Serra de Sintra, onde se situa o Palácio da Pena. O mais 

novo hotel do grupo Vila Galé foi aberto ao público no passado dia 25 de abril e será 

inaugurado no próximo dia 12 de maio, com a esperada presença do primeiro-ministro 

António Costa. O Vila Galé Sintra é uma unidade de cinco estrelas dentro do conceito 

Collection da Vila Galé, e implicou um investimento global de mais de 25 milhões de 

euros. O seu posicionamento na área da saúde e bem-estar é outra inovação no grupo e 

talvez mais a nível nacional. Sintra quer ser uma referência na aliança entre a saúde e o 

turismo e quem melhor do que uma unidade hoteleira de referência na Várzea de Sintra, 

como o Vila Galé Sintra para dar corpo e significado a essa aliança virtuosa.
TEXTO › JORGE ALEGRIA  |  FOTOGRAFIA › CEDIDAS PELA VILA GALÉ

O novo Vila Galé Sintra Resort Hotel, Conference & Revival 

Spa será inaugurado no próximo dia 12 de maio, com 

a esperada presença do primeiro-ministro António Cos-

ta. Procurando diferenciar-se pelo seu conceito inovador na área 

da saúde, foi especialmente concebido para as famílias, onde as 

crianças terão uma atenção e um destaque muito importantes.

A grande aposta desta healthy lifestyle hotel são os diferentes pro-

gramas de bem-estar físico e mental, com propostas de alimen-

tação saudável e equilibrada, reeducação de hábitos alimentares, 

aconselhamento e intervenção de várias especialidades médicas 

e check-up.

Este é um projeto que engloba um hotel apartamento de cinco 

estrelas, apartamentos turísticos para venda direta, cujos proprie-

tários poderão usufruir dos serviços da unidade hoteleira bem 

como das valências de saúde e bem-estar.

O Vila Galé Sintra disponibiliza um total de 136 quartos, dos 

quais 77 são quartos standard, 44 quartos familiares e 15 suites. 

Contudo, como referimos, este projeto contempla também vários 

blocos com apartamentos tuísticos, onde os interessdos poderão 

adquirir 36 apartamentos T2 e 12 apartamentos T3. Deste modo, 

o total de unidades de alojamento do complexo ascende ao nú-

mero de 184.

Como foi referido, a grande aposta da nova unidade hoteleira 

da Vila Galé na Várzea de Sintra vai para os programas de bem-

-estar físico e mental, com propostas de alimentação saudável e 

equilibrada, bem como aconselhamento e intervenção de várias 

especialdiades médicas (a cargo da Cintramédica) e check-up. 

Os clientes poderão ter acesso a programas como detox, per-

da de peso, kids, energie, relax, anti-smoking, anti-aging e pós-

-parto.

Ainda na componente do Welness, a presença do Spa Satsanga, já 

tradicional nos hotéis Vila Galé em Portugal e no Brasil, assegura 

a utilização de equipamentos e serviços como o jacuzzi, piscina 

aquecida no interior, sauna, banho turco, ginásio, além de diver-

sas salas para massagens e tratamentos estéticos.

No Vila Galé Sintra, os clientes poderão igualmente usufruir de 

diversos serviços, tais como, bar, infinity pool (piscina interior 

aquecida com vista panorâmica), piscinas exteriores para adultos 

e crianças, revival Spa, revival store, Spa Satsanga, ginásio equi-

pado, área fitness, cabeleireiro, garagem, nep kids club, trampolim 

do nep, carrossel, biblioteca, serviço de lavandaria, acessos para 

pessoas com mobilidade reduzida e recepção 24 horas por dia.

De sublinhar também o facto do Vila Galé Sintra dispor de vá-

rios espaços para encontros de negócios, dispondo de salas de 

reuniões, congressos e acções de teambulding, mas igualmente 

adaptáveis a outros eventos.

Por último, o hotel dispõe de um conjunto de serviços capazes 

de proporcionar aos clientes diversas atividades nesta área de 

Sintra como sejam visitas ao Palácio da Pena, Palácio e Jardins 

de Monserrate, Castelo dos Mouros, Palácio de Sintra, NewsMu-

seum, Cabo da Roca, Café saudade ou ao Parque Natural Sintra-

-Cascais. ‹
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Jorge Rebelo de Almeida, Presidente da Vila Galé, elogia nova unidade em Sintra

Estamos a apostar 
em destinos menos 
óbvios em Portugal

Apesar de ter aberto as suas portas no passado dia 25 de abril, data de aniversário do 

presidente do grupo, o novo Hotel Vila Galé Sintra, será apenas inaugurado oficialmente 

no próximo dia 12 de maio, esperando-se a presença do Primeiro-Ministro, António 

Costa, na cerimónia inaugural. Em entrevista à PAÍS €CONÓMICO, Jorge Rebelo de 

Almeida, presidente da Vila Galé, destaca a estratégia escolhida para o novo hotel do 

grupo em Sintra, a saúde e o bem-estar ligado à vida saudável. Com um investimento 

que ultrapassou os 25 milhões de euros, esta foi a primeira unidade inaugurada este ano, 

sucedendo-se já no dia 9 de junho, a inauguração do Vila Galé Braga. Mais tarde, no dia 

1 de setembro, será a oitava unidade hoteleira no Brasil a ser inaugurada, precisamente 

o Vila Galé Touros, no Rio Grande do Norte. Segundo o líder da Vila Galé, que esteve 

acompanhado nesta entrevista pelo seu filho e também administrador do grupo, Gonçalo 

Rebelo de Almeida, no próximo ano a marca Vila Galé chegará a Elvas e a Manteigas, 

«numa aposta forte e consistente no interior do país, como aliás já o fizemos em Évora, 

Beja e no Douro. E esperamos continuar a fazê-lo num futuro próximo. Acreditamos 

muito no potencial turístico do interior do país, e somos daqueles que passamos das 

palavras aos actos e realizamos investimentos» no interior de Portugal.
TEXTO › JORGE ALEGRIA  |  FOTOGRAFIA › CEDIDAS PELA VILA GALÉ
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€CONÓMICO saiba que está em preparação um protocolo com 

o governo do estado da Bahia, assim como com os proprietários 

de um terreno no município de Una (ao sul de Ilhéus) para a cons-

trução futura de um grande empreendimento turístico nesse local 

do litoral baiano.

Seguindo o roteiro de novos investimentos em Portugal, «com 

especial atenção e concretização para o interior do nosso país, a 

Vila Galé espera inaugurar no próximo ano um hotel em Elvas e 

um outro no concelho de Manteigas, no que será, neste caso, o 

primeiro hotel de montanha do grupo em Portugal, pois encon-

tra-se junto à Serra da Estrela, numa área de um antigo glaciar, 

«e no local esperamos poder concretizar uma unidade hoteleira 

espectacular. Sabe, nós somos dos que acreditamos sinceramente 

no grande potencial turístico do interior de Portugal, e somos dos 

que passam das palavras aos actos, senão veja os investimentos 

anteriores realizados em Beja, Évora e no Douro, região, aliás, 

onde perspectivamos um desenvolvimento futuro, aproveitando 

precisamente a conjugação entre a hotelaria e a vinicultura, como 

já o fazemos há 20 anos ao sul da cidade de Beja na Herdade de 

Santa Vitória», finalizou o presidente da Vila Galé. ‹

O sonho de construir um hotel em Sintra já vinha do século 

passado, ainda era presidente da câmara local Edite Es-

trela. Entretanto, muitas peripécias aconteceram, o proje-

to original foi bastante alterado, e finalmente no ano passado co-

meçaram as obras na Várzea de Sintra. No passado dia 25 de abril, 

o novo Hotel Vila Galé Sintra abriu as portas em ‘soft opening’ 

e no próximo dia 12 de maio será oficialmente inaugurado, em 

cerimónia que contará com a presença do Primeiro-Ministro An-

tónio Costa.

Jorge Rebelo de Almeida, presidente da Vila Galé, em entrevista à 

PAÍS €CONÓMICO, sublinhou que a mais recente unidade ho-

teleira do grupo em Portugal introduziu uma estratégia com um 

posicionamento relacionado com a saúde e bem-estar. «No fundo, 

como acreditamos que a conjugação do turismo com a saúde po-

derá constituir uma aposta muito forte no presente e no futuro 

para Portugal, decidimos lançar um projeto com estas característi-

cas, e entendemos que esta zona da Várzea de Sintra reunia todas 

as condições para acolher uma unidade hoteleira e de alojamento 

como a que aqui construímos», refere Jorge Rebelo de Almeida.

Além disso, como refere o líder do segundo maior grupo hoteleiro 

português, «a Vila de Sintra é um destino turístico muito visitado, 

mas ficam aqui poucos turistas, provavelmente porque as opções 

de alojamento são escassas. Então, a construção de uma unida-

de hoteleira como a que agora abrimos portas, vai constituir um 

upgrade fundamental para robustecer o alojamento hoteleiro em 

Sintra, mas que possibilita também acolher algumas das melho-

res condições ambientais e de beleza paisagística que esta zona do 

concelho possui. Repare através destas grandes áreas envidraça-

das e desfrute de vistas magníficas e que se estendem até ao Palá-

cio da Pena lá em cima, mas aqui bem próximo estas magníficas 

colinas que ladeiam o Vila Galé Sintra. Um local ideal e excelente 

para melhorar a saúde das pessoas que para aqui venham passar 

uns dias ou semanas», sintetiza Jorge Rebelo de Almeida.

Parceria entre hotelaria e saúde  
é importante para o país
O projeto passou então para construir um Spa de Saúde para além 

do tradicional Spa de bem-estar, com a já famosa marca Satsanga, 

presente na generalidades dos hotéis Vila Galé em Portugal e no 

Brasil. Nessa área da saúde, a estratégia passou por concretizar 

uma parceria com a Cintramédica, a mais importante empresa de 

saúde privada do concelho de Sintra, e que participou não só na 

concepção do projeto correspondente à área da saúde, bem como 

se responsabilizou pela sua execução e desenvolvimento, dispon-

do de instalações próprias e de profissionais de saúde alocados na 

própria unidade hoteleira.

Aliás, a realização de várias parcerias com empresas e entidades 

locais, constituiu uma estratégia prosseguida para o desenvolvi-

mento do Hotel Vila Galé Sintra. «Vamos ter duas charretes que 

levarão os turistas até à Vila de Sintra, bem como teremos lojas 

com produtos alimentares e naturais, ambas fruto de uma par-

ceria com uma empresa local», aponta Jorge Rebelo de Almeida, 

acrescentando também a importância do hotel para as famílias, 

traduzida nos amplos espaços dedicados às crianças, como seja 

um carrocel, bem como «uma piscina gigante aquecida, metade 

coberta e metade descoberta», destaca o presidente da Vila Galé.

Outra inovação introduzida neste investimento em Sintra mede-

-se pela construção de um conjunto de 48 apartamentos (T2 e T3) 

complementares ao próprio hotel, cujos adquirentes estão inte-

grados num condomínio fechado, mas poderão usufruir de todos 

os serviços disponibilizados pelo hotel anexo a esse empreendi-

mento. Jorge Rebelo de Almeida destaca o ‘apetite’ que este pro-

duto tem tido junto de investidores brasileiros, na medida em 

que é «um produto com um formato muito utilizado no Brasil, 

mas ainda constitui uma novidade em Portugal. Também aqui 

estamos a inovar e com bons resultados», salientou Jorge Rebelo 

de Almeida.

Vila Galé Braga inaugurado a 9 de junho
A inauguração do novo hotel em Sintra constitui o segundo acto 

de um conjunto de investimentos em novas unidades hoteleiras 

em Portugal, depois da abertura no ano passado do Hotel Vila 

Galé Porto Ribeira. Já no dia 26 de maio abre portas o novo Vila 

Galé Braga, edificado no antigo hospital São Marcos na cidade 

dos Arcebispos. O líder do grupo hoteleiro nacional está muito 

confiante no sucesso da futura unidade bracarense, aproveitan-

do para tecer rasgados elogios ao resurgimento da dinamização 

económica, cultural e universitária da cidade de Braga «depois de 

anos difíceis que coincidiram com a crise económica que assolou 

o país, onde na zona de Braga se registaram várias falências de 

empresas no sector da construção. Mas, a cidade e a sua comuni-

dade souberam reerguer-se, e hoje é também já um centro turísti-

co pujante, aproveitando também o boom do Porto e da sua pro-

ximidade com a Galiza», refere o presidente do grupo Vila Galé.

Todavia, Jorge Rebelo de Almeida olha-nos fixamente e salienta 

que apesar da Vila Galé estar num ciclo de crescimento em novas 

unidades, «isso não significa que não tenhamos continuado a rea-

lizar um vasto conjunto de investimentos na modernização das 

unidades hoteleiras já existentes, incluindo as unidades do grupo 

mais antigas, como as do Algarve, que hoje estão muito boas e 

constituem um orgulho para todo o grupo. Aliás, deixe-me subli-

nhar que consideramos muito importante que todo o trade hote-

leiro português reforce o investimento para termos uma hotelaria 

homogénea no que respeita a altos padrões de qualidade, pois só 

assim poderemos continuar a aproveitar devidamente este boom 

turístico que registamos, de modo a poder continuar e se susten-

tar no futuro», enfatiza Jorge Rebelo de Almeida.

Vila Galé cresce no Brasil
Neste ciclo de novos investimentos, a marca Vila Galé crescerá 

a 1 de setembro no Brasil, com um novo empreendimento com 

514 quartos em Touros, a cerca de 80 quilómetros da cidade de 

Natal, capital do Rio Gande do Norte, no que será o oitavo em-

preendimento hoteleiro da Vila Galé no Brasil, embora a PAÍS 
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Dr. Carlos Marques, Administrador da Cintramédica

Somos com certeza uma 
mais-valia para o sucesso 
do Vila Galé Sintra

A Cintramédica foi escolhida pela Vila Galé para ser o parceiro no desenvolvimento da 

área da saúde do novo Hotel Vila Galé Sintra, que vai ser oficialmente inaugurado a 12 de 

maio. Carlos Marques, fundador e administrador da Cintramédica, explica em entrevista à 

País Económico, a participação da principal clínica privada do concelho de Sintra, no novo 

hotel, da segunda maior cadeia hoteleira portuguesa, bem como do papel que acredita 

que a combinação da saúde com o turismo poderá ser uma grande mais-valia para a 

economia portuguesa. Sobre a Cintramédica, para além do forte investimento realizado 

na clínica construída na Vila de Sintra, a empresa investiu em várias pequenas clínicas 

em diversos pontos do concelho e de concelhos limítrofes, e prepara-se para abrir 

ainda antes do Verão uma importante clínica em Mafra, «que não estava prevista, mas 

como nos surgiu essa oportunidade decidimos aproveitá-la», salientou Carlos Marques, 

garantindo ainda estabilidade na estratégia, na qualidade dos cuidados de saúde 

prestados aos utentes, bem como na atual estabilidade acionista da Cintramédica.
TEXTO › JORGE ALEGRIA  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS

Como surgiu a oportunidade da Cintramédica se juntar e inte-
grar este projeto que é o Hotel Vila Galé Sintra, já aberto e que 
vai ser inaugurado no próximo dia 12 deste mês?
Esta história começou com a receção de um telefonema a convi-

dar-me para um almoço com o Dr. Jorge Rebelo de Almeida, Pre-

sidente da Vila Galé, onde teve a oportunidade de nos formular 

o convite, mas também o desafio, para fazer parte do projeto do 

Hotel Vila Galé Sintra, que o grupo pretendia construir na desig-

nada Várzea de Sintra.

Para além de um amplo reconhecimento da qualidade da Cintra-

médica, neste concelho, penso que o fator essencial para o convi-

te, que nos foi dirigido, assentou essencialmente pelo critério de 

proximidade, ou seja, a unidade hoteleira que a Vila Galé preten-

dia implementar em Sintra tinha uma estratégia com foco na saú-

de e bem-estar, tendo então procurado a unidade de saúde mais 

próxima que pudesse realizar uma parceria com o grupo e, assim, 

concretizar a estratégia concebida para o novo hotel a construir 

em Sintra.

Acredita que a Vila Galé também já possuía dados sobre a qua-

lidade da Cintramédica para vos propor essa parceria?

Acreditamos que sim, naturalmente. Aliás, se me permite, devo 

referenciar que a Cintramédica é uma empresa certificada e que 

pauta a sua atuação por permanentes preocupações de qualidade 

e sustentabilidade, tanto ao nível da qualidade dos nossos mé-

dicos e técnicos de saúde, bem como dos competentes serviços 

que prestamos aos nossos muitos utentes, que distinguem a Cin-

tramédica com a sua confiança e aposta nos nossos serviços de 

saúde.

Que funções é que a Cintramédica desempenha no âmbito do 
Hotel Vila Galé Sintra?
A Cintramédica é responsável pelo desenvolvimento de toda a 

área médica da unidade hoteleira, à qual atribuímos os recursos 

humanos e técnicos indispensáveis, desde médicos, enfermeiros, 

técnicos e auxiliares de apoio aos atos médicos que lá praticamos. 

Participamos no desenvolvimento de todos os programas de saú-

de que os clientes do hotel podem usufruir, com ênfase especial 

para as componentes médicas desses mesmos programas.

Além disso, a nossa equipa no hotel está preparada para realizar 

diversos atos médicos, destacando as análises clínicas, eletrocar-

diogramas, provas de esforço, consultas de medicina geral e fa-

miliar, de dermatologia, entre outras. O nosso objetivo é que os 

utentes do hotel possam fazer tudo na própria unidade hoteleira, 

e se necessário e com caráter excecional aqui nossa unidade prin-

cipal, que fica bastante próxima do hotel.

Significa, portanto, que a Cintramédica possui um conjunto de 
gabinetes no interior do hotel onde desempenha essa série de 
atividades e atos médicos que referiu?
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Obviamente que sim, a grande maioria dos cuidados e atos mé-

dicos que prestamos, acontecem no próprio hotel em instalações 

adequadas para esse efeito. Aliás, devo sublinhar que, desde o 

início desta parceria com a Vila Galé, a Cintramédica disponibi-

lizou todo o know how de que dispomos nesta matéria, pelo que 

colaborámos intensamente na conceção, arquitetura, design e de-

senvolvimento das áreas médicas inseridas no âmbito do Hotel 

Vila Galé Sintra.

Saúde e Turismo têm potencial comum  
em Portugal
A parceria entre a hotelaria e a saúde, é muitas vezes apontada 
como de elevado potencial do país para atrair mais estrangei-

ros, que possam encontrar em Portugal o conjunto de condições 
de tratamento adequado bem como de excelente alojamento, 
a que, aliados das condições climatéricas vantajosas e de uma 
gastronomia de excelente qualidade, podem colocar Portugal 
como um dos locais mais interessantes para o designado “tu-
rismo de saúde”. Como observa essa realidade emergente no 
nosso país e se acredita no seu potencial de desenvolvimento?
Eu entendo que Portugal possui condições excecionais para que 

muitas pessoas de diversas partes do mundo venham para cá, em 

busca de tratamento e repouso em condições  de grande qualida-

de e tranquilidade.

O nosso país dispõe de médicos de grande qualidade, fruto de 

uma excelente formação das nossas escolas de medicina, bem 

como meios técnicos, pelo que possuímos todas as condições para 

assegurar uma prestação de cuidados de saúde ao mais alto nível 

internacional.

A Cintramédica é várias vezes contatada por estrangeiros que nos 

procuram para realizar determinados exames médicos e que pre-

cisam de condições de alojamento de qualidade nas proximida-

des, até pelo conforto que isso proporciona. Até agora tínhamos 

algumas dificuldades nessa área, mas agora com a existência e a 

parceria com o Hotel Vila Galé Sintra, já dispomos das condições 

adequadas, e de excelente qualidade, para desenvolvermos com 

mais vigor essa visão e estratégia de desenvolvimento, que com-

bina saúde com bem-estar e turismo.

No caso desta parceria específica para o Hotel Vila Galé Sintra 
venha a resultar com sucesso, admite poder alargar essa mes-
ma parceria a outras unidades hoteleiras do grupo?
Será possível, mas dependerá da área geográfica em equação.  A 

Cintramédica não possui capacidade suficiente para acompanhar 

o grupo Vila Galé em todo o país, mas certamente que, nas uni-

dades existentes na área da Grande Lisboa, isso poderá acontecer, 

embora tenhamos sempre, em cada caso, de verificar se será pos-

sível realizar as adequadas exigências, que a legislação portuguesa 

impõe, para a prestação de serviços de saúde, nas unidades hote-

leiras já existentes. Mas, respondendo à sua questão, e embora 

seja neste momento prematuro dar uma resposta conclusiva, isso 

poderá acontecer no futuro.

“Saúde Num Só Lugar” em Sintra
A Cintramédica foi formada em 2004, tendo por objetivo “tra-
zer para o concelho de Sintra as melhores condições ao nível da 
saúde privada”. Como foi este percurso da Cintramédica até aos 
dias de hoje?
Se é verdade que a Cintramédica nasceu formalmente no ano que 

referiu, ela já trazia uma história anterior, pelo menos desde 1982, 

quando fundámos um laboratório de análises clínicas, o primei-

ro em Sintra, e que se veio a tornar um dos mais importantes 

laboratórios, do seu género, não só neste concelho mas em todo 

o distrito.

No entanto, sentimos que faltava no concelho uma unidade de 

saúde mais completa, onde os cidadãos não necessitassem de pro-

curar diversos lugares para usufruírem dos cuidados de saúde e 

realizar os mais variados exames associados, pensámos e dialogá-

mos com outros médicos e parceiros que exerciam a sua clínica 

em Sintra, na possibilidade de avançar para um projeto que justa-

mente conseguisse congregar todas as áreas e valências num úni-

co lugar. Surgiu então aqui na Portela de Sintra, a Cintramédica, 

uma unidade que já não era apenas de um grande laboratório de 

análises clínicas, mas ao qual se juntavam diversas valências mé-

dicas e de diagnóstico, no que veio a configurar uma verdadeira 

clínica de prestação de cuidados de saúde globais. No fundo, pos-

sibilitámos aos utentes que obtivessem a “Saúde Num Só Lugar”, 

que hoje constitui o nosso lema e a nossa visão para a saúde no 

concelho de Sintra.

Saúde  
Num Só Lugar
 • Análises Clínicas • Consultas de Especialidade • Exames 

de Diagnóstico • Medicina Dentária • Serviços de Saúde • 

Fisioterapia • Enfermagem

Especialidades Médicas
Andrologia • Cardiologia • Cirurgia Geral • Cirurgia Plástica 

• Cirurgia Vascular • Clínica Geral • Dermatologia • Endocri-

nologia • Fisiatria • Gastroenterologia • Ginecologia/Obste-

trícia • Imunoalergologia • Medicina Dentária • Medicina 

Interna • Neurologia • Neurocirurgia • Oftalmologia • Or-

topedia • Otorrinoloringologia • Pediatria • Pneumologia • 

Proctologia • Psiquiatria • Reumatologia • Urulogia ‹
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No entanto, além desta principal unidade de prestação de cui-
dados de saúde na Vila de Sintra, a Cintramédica desenvolveu 
depois um conjunto de pequenas unidades em diversos pontos 
do concelho de Sintra e limítrofes. Qual foi a estratégia que pre-
sidiu à implementação dessas unidades mais pequenas?
A Cintramédica desenvolveu pequenas unidades em diversos 

pontos do concelho de Sintra, que servem essencialmente como 

pontos de proximidade, onde os utentes podem realizar análises 

clínicas, e que posteriormente também ali poderão recolher os 

resultados dessas mesmas, bem como os resultados de outros exa-

mes efetuados na sede da empresa, que se situa na Vila de Sintra, 

podem ainda aí obter toda a informação sobre os serviços que se 

prestam na Cintramédica e agendamento dos mesmos. 

Mas, além destas unidades de proximidade, situadas no concelho 

de Sintra, Várzea de Sintra, Mem Martins, Tapada das Mercês, Rio 

de Mouro, Serra das Minas, Mira Sintra, Cacém, Agualva, prati-

camente em todo o concelho, temos uma unidade de recolha de 

produtos para análises clínicas na Amadora e em Lisboa, e surgiu 

recentemente a oportunidade de entrarmos em Vila de Mafra, 

onde aliás estamos a construir uma nova unidade que terá grande 

impacto neste concelho limítrofe. 

Bem, é verdade que a Cintramédica já estava presente neste con-

celho com uma clínica na Ericeira onde além das análises clínicas 

e consultas médicas de algumas especialidades instalou também 

uma unidade de Imagiologia.

Segue-se então uma nova aposta  
na Vila de Mafra
Quais serão os serviços que serão disponibilizados nessa unida-
de de Mafra e quando será inaugurada?
Pretendemos abrir este importante projeto da “Cintramédica Ma-

fra” ainda antes do Verão, e começaremos logo com a prestação 

de exames complementares de diagnóstico no âmbito da Ima-

giologia, da Cardiologia e das Análises Clínicas, e ainda consultas 

médicas de algumas especialidades. Repito, este projeto em Mafra 

não estava programado, mas a oportunidade surgiu e fomos mui-

to bem acolhidos nesse concelho vizinho, pelo que tomámos a 

decisão de avançar com o projeto referido, e para o qual estamos 

muito entusiasmados e empenhados em prestar serviços e cuida-

dos de saúde de elevada qualidade, como é aliás nosso apanágio.

Nas diferentes pequenas unidades espalhadas em vários pon-
tos do concelho de Sintra e limítrofes, que serviços essenciais é 
que prestam aos utentes?

Como referi atrás, a estratégia foi a de termos unidades de proxi-

midade que possibilitasse prestar cuidados de saúde aos cidadãos 

em locais mais próximos das suas residências, não tendo para o 

efeito de se deslocarem à sede do concelho.

Nessas unidades prestamos fundamentalmente serviços de análi-

ses clínicas, nalgumas também eletrocardiogramas, e no caso do 

Cacém, prestamos também serviços nas áreas da Imagiologia e 

Cardiologia. Possuímos ainda uma unidade laboratorial em Cas-

cais, aliás somos único laboratório de análises clínicas dessa vila, 

sendo assim possível marcar a diferença dos inúmeros postos de 

colheitas dos grandes laboratórios de Lisboa, pela rapidez e quali-

dade de trabalho que efetuamos ali.

Para além dessa nova aposta em Mafra e em Cascais, a Cintra-
médica pretende expandir-se ainda a outros concelhos vizinhos 
de Sintra?
Não está na nossa estratégia de desenvolvimento esse caminho. 

Aliás, como salientei, a própria unidade de Mafra não estava 

prevista, mas foi uma oportunidade que surgiu, e depois de de-

vidamente analisada, entendemos da pertinência em avançar e 

estamos seguros das boas condições, para mais um sucesso no 

percurso da Cintramédica.

Estabilidade do quadro clínico
Atingir uma dimensão como a que a Cintramédica já atingiu, 
pressupõe o recrutamento e manutenção de equipas bem pre-
paradas e especializadas. Num ambiente na saúde em Portugal 
em que a concorrência é forte, como tem sido possível obter 
bons recursos humanos, e depois mantê-los e competitivos?
A qualidade dos serviços que prestamos é uma preocupação per-

manente na Cintramédica. Isso pressupõe, naturalmente, termos 

excelentes recursos humanos, desde as mais de duas centenas de 

médicos e técnicos de saúde, até ao restante corpo de funcionários 

e que são cerca de 300 pessoas. Felizmente, posso adiantar, que 

tem sido muito poucos aqueles que têm saído da empresa, pelo 

que temos conseguido uma excelente estabilidade do nosso corpo 

clínico e do corpo de funcionários e auxiliares.

Mesmo perante uma competição cada vez mais forte na área da 
medicina privada em Portugal?
A concorrência é naturalmente forte, mas o nosso departamento 

de recursos humanos têm conseguido realizar um trabalho muito 

bom e repito o que afirmei anteriormente, temos conseguido uma 

excelente taxa de fixação de profissionais, o que é muito significa-

tivo tanto no ambiente profissional, que vivemos internamente, 

como também dos serviços de alta qualidade que prestamos aos 

nossos utentes, que felizmente são em cada vez maior número. 

O acompanhar, o valorizar as ideias e sugestões de implementa-

ção de novas valências ou técnicas diferenciadoras que os clínicos 

propõem, tem sido o segredo para que os profissionais que apos-

tam na Cintramédica façam desta casa uma unidade de referên-

cia, onde os utentes sabem que encontram praticamente resposta 

a todos os exames que precisam de efetuar.

Uma última pergunta. Sendo a Cintramédica uma empresa de 
cariz familiar, poderá no futuro ser vendida, ou assegura que 
manterá no quadro dos atuais acionistas liderados pelo Dr. Car-
los Marques?
Nunca sabemos completamente o que futuro nos reserva, mas 

o que temos definido no presente e o que prevejo a curto mé-

dio/prazo é que a Cintramédica continuará a ser uma empresa 

familiar, onde diariamente eu, a minha esposa, os meus filhos e 

respetivos cônjuges, damos o máximo para que este projeto se 

consolide e não perca a excelência, objetivo para o qual trabalha-

mos afincadamente. Por isso esta estabilidade acionista, é muito 

importante e consolida a nossa estratégia de “Cintramédica, a 

saúde num só lugar”, queremos continuar a inovar e a melho-

rar a qualidade da prestação dos cuidados de saúde que presta-

mos às populações dos concelhos onde estamos implantados. 

É também isto que queremos demonstrar nesta parceria emer-

gente com o grupo Vila Galé no novo Hotel Vila Galé Sintra. ‹
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Carlos Couto, Presidente das Construções Gabriel Couto

«Estamos disponíveis  
para abraçar novos projetos 
do Grupo Vila Galé»

O Vila Galé Sintra – Resort Hotel, que vai ser inaugurado a 12 de Maio pelo Primeiro-

Ministro António Costa foi construído pela Gabriel Couto, empresa que já chamara a si 

a construção do Vila Galé Évora. Em entrevista à PAÍS €CONÓMICO, Carlos Couto, 

Presidente da Gabriel Couto manifestou o seu orgulho em ter participado na construção 

desta unidade hoteleira do Grupo Vila Galé. «Para nós foi uma obra com uma dimensão 

e significado para o Portugal de hoje. Penso que é um desafio que vai ao encontro do 

espírito empreendedor e da coragem de Jorge Rebelo de Almeida, Presidente do Grupo 

Vila Galé em levar por diante um empreendimento com esta grandeza e características, 

e que muito honra Sintra e o turismo nacional», sublinhou Carlos Couto, dizendo-se 

«totalmente disponível» para participar em novas obras do Grupo Vila Galé. «É um 

cliente que muito estimamos, com quem procuramos ter uma relação muito estreita e 

de muita confiança, procurando responder sempre aos anseios e qualidade que o Grupo 

Vila Galé coloca nos seus projetos. E se essa for a vontade do Grupo Vila Galé, estaremos 

totalmente disponíveis  para participar em novos projetos», deixou claro o Presidente 

da Gabriel Couto, que em Portugal concentra a maioria dos seus projetos na construção 

industrial, empreendimentos hoteleiros e reabilitação urbana, e que em 2018 está a 

prever atingir um volume de negócios de 125 milhões de euros (um crescimento de mais 

de 25 por cento em relação a 2017), fruto da adjudicação de um importante projeto nas 

Honduras avaliado em aproximadamente 84 milhões de dólares americanos, que se 

refere à construção de duas estradas nacionais com cerca de 84 km de extensão, que 

é financiado pelo Banco de Investimento Europeu (BEI) e pelo Banco Centro-Americano 

de Integração Económica (BCIE). «Este projeto é o nosso primeiro na América Latina e 

assinala a expansão num importante mercado para o futuro», destacou Carlos Couto, 

Presidente da Gabriel Couto.
TEXTO › VALDEMAR BONACHO  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS E CEDIDAS PELA GABRIEL COUTO

Com décadas de existência, come-

mora este ano 70 anos, a Gabriel 

Couto tem a sua sede social em 

Vila Nova de Famalicão e é uma empresa 

de construção civil e obras públicas que 

hoje se posiciona entre as 15 maiores 

construtoras portuguesas.

Mas antes de atingir este grau de evolu-

ção e crescimento, é oportuno referir que 

a Gabriel Couto se iniciou com uma pe-

quena unidade económica de referência 

local, e que evoluiu para um organismo 

atualmente presente nos rankings das 

empresas de referência no sector, de uma 

forma sustentada, diversificando produ-

tos, serviços e mercados.

O facto de a Gabriel Couto ocupar hoje 

uma posição relevante não só em proje-

tos de construção industrial, empreendi-

mentos hoteleiros e reabilitação urbana, 

suscitou da parte de Carlos Couto alguns 

comentários pertinentes.

«A Gabriel Couto, por força da quebra no 

investimento público que ocorreu há seis 

ou sete anos atrás, teve de fazer uma infle-

xão muito grande na sua estratégia, embo-

ra fosse sempre uma empresa vocaciona-

da para todos os trabalhos de Engenharia, 

quer na área das infraestruturas, quer na 

edificação, seja qual for a sua natureza. 

Éramos fundamentalmente uma empresa 

de obras públicas em que o cliente Esta-

do representava cerca de 80 por cento do 

negócio da empresa. Mas com a quebra 

desse investimento público, derivamos 

para o sector privado. E hoje acontece o 

contrário: 80 por cento do negócio da Ga-

briel Couto está no sector privado, quer na 

construção de hotéis, quer na construção 

de unidades industriais e comerciais, quer 

na construção de edifícios residenciais 

para o segmento alto», referiu Carlos Cou-

to, lembrando que a Gabriel Couto conti-

nua a trabalhar na obra pública.

«Temos neste momento três projetos para 

a Câmara Municipal de Lisboa que envol-

vem e reabilitação de três bairros, conti-

nuamos a concorrer às poucas obras com 

algum volume e que estejam ajustadas à 

dimensão da Gabriel Couto, mas ainda 

se nota no mercado das obras públicas 

alguma concorrência desenfreada e de 

certo modo desleal, que entendemos que 

os preços que apresentam não cobrem os 

custos. E nessa medida é uma concorrên-

cia desleal» observou  Carlos Couto, para 

a este propósito dizer ainda que «o Estado 

continua a pôr a tónica muito apenas no 

preço, impondo bases máximas irrealistas, 

o que conduz muitas vezes aos próprios 

concursos ficarem desertos e isto leva efe-

tivamente a que no mercado haja muitas 

vezes uma distorção muito grande em re-

lação à qualidade das obras em questão», 

salientou o Presidente da Gabriel Couto.

Carteira a 12 meses  
muito satisfatória
Como já foi referido a construção indus-

trial, os empreendimentos hoteleiros e 

comerciais e a reabilitação urbana são três 

grandes pilares da atividade da Gabriel 

Couto em Portugal.

E nesta entrevista a Carlos Couto, o Pre-

sidente da Gabriel Couto fez questão de 

se referir a alguns desses projetos em 

marcha neste momento ou terminados 

recentemente em Portugal e no mercado 

externo e que muito engrandecem esta 

construtora de Vila Nova de Famalicão.

A recente conclusão de um novo edifí-

cio de 60 camas no campus do Hospital 

Sant’Ana na Parede, Cascais; a inaugura-

ção em Setembro de 2017 do Hotel Torel 

Avantgarde, um hotel boutique de cinco 

estrelas que ocupa um edifício histórico 

no centro da cidade do Porto e que é fina-

lista para o Prémio Nacional de Reabilita-

ção Urbana 2018; a construção do MAR 

Shopping Algarve, o segundo centro co-

mercial da IKEA Centres em Portugal 

inaugurado recentemente, foram alguns 

dos muitos exemplos dados por Carlos 

Couto e que revelam bem a preferência 

que continua a  ser dada à Gabriel Couto 

não só por investidores portugueses como 

por investidores estrangeiros.

Carlos Couto aproveitaria o ensejo para 

revelar que a carteira de obras da Gabriel 

Couto a 12 meses «é muito satisfatória».

Após ter concluído em apenas 11 meses a 

construção da nova fábrica da multinacio-
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nal indiana Sakthi, em Águeda, a Gabriel 

Couto voltou a ser convidada para cons-

truir em Cacia, Aveiro, as novas fábricas 

da Navigator Tissue. 

Este facto levou-nos a procurar saber jun-

to do nosso entrevistado o que significava 

para o futuro estratégico da Gabriel Cou-

to poder participar numa obra com esta 

grandeza.

A resposta de Carlos Couto foi pronta.

«Em relação à Navigator estamos a falar 

de um projeto muito grande e onde nós 

somos apenas um dos construtores. Há 

vários construtores lá a trabalhar e nós 

estamos a executar uma das obras mais 

significativas deste projeto. Também já 

arrancámos com um projeto muito sig-

nificativo e ligado à Aeronáutica para a 

multinacional francesa LAUAK, que pro-

duz componentes para equipar aeronaves, 

e esta será uma fábrica que estará muito 

vocacionada para produzir componentes 

destinadas ao Airbus A-320. Por outro 

lado, arrancamos muito recentemente 

com a construção de uma unidade muito 

importante aqui em Famalicão, destinada 

a um grupo empresarial português muito 

prestigiado, a RACLAC. A construção de 

unidades industriais é dentro da Gabriel 

Couto uma área em grande progressão e 

que, de certo modo, está a criar músculo 

dentro da própria estratégia da Gabriel 

Couto», referiu Carlos Couto, dizendo que 

lhe parecia ter havido, principalmente em 

2017, um certo arrefecimento em relação 

a projetos industriais. «Presumo que mui-

tos desses empresários ainda estejam a 

candidatar-se ao “Portugal 2020“, e talvez 

seja essa a razão deste arrefecimento de 

que falo…», justificou o Presidente da Ga-

briel Couto, para lembrar também que «o 

mercado que hoje está efetivamente mais 

dinâmico é o do Turismo, quer da parte da 

construção de hotéis, quer da parte da Ha-

bitação Residencial Prime, principalmen-

te na Zona Sul: Lisboa e Algarve.

 Para além do projeto da Navigator em 

Aveiro, a Gabriel Couto tem em desen-

volvimento em Portugal muitos outros 

projetos de construção, cuja divulgação se 

tornaria neste momento fastidiosa.

Hotelaria eleva volume  
de negócios
«São imensos os projetos em questão, 

como por exemplo o projeto de constru-

ção do Empreendimento “Praia d’Ouro 

Residence”, na Foz do Douro, Porto, um 

edifício de habitação premier, a Constru-

ção de Plataforma Logística de Matosi-

nhos, Torrestir – Transportes Nacionais e 

Internacionais, que se desenvolve numa 

área de 52.900 m2, o Empreendimento 

Residencial “OFF LIBERDADE” na Rua do 

Salitre em Lisboa, a reabilitação da A22 

num troço de cerca de 30 km, a amplia-

ção do Douro Hotel, a construção do Hotel 

Salus no Alvor, um Health and Welness 

Hotel, bem como o Complexo Campus, na 

Quinta do Lago, são alguns dos mais signi-

ficativos», referiu Carlos Couto.

A nível da Reabilitação Urbana, um seg-

mento que está hoje muito em voga em 

Portugal com intervenções importantes 

em cidades como o Porto Lisboa, Carlos 

Couto faz questão de dizer que as inter-

venções da sua empresa nesta área são 

fundamentalmente no Porto e Lisboa, não 

sendo muito relevante este tipo de inter-

venções em outras cidades do País.

«Conhecemos a cidade do Porto há mui-

tos anos e hoje, fruto dessas ações na área 

da reabilitação urbana, a cidade apresenta 

um aspeto muito diferente, para muito 

melhor. É um outro Porto», reconhece 

Carlos Couto.

Como não podia deixar de ser, o mercado 

externo faz também parte das preocupa-

ções de crescimento desta construtora de 

Famalicão.

Aposta internacional 
consistente
«Em África ganhamos o nosso primeiro 

projeto no Senegal, na cidade de Dakar, 

bem como o nosso segundo projeto na 

Zâmbia. 

E juntamente com estes países, mantemos 

a nossa atividade em Cabo Verde, Mo-

çambique e Angola. Apesar de existirem 

algumas dificuldades reconhecemos que 

Angola será sempre um mercado muito 

bom para as empresas portuguesas. Aliás, 

as empresas portuguesas têm uma capa-

cidade instalada em Angola, como talvez 

mais nenhum país do mundo tem. E são 

ali reconhecidas pela sua enorme capaci-

dade e competência», frisou Carlos Couto, 

Presidente da Gabriel Couto, que encerra-

ria esta entrevista com uma alusão direta 

à presença da Gabriel Couto no mercado 

das Honduras.

«Foi-nos adjudicado um projeto impor-

tante nas Honduras, avaliado em apro-

ximadamente 84 milhões de dólares 

americanos, para a construção de duas 

estradas nacionais com cerca de 84 km 

de extensão, financiadas pelo Banco Euro-

peu de Investimento (BEI) e pelo Banco 

Centro-Americano de Integração Econó-

mica (BCIE).  Fruto desta adjudicação os 

negócios da Gabriel Couto que em 2017 

atingiram os 95 milhões de euros, deverão 

atingir em 2018 os 125 milhões de euros, 

representando um crescimento de mais 

de 25 por cento», revelou com otimismo 

o Presidente da Gabriel Couto. ‹

Cabo Verde

Hotel Torel Avantgarde

IKEA Loulé

Hospital Sant’Ana na Parede
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Filipe Sambento, Diretor Comercial da Saint-Gobain Weber-Portugal, SA

«Pensar global,  
            agir local»

De origem francesa, a Saint-Gobain é hoje um Grupo mundial, fundado em 1665 pelo 

político francês Jean-Baptiste Colbert, no reinado de Louis XIV, para se dedicar ao 

fabrico de vidros planos com o nome de La Compagnie des Glaces, tendo sido ela que 

produziu os famosos espelhos do Palácio de Versalhes, uma aldeia rural à época da sua 

construção, mas atualmente um subúrbio de Paris. A Saint-Gobain está hoje presente 

em 67 países em todo o mundo (incluindo Portugal) onde a Saint-Gobain Weber Portugal 

é uma das suas representadas. Emprega 179 mil pessoas em todos os países onde 

está presente; fatura mais de 40 mil milhões de euros à escala global e encontra-se 

posicionada entre os 100 maiores e mais inovadores Grupos mundiais. Projeta, produz 

e distribui materiais e soluções desenhados pensando no bem-estar e no futuro de 

todos os seus utilizadores. Em entrevista que concedeu à PAÍS €CONÓMICO, Filipe 

Sambento, Diretor Comercial da Saint-Gobain Weber Portugal, diz-se «muito orgulhoso» 

por ver a sua empresa participar - pelo fornecimento de produtos e soluções através 

da empresa sua cliente e parceira J. Clemente & Filhos, Lda. -  na construção do Vila 

Galé Sintra – Resort Hotel, que será inaugurado no dia 12 de maio pelo Primeiro-

Ministro António Costa, sublinhando que esta participação «prova o reconhecimento da 

excelência da qualidade dos nossos materiais, soluções e serviços, fruto do magnífico 

trabalho desenvolvido pelo nosso Departamento de Investigação e Desenvolvimento, 

sempre em constante inovação, e em sintonia com os restantes Departamentos e suas 

equipas: Comercial, Financeira, Marketing e Industrial» e que assenta bem no princípio 

que rege a Saint-Gobain Weber Portugal: «PENSAR GLOBAL, AGIR LOCAL».
TEXTO › VALDEMAR BONACHO  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS

Neste momento, a Saint-Gobain possui um núcleo de mar-

cas de grande prestígio local e internacional, entre elas a 

Saint-Gobain Weber Portugal, que desde 1990 (há preci-

samente 28 anos) desenvolve a sua atividade nos domínios da Co-

lagem e Betumação de Cerâmica (onde se destaca como líder); do 

Isolamento Térmico pelo Exterior; do Revestimento e Renovação 

de Fachadas;  da Impermeabilização e Tratamento de Humidades;  

da Reparação e Regularização de Betão e da Regularização e Nive-

lamento de Pavimentos. 

«Somos líderes mundiais no desenvolvimento de argamassas in-

dustriais para o mercado da construção e renovação. Em 2017, 

a faturação da Saint-Gobain Weber Portugal fixou-se nos 29 mi-

lhões de euros, prevendo-se atingir este ano 32 milhões de euros, 

o que a acontecer significará um crescimento de cerca de 10 por 

cento em relação ao ano anterior», referiu Filipe Sambento, recen-

temente nomeado para Diretor Comercial da Saint-Gobain Weber 

Portugal e que, apesar de ter apenas 41 anos de idade, trabalha 

nesta empresa desde 1998, portanto há quase 20 anos, onde co-

meçou como Delegado Técnico-Comercial,  desempenhando pos-

teriormente funções de Chefe de Vendas. 

«Foi com paixão que aceitei este convite, e é uma honra fazer 

parte de uma empresa que conta com excelentes profissionais 

em todas as áreas e ter a oportunidade, agora, de dirigir a equi-

pa comercial dedicada e altamente qualificada, sempre pronta a 

colaborar com os nossos clientes e disponível para facilitar o seu 

trabalho. Desenvolvemos uma ação de grande proximidade. Este 

é, aliás, um dos princípios instituídos no seio da nossa empresa: 

facilitar o trabalho dos nossos clientes, tendo por base um profun-
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do conhecimento do seu trabalho diário e fornecendo soluções 

duráveis», reforçou Filipe Sambento.

Líder mundial de argamassas industriais
A Saint-Gobain Weber é um líder mundial em soluções baseadas 

em argamassas industriais, com mais de 10 mil pessoas em mais 

de 55 países. 

A Weber apoia-se numa fonte de conhecimento muito rica em 

todo o mundo, permitindo-lhe desenvolver soluções melhores e 

com mais rapidez para os seus clientes, onde quer que se encon-

trem, combinando um profundo conhecimento local com uma 

experiência internacional. 

«Daí defendermos o lema «PENSAR GLOBAL, AGIR LOCAL», 

bem enraizado na Weber e em todas as empresas da Saint-Go-

bain», relembrou Filipe Sambento, um jovem nascido em Barce-

los, com formação de base em Engenharia e em Gestão e um mes-

trado em Marketing, com Especialização em Direção Comercial 

e Vendas.

Filipe Sambento lidera uma equipa comercial de 40 elementos. 

«Reconheço que este facto traduz uma grande responsabilidade, 

mas para mim é um privilégio poder compartilhar esta experiên-

cia com estes magníficos profissionais da Saint-Gobain Weber 

Portugal», distingue Filipe Sambento, que explicaria à P€ o per-

curso profissional até alcançar este importante desafio.

«Entrei para a Saint-Gobain Weber em 9 de novembro de 1998 

e este ano completarei 20 anos ao serviço desta empresa. O meu 

percurso profissional é relativamente simples. Para concluir o pri-

meiro curso superior que frequentei, era necessário realizar obri-

gatoriamente um estágio (fazia parte do plano curricular), que de-

correu numa empresa de revestimentos metálicos, em Braga. Daí, 

fui trabalhar durante 8 meses numa outra empresa em Lisboa, 

que se dedicava às impermeabilizações e isolamentos. Entretanto, 

através de um anúncio, candidatei-me a uma vaga para a Weber 

e fui selecionado para a função de Delegado Técnico-Comercial 

para os distritos de Braga e Viana do Castelo, cargo que desempe-

nhei durante 10 anos. Em 2008, o Grupo Saint-Gobain adquiriu 

a Maxit e deu-se a fusão com a Weber. A Maxit disponibilizava 

soluções complementares às da Weber, sendo também sua con-

corrente. Uma das soluções complementares que integramos na 

nossa oferta foi a argila expandida Leca®», esclarece Filipe Sam-

bento, para prosseguir.

«Com esta aquisição houve sinergias que foram aproveitadas; 

avançamos muito rapidamente para uma área de negócios que es-

tava a dar sinais de grande fulgor: o Isolamento Térmico pelo Ex-

terior», esclareceu Filipe Sambento. É então nomeado para Chefe 

de Vendas para esta área de negócio, no segmento de Aplicadores 

Especialistas. Desempenha ainda funções de Chefe de Vendas no 

canal da Distribuição na zona Sul do País, assumindo, a partir de 

março deste ano, a Direção Comercial. 

O impacto da reabilitação no negócio da Weber
O facto de a Reabilitação Urbana ser um sector em franco de-

senvolvimento em Portugal, constitui uma boa notícia para a 

Saint-Gobain Weber Portugal? «Sim, são boas notícias, há inte-

ressantes perspetivas de crescimento. Portugal está na moda e o 

investimento no imobiliário está à vista.» reagiu de pronto Filipe 

Sambento, para em seguida ser mais explícito na resposta a esta 

questão.

«Neste momento, uma boa parte do nosso negócio está alicerçado 

no fornecimento de soluções para a reabilitação. A nossa princi-

pal atividade é a Colagem e Betumação de Cerâmica e de Pedra 

Natural. Estimamos que hoje 70 a 80 por cento das nossas colas 

se destinam a trabalhos relacionados com a reabilitação e renova-

ção. Esta realidade é transversal a todo o país e o outro exemplo 

que damos a seguir é mais uma prova disso mesmo: na atividade 

do Isolamento Térmico pelo Exterior, 60 por cento das soluções 

aplicadas são em reabilitação, os restantes 40 por cento são para 

obra nova. E aqui o investimento privado desempenha um papel 

fundamental», chamou a atenção Filipe Sambento.

Questionado sobre o conceito Habitat, teceria breve considera-

ções. «O Habitat é um conceito no qual estamos inseridos, somos 

parte ativa, e que envolve várias empresas do Grupo Saint-Gobain 

com as suas soluções. O conceito Habitat continua bem vivo fa-

zendo o seu caminho na Saint-Gobain Weber Portugal e funda-

mentalmente no Grupo Saint-Gobain com a participação das suas 

marcas», deixou bem claro o Diretor Comercial da Saint-Gobain 

Weber Portugal.

Investigação & Desenvolvimento
Lembrar que a Weber está em Portugal desde 1990 (há 28 anos), 

tem atualmente 143 colaboradores, dos quais cerca de 40 desen-

volvem uma ação técnico-comercial especializada, assente numa 

política de proximidade muito forte junto dos clientes da Weber.

A Weber em Portugal possui duas unidades de produção: em 

Aveiro e no Carregado, dispondo também em Aveiro de um 

Departamento de Investigação e Desenvolvimento (I&D) que é 

composto por cerca 10 técnicos altamente especializados e que 

no entender de Filipe Sambento é, sem dúvida, “crítico na Inves-

tigação e desenvolvimento da Weber Portugal, mas também para 

o Grupo”, porque é ali que o conhecimento sobressai e onde são 

estudadas e postas em marcha algumas das importantes soluções 

inovadoras que  a empresa coloca no mercado, e que se têm reve-

lado verdadeiros sucessos. 

O Diretor Comercial da Saint-Gobain Weber Portugal lembrou 

que, em janeiro de 2018, a sua empresa apresentou dois produtos 

inovadores na atividade do Isolamento Térmico Pelo Exterior, que 

não existiam no mercado, mais uma vez pensando em fornecer 

um valor acrescentado e diferenciador aos seus clientes.

«Um deles é uma argamassa para a colagem e revestimento de 

placas isolantes, cuja presa e secagem mais imediatas que o ha-

bitual, permitem a sua aplicação em condições climatéricas ins-

táveis e, consequentemente, um aumento da rentabilidade no 

trabalho produzido. 

A outra novidade tem a ver com os acabamentos decorativos, e 

todos aqui sabemos como em Portugal se valoriza a função es-

tética, com as preocupações com a textura, com a cor e com a 

durabilidade. Os portugueses apreciam que as suas obras fiquem 

perfeitas, não somente do ponto de vista técnico, mas também do 

ponto de vista estético. 

Assim, uma das limitações que existe nas soluções de exterior é a 

aplicação de cores escuras. Porquê? Porque os revestimentos ten-

dem a fissurar e a degradar a cor original, em virtude da sua ele-

vada absorção de radiação solar. Este novo produto, que a Saint-

-Gobain Weber Portugal criou, contraria os fenómenos anteriores, 

tendo por isso um bom comportamento ao envelhecimento pre-

coce, reduzindo também consideravelmente o sobreaquecimento 

superficial, utilizando uma tecnologia que fomos colher ao grupo 

Saint-Gobain, e estamos já a utilizá-la em Portugal, sublinhou o 

Diretor Comercial da Saint-Gobain Weber Portugal. São dois bons 

exemplos da capacidade criativa do nosso Departamento de I&D, 

com o contributo das restantes equipas.

No entender do Diretor Comercial da Saint-Gobain Weber Portu-

gal, direta e indiretamente, esta empresa «importa-se com o mun-

do ao seu redor», não só pelo número de pessoas que emprega 

(e são pessoas de vários pontos do País), mas também por estar 

atenta ao que é importante para as pessoas, sejam elas aplicado-

res, distribuidores, clientes finais ou donos de obras e ainda pelo 

seu empenho em causas que abraça.

 «Neste momento estamos a viabilizar a nossa participação num 

projeto de reabilitação de uma Escola afetada pelos incêndios, 

através do fornecimento de alguns materiais, e direi que é uma 

ação que nos agrada muito, até pelo simbolismo que a mesma 

ação envolve», justificou Filipe Sambento.

No fecho desta entrevista foi confrontado com uma questão: A 

seu ver quem convence mais o cliente? A Weber ou a Saint-Go-

bain? Filipe Sambento respondeu: «a minha vivência de 20 anos 

na empresa e no contacto com o mercado faz-me crer que, quer 

a marca Weber, quer a marca Saint-Gobain, têm uma notorieda-

de muito forte e um peso muito grande no processo de tomada 

de decisão. O cliente sabe que compra confiança, segurança, ga-

rantia de durabilidade; temos provas dadas, somos a referência. 

A Saint-Gobain é um Grupo que conta com inúmeras marcas, 

líderes nos seus negócios para atingir uma estratégia clara: for-

necer uma construção sustentável para o futuro. A Weber é uma 

dessas marcas líderes, que contribui ativa e diariamente com as 

suas soluções para o mercado e para a estratégia do Grupo. Em 

conjunto, estamos alinhados para responder, não só aos desafios 

do presente, mas também aos do futuro! Quero finalizar com um 

agradecimento à nossa vasta rede de clientes, que nos têm distin-

guido com a sua preferência ao longo destes anos. Para eles, muito 

obrigado>> concluiu Filipe Sambento. ‹
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Mário Brito, Presidente da A. Brito Mobiliário, S.A.

A parceria com a Vila 
Galé é um orgulho e 
uma responsabilidade

Fundada em 1970 por António Alves de Brito, a A. Brito Mobiliário, S.A. é uma das 

mais conhecidas e prestigiadas empresas portuguesas produtoras de mobiliário, tanto 

para a hotelaria como para a área residencial. Mário Brito, presidente do Conselho de 

Administração da A. Brito Mobiliário, recebeu a PAÍS €CONÓMICO nas suas modernas 

instalações localizadas no Parque Industrial de Lordelo, concelho de Paredes, e explanou 

a longa relação de vinte anos que já leva com o grupo Vila Galé, «desde o tempo da 

construção do Vila Galé Estoril, já no século passado, passando depois por praticamente 

todos o novos hotéis da segunda maior cadeia hoteleira portuguesa, bem como nas 

diversas remodelações levadas a cabo nos hotéis Vila Galé». Agora, estão uma vez mais 

no novo Vila Galé Sintra, e estarão também no Vila Galé Braga, que será inaugurado a 9 

de junho. Mas, a hotelaria ajuda a A. Brito a ter em Portugal metade do seu volume de 

negócios, e o portfólio é vasto, desde o Sheraton do Porto à remodelação em curso no 

Hotel Corinthia em Lisboa. Os irmãos Mário, Jorge e Paula, estão hoje ao comando de um 

grupo empresarial inovador e que continua a investir de forma permanente e sustentada. 

«Acreditamos que o mobiliário português tem todas as condições para ter sucesso 

internacional e a A. Brito pretende continuar a ser um dos principais players desse 

sucesso do nosso mobiliário em Portugal e no estrangeiro», sublinha Mário Brito.
TEXTO › JORGE ALEGRIA  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS E CEDIDAS PELA A. BRITO

A A. Brito Mobiliário acabou de fornecer todo o mobiliário 

dos quartos do projeto do Hotel Vila Galé Sintra, que 

o grupo liderado por Jorge Rebelo de Almeida inau-

gurará oficialmente a 12 de maio. Mas, estará também presente 

no novo Vila Galé Braga, que o segundo maior grupo hoteleiro 

português abrirá no próximo dia 9 de junho. Na calha, aspiram os 

responsáveis da empresa de Lordelo, concelho de Paredes, estarão 

também as unidades que a Vila Galé pretende inaugurar no próxi-

mo ano, respectivamente, em Elvas e em Manteigas.

Segundo Mário Brito, presidente do Conselho de Administração 

da A. Brito Mobiliário, SA, «a relação com a Vila Galé iniciou-

-se há cerca de 20 anos quando participámos no projeto do Vila 

Galé Estoril, seguindo-se a nossa participação em praticamente 

todas as unidades construídas pelo grupo em Portugal, sendo 

que algumas, como aconteceu nas unidades de Coimbra, Porto e 

Cascais, mobilámos completamente essas unidades da Vila Galé. 

Concretamente no que respeita ao Vila Galé Sintra, mobilámos 

completamente todos os quartos, não tendo desta vez partici-

pado no mobiliário escolhido para as áreas públicas desta nova 

unidade hoteleira. Mas estamos muito satisfeitos com mais esta 

parceria que mantemos com a Vila Galé, que muito nos honra 

e distingue, mas que constitui naturalmente uma responsabi-

lidade, que, creio, sinceramente, temos estado à altura de cor-

responder às melhores expectativas do presidente e de todo o 

grupo Vila Galé», sublinhou Mário Brito, adiantando acreditar 

que esta parceria se manterá no futuro «em futuras unidades 

que a Vila Galé venha a construir em Portugal, bem como nas 

remodelações de unidades mais antigas que venha a fazer», re-

feriu o empresário.

Escutado com particular atenção pelo seu irmão Jorge Brito, igual-

mente administrador da A. Brito, Mário Brito reforçou a impor-

tância da parceria que a empresa mantém com o grupo Vila Galé, 

mas sublinhou as competências e a vastidão do portfólio da A. 

Brito na hotelaria em Portugal, destacando nesse longo conjunto 

de hotéis equipados com o seu mobiliário de referência, o Hotel 

Sheraton na cidade do Porto, o Hotel do Chocolate em Viana do 

Castelo, e a «actual e vasta remodelação em curso que estamos a 

realizar no Hotel Corinthia, uma das maiores unidades hoteleiras 

em Lisboa», informa Mário Brito, lembrando ainda a participação 

da empresa que lidera nos hotéis do grupo catalão Hotusa em Por-

tugal, bem como dos hotéis da cadeia Hoti Hotels, um dos quais 

o hotel construído há poucos anos junto ao Aeroporto de Lisboa, 

mas também um hotel deste grupo inaugurado há pouco tempo 

em Moçambique.

Jorge Brito (administrador) e Mário Brito (presidente do Conselho de Administração)
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O empresário acredita que o boom do turismo em Portugal vai 

continuar por vários anos, bem como acredita da necessidade de 

novos hotéis em Portugal, não só em Lisboa e Porto, mas um pou-

co por todo o país. Mais, «entendemos que que o turismo e a hote-

laria em Portugal ainda possuem margem para crescer, não só em 

hotéis novos, mas igualmente na necessidade de hotéis mais an-

tigos em procederem a remodelações e na modernização dessas 

unidades, de modo a que toda a hotelaria portuguesa tenha um 

padrão moderno, sofisticado e compatível com os novos tempos. 

A A. Brito Mobiliário dispõe das condições de produção, inovação 

e serviço para responder cabalmente a todos esses desafios da ho-

telaria em Portugal», remata Mário Brito.

Investimentos na modernização industrial
Ocupando uma área de cerca de 12 mil metros quadrados no 

parque Industrial de Lordelo, uma das principais zonas de pro-

dução de mobiliário em Portugal, a A. Brito continua a investir 

e a ganhar novas capacidades e competências para responder às 

necessidades e exigências dos clientes. Segundo Mário Brito, a 

empresa tem tido desde há muitos anos uma permanente atitude 

de investimento e de ganhar cada vez mais competências para 

competir eficientemente no mercado português e internacional. 

«Já este ano concretizámos um investimento de 1,2 milhões de 

euros na construção de uma área onde poderemos ser assim mais 

competitivos nas áreas do corte e transformação de painéis, pos-

sibilitando à empresa uma maior rapidez e flexibilidade na pro-

dução do nosso mobiliário», acentuou o presidente da empresa.

Em 2017, a A. Brito Mobiliário registou uma facturação de 4,5 

milhões de euros, a que se juntou mais 4 milhões de uma empresa 

participada. No valor obtido, cerca de metade foi registado em 

Portugal, enquanto o restante adveio das vendas no estrangeiro, 

na qual a vizinha Espanha responde por 35% das vendas exter-

nas, seguindo-se mercados como os Estados Unidos, França, In-

glaterra, Índia e Alemanha. O empresário destaca o facto histórico 

da A. Brito ter participado no projeto original do Hotel Trópico 

em Luanda, um investimento da construtora portuguesa Teixeira 

Duarte, e 10 anos depois ter novamente participado nas obras da 

remodelação da mesma unidade.

Crescimento sólido nos próximos anos
Para o presente ano, as expectativas passam por um crescimento 

entre os 7 e os 10 por cento. «Somos ambiciosos, mas também 

cautelosos, a nossa história é de uma empresa equilibrada, sem-

pre com os pés bem assentes no chão, e com a perfeita noção do 

que deve fazer em cada momento para se expandir e crescer. E 

nós pretendemos crescer este ano e nos próximos, mas sempre 

de forma sustentada», refere Mário Brito, sublinhando também 

para a qualidade dos recursos humanos da empresa, actualmente 

em torno dos 75 trabalhadores, com uma «excelente qualificação 

e capacidade para desempenhar as tarefas que nos possibilitam 

sermos competitivos no mercado, com produtos de excelente qua-

lidade e com preços competitivos. Esse é um dos segredos do bom 

desempenho da A. Brito Mobiliário na indústria do mobiliário e 

nos mercados nacional e internacional onde actuamos», enfatiza 

Mário Brito.

Assegurando que a A. Brito Mobiliário continuará a ser uma em-

presa familiar, onde o fundador e pai António Alves de Brito já 

deixou o comando da empresa, «mas ainda aqui vem todos os 

dias, por isso dizemos carinhosamente na empresa que é o “nosso 

irmão mais velho”», salienta Mário Brito, apontando o interesse 

de todos os três irmãos que comandam hoje a empresa de conti-

nuar a trilhar um percurso que dentro de dois anos já perfaz meio 

século de uma existência empresarial de reconhecida afirmação e 

valor em Portugal e no estrangeiro, a marca A. Brito. ‹
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MIGUEL FRASQUILHO
O Presidente do Conselho de Administração 
do Grupo TAP, SGPS, é o símbolo da 
recuperação da transportadora aérea 
portuguesa, ao registar um lucro em 2017 
que superou os 100 milhões de euros, 
ao mesmo tempo que empreendeu um 
ambicioso processo de modernização da 
frota da companhia, com o simbolismo 
de acabar de receber o primeiro avião 
A320neo. No entanto, como nem tudo é 
azul, os resultados da área de manutenção 
no Brasil continuam a penalizar os 
resultados globais da empresa.   ‹

ANA PAULA VITORINO
A Ministra do Mar continua a imprimir 
um ritmo forte ao desenvolvimento do 
setor portuário nacional, levando os 
diversos agentes a acelerarem o passo para 
implementar projetos de modernização do 
setor. Mas, também não esquece o setor 
da pesca, não só modernizando as suas 
estruturas e infraestruturas, bem como 
tomando decisões corajosas de limitação 
à pesca de determinadas espécies, que é 
necessário proteger numa visão de médio e 
longo prazos.  ‹

MIGUEL SETAS
O CEO da EDP Brasil continua a dirigir a 
elétrica detida maioritariamente pela EDP 
Portugal com vista ao seu desenvolvimento 
e expansão no mercado brasileiro, com 
o anúncio de um investimento global de 
quase 100 milhões de euros para este ano 
no estado do espírito Santo, onde já é a 
grande referência na distribuição elétrica 
estadual. Na produção e na transmissão, 
a empresa também cresce em ritmos 
fortes, mas sustentáveis, ganhando 
preponderância no sistema elétrico 
brasileiro.   ‹

DSTGroup fecha maior operação de arrendamento  
de escritórios no Grande Porto

BPN Paribas ocupa  
Urbo Business Centre
O DSTGroup, com a colaboração da Predibisa e a WORX, fechou a maior operação de 

arrendamento de um edifício de escritório para um único ocupante de que há registo no 

mercado imobiliário do Grande Porto. O Urbo Business Centre, terá como único inquilino 

o BNP Paribas, a partir de 2019, sendo o primeiro de uma nova geração de escritórios da 

dstrealestate, imobiliária do dstgroup.

O investimento no Urbo Business Centre foi de 38 milhões de euros, edifício que teve 

a assinatura do arquiteto Nuno Capa, e está localizada na designada Rotunda AEP, em 

Matosinhos.

Para José Teixeira, presidente do Conselho de Administração do dstgroup, «o Urbo Busi-

ness Centre é um projeto do qual muito nos orgulhamos, sobretudo porque representa 

muito daquilo que o grupo antevê como o futuro do imobiliário, isto é, o desenvolvi-

mento de soluções “chave na mão”, numa perspetiva inovadora, com recurso a soluções 

técnicas e ambientais inovadoras, desenvolvidas e produzidas internamente pelo grupo». 

O Urbo Business Centre é comercializado em regime de co-responsabilidade pela Predibi-

sa e JLL, sendo que o negócio de arrendamento foi concretizado pela Predibisa enquanto 

representante do dstgroup. ‹

› A ABRIR › NOTICIÁRIO 

Centro Comercial da Sonae 
distinguido na Roménia
O ParkLake, centro comercial desenvolvido pela Sonae Sierra e pela Caelum Develop-

ment, na Roménia, foi distinguido com uma mensão honrosa na categoria “Novos pro-

jectos: grande dimensão” num concurso dinamizado pela Associação Internacional de 

Centros Comerciais. O concurso que premeia o sector imobiliário do retalho, reconheceu 

pela primeira vez a qualidade de um centro comercial na Roménia, destacando o edifício 

que custou 180 milhões de euros e que abrange uma área de influência de 1,4 milhões 

de pessoas. Ferando Guedes, presidente executivo da Sonae Sierra, disse estar orgulhoso 

do prémio recebido e referiu que «o ParkLake é realmente mais do que um mero centro 

comercial». ‹

Grupo EDP prepara investimento de 12 milhões de euros em África

Elétrica portuguesa investe  
no acesso universal à energia
O Grupo EDP anunciou que vai investir 

12 milhões de euros para permitir o aces-

so universal de energia sustentável nos 

próximos três anos, a populações na Áfri-

ca Ocidental, projeto que será executado 

nos próximos três anos, anunciou a elé-

trica portuguesa no Fórum SeforAll, que 

decorreu em Lisboa.

O Grupo EDP considera, segundo os seus 

responsáveis, “uma oportunidade de a 

EDP se tornar num operador A2E (Access 

to Energy) com relevância em mercados 

emergentes, com especial ênfase no mer-

cado rural sem ligação às redes elétricas 

nacionais (off-grid) com recurso a ener-

gias renováveis”. Estes investimentos de-

correrá em países da África Ocidental que 

se caracterizam por maior estabilidade 

política, enquadramento regulatório e de-

senvolvimento económico.

Recorde-se que a Fundação EDP iniciou 

em 2009 o programa A2E, com um proje-

to no campo de refugiados de Kakuma, no 

Quénia, em colaboração com a ACNUR, a 

que se seguiu em 2012, a construção da 

Cabiri Solar Village em Angola. Presente-

mente, o projeto é assumido como uma 

atividade próxima do core business da 

EDP, tendo investido desde 2009, cerca de 

5 milhões de euros em projetos A2E.

De referir, ainda, que foram implemen-

tados projetos no Quénia, Angola, Brasil, 

Guiné-Bissau e Benin, e executados proje-

tos de consultoria em São Tomé e Prínci-

pe, Myanmar, Peru, México, Moçambique, 

Timor-Leste e Venezuela. ‹

Moldes portugueses  
exportaram mais em 2017
As exportações portuguesas de moldes passaram de 313 milhões de euros em 2010 para 675 milhões de euros em 2017, numa produção 

total estimada do setor em Portugal na ordem dos 794 milhões de euros.

Segundo João Faustino, presidente da Cefamol, entidade que faz a promoção do setor e da região de Leiria (a principal zona portuguesa 

produtora de moldes) tanto nos certames internacionais da indústria automóvel, como farmacêutica, de embalagem, entre outras, os re-

sultados obtidos nos últimos anos, e em particular, no ano passado, surgiram e colocaram o país na «oitava posição como maior produtor 

mundial de moldes, o terceiro europeu, e estamos a investir em tecnologia, temos quadros cada vez mais capazes e, ao nível da gestão 

das empresas, houve uma melhoria significativa», sublinha o líder da Cefamol. Por isso, enfatiza, «em dez anos aumentámos o valor das 

exportações em 100%». As exportações portuguesas de moldes são muito relevantes para países como a Alemanha, Norte da Europa, 

Espanha e França. Os principais concorrentes dos moldes portugueses na Europa são a Alemanha e a Itália. ‹
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› GRANDE ENTREVISTA 

Paulo Pulquério, Diretor Geral da PWG Portugal

«A sua água  
é a nossa preocupação»

Embora esteja a operar em Portugal desde 2004, a PWG Portugal já é uma empresa de 

referência na área da distribuição de componentes e soluções completas de Tratamento 

de Água, pertencendo ao prestigiado Pollet Water Group, multinacional belga que através 

de mais de duas dezenas de empresas tem negócios neste domínio em 11 países da 

Europa, África e Médio Oriente, agregando mais de 800 colaboradores e somando uma 

faturação global superior a 170 milhões de euros. Em entrevista que concedeu à PAÍS 

€CONÓMICO, Paulo Pulquério, Diretor Geral da PWG Portugal diz-se muito confiante 

com o percurso sustentável que a sua empresa está a desenvolver no nosso País, com 

crescimentos sucessivos no seu volume de negócios. «Em 2017 crescemos as nossas 

vendas em relação aos anos anteriores e iremos voltar a crescer em 2018», revelou 

Paulo Pulquério, dizendo também que face a este crescimento está previsto para 

Outubro próximo a mudança da empresa para novas instalações no Centro Empresarial 

de Talaíde, próximo do Tagus Park. «Trata-se de um Armazém com uma área de 1000 

metros quadrados (mais 600 metros quadrados que a atual) e escritórios, que nos 

permitirá um desenvolvimento mais harmonioso e a condizer com as ambições da PWG 

Portugal, que projeta também, a médio prazo, entrar na área das Águas Residuais, muito 

embora esta ideia esteja somente em projeto e, a concretizar-se, não será no imediato», 

referiu Paulo Pulquério, lembrando que na PWG Portugal se leva muito a sério o lema «A 

SUA ÁGUA É A NOSSA PREOCUPAÇÃO». 
TEXTO › VALDEMAR BONACHO  |  FOTOGRAFIA › RUI ROCHA REIS

Paulo Pulquério não tem dúvi-

das de que existe hoje da parte 

das empresas e dos empresários 

portugueses uma maior atenção pelas 

questões relacionadas com o tratamento 

de água, e reparte esta sua opinião com 

alguns exemplos.

«O tratamento de Águas Industriais já 

existe em Portugal há muitos anos pois os 

empresários e industriais necessitam de 

ter a água tratada para poderem levar por 

diante os seus sistemas e processos. Des-

de as farmacêuticas que necessitam das 

águas ultrapuras às caldeiras industriais 

que precisam sempre de água descalcifi-

cada, e estas situações já acontecem há 30 

anos ou mais. E neste caso a conscienciali-

zação dos empresário pelo tratamento das 

águas é visível porque eles são obrigados 

por lei ou pelos fabricantes dos equipa-

mentos a esse procedimento», referiu 

Paulo Pulquério, que a este propósito lem-

brou também que a partir de um Decreto-

-Lei emanado em 2001 nasceu um novo 

tipo de consciencialização em relação ao 

tratamento dos resíduos industriais.

«A partir daí é que se começou a ver qual 

seria a melhor maneira de se poupar água. 

Procurou-se saber se seria melhor a reu-

tilização ou ir buscá-la aos furos e não 

gastar da rede, e a água proveniente dos 

furos tem de ser sempre tratada já que 

não sabemos como ela vem», lembrou o 

Diretor Geral da PWG Portugal, dizendo 

ainda que existem hoje várias vertentes 

no tratamento de água. 

«Há a água para reutilização que não sen-

do obrigatoriamente para consumo pode 

ser utilizada em processos industriais, e 

depois existe a outra água proveniente 

das Etar’s», sublinhou Paulo Pulquério, 

lembrando que com a seca que se tem 

feito sentir nos últimos anos em Portugal, 

começou-se a pensar em alguns processos 

rentáveis de não gastar ou não ir buscar 

água à rede.

«Pensou-se reutilizar essa água das Etar’s. 

Em vez dessa água ser despejada, reutili-

zá-la pelo menos uma parte, porque seria 

menos essa que se iria buscar à rede. Mas 

nós sabemos que em muitas das vezes isto 

significa um investimento muito grande 

para as empresas, que face a esta dificul-

dade recuam nos seus investimentos…», 

chamou a atenção Paulo Pulquério, para 

dizer que o que hoje está a acontecer «é 

tentar compactar e optimizar o tratamen-
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to desses processos, para que o investi-

mento não seja tão grande e para que haja 

da parte dos industriais e da Indústria 

interesse em investir nesta matéria», su-

blinhou o Diretor Geral da PWG Portugal.

Ajuda preciosa aos seus 
clientes
E que ajuda pode a PWG Portugal prestar 

em situações destas? Paulo Pulquério foi 

direto à questão. 

«Os nossos clientes sabem muito bem que 

podem encontrar na PWG Portugal uma 

vasta gama de produtos de qualidade, de-

signadamente produtos direcionados a 

profissionais. E todo o apoio que presta-

mos aos nossos cliente tem sempre como 

base as análises que são feitas à água. A 

partir daí, dimensionamos os equipamen-

tos com vista a se poder, depois, reutilizar 

essas águas e aplicá-las nas regas, em pro-

cessos industriais e até mesmo no consu-

mo humano, embora neste último caso a 

sua utilização seja menos frequente por-

que obedece a análises de grande rigor e 

que se deparam com intensa burocracia. 

› GRANDE ENTREVISTA 

Mas em toda esta caminhada a PWG Por-

tugal está apta a apoiar os  seus clientes, 

dispondo para isso de equipa versátil e es-

pecializada», destacou o Diretor Geral da 

PWG Portugal.

Equipa com elevado know-how
De facto, a PWG Portugal dispõe de um 

vastíssimo stock de produtos de elevada 

qualidade, nomeadamente direcionados a 

profissionais, e de uma equipa comercial 

que garante aos seus clientes um suporte 

comercial profissional e fidedigno, com 

um património ímpar a nível de know-

-how e experiência acumulada de várias 

dezenas de anos.

«A PWG Portugal tem um staff composto 

por 9 colaboradores e estamos a falar de 

pessoas dedicadas e muito qualificadas. 

Do lado do Tratamento de Águas e do 

lado dos Orçamentos e Dimensionamen-

tos contamos com 3 licenciados e embora 

os restantes 6 colaboradores não tenham 

licenciaturas, são profissionais muito 

competentes e com um grande futuro 

profissional pela frente», descreveu Pau-

lo Pulquério, sublinhando que se trata de 

«bom know-how».

«No geral, todos os que trabalham na 

PWG Portugal têm para cima de uma de-
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zena e meia de anos de experiência neste 

ano. Por exemplo, eu próprio sou o que 

menos experiência tenho, mas mesmo 

assim já tenho 16 anos de experiência 

acumulada. Direi mesmo que desde 2004 

(data em que a PWG Portugal entrou em 

atividade), somos praticamente todos os 

que aqui trabalham, com a exceção de 

três, que têm menos anos de serviço», es-

clareceu o nosso entrevistado.

Mudar para o Centro 
Empresarial de Talaíde
Há já alguns anos que a PWG Portugal 

vem assinalando um crescimento susten-

tável que muito anima o Diretor Geral da 

empresa, Paulo Pulquério e todos os que 

dão o seu contributo a este projeto.

E a melhor prova do sinal de crescimen-

to desta empresa dos arredores de Sintra 

assenta no facto de muito recentemente 

ter sido assinada a escritura que possibi-

litará em Outubro próximo a mudança da 

PWG Portugal para o Centro Empresarial 

de Talaíde.

«Geograficamente é por detrás do Tagus 

Park. Será um Armazém com 1000 metros 

quadrados com escritórios incluídos, mais 

600 metros quadrados que as atuais insta-

lações, estando a sua inauguração prevista 

para Outubro próximo. Este investimen-

to vai permitir à PWG 

Portugal apresentar-se 

no mercado ainda mais 

moderna e competitiva, 

e apta a poder servir 

ainda melhor os seus 

clientes», salientou Pau-

lo Pulquério, para justi-

ficar a data da abertura 

das novas instalações 

da PWG Portugal no 

Centro Empresarial de 

Talaíde.

«Vamos deixar passar o 

Verão porque é a época 

alta e em Outubro acaba 

a época alta das Piscinas, 

considerando Outubro o 

mês ideal para nos mu-

darmos. O Tratamento 

de Águas não tem sazo-

nalidade, mas a área das Piscinas cai mui-

to por estas alturas e ficamos com mais 

tempo para efetuar esta mudança», disse 

o Diretor Geral da PWG Portugal.

Águas Residuais poderá  
vir a ser hipótese?
Chegara a altura de perguntarmos a Pau-

lo Pulquério se estava nos horizontes da 

PWG Portugal avançar para novas áreas 

de atividade, sem desvirtuar o verdadeiro 

core da empresa.

A resposta deste jovem gestor foi imedia-

ta.

«Eu gostaria muito que avançássemos 

para a área das Águas Residuais, sei inclu-

sivamente que já existem estudos nesse 

sentido, mas há a questão do know-how, 

que nós não temos nesta área e que te-

ríamos de o adquirir. Por outro lado, te-

ríamos também de escolher os parceiros 

e fornecedores certos para nos ajudarem. 

E aí então entrarmos na parte das Águas 

Residuais. 

Nós temos algumas ideias, sabemos mais 

ou menos ao que queremos ir, mas re-

conhecemos que nos falta know-how e 

tecnologia nesta área», esclareceu Paulo 

Pulquério, para referir ainda que neste 

momento «há um colega nosso belga des-

tacado para a missão de procurar novos 

mercados, novos fornecedores, novos par-

ceiros e novas tecnologias, com o fim de se 

avaliar a viabilidade (ou não) em se avan-

çar para a área das Águas Residuais, e de 

se poder conjugar o Tratamento de Águas 

com as Águas Residuais. Mas estamos a 

falar de um projeto a longo prazo, a cinco 

ou a mais anos, e nunca de imediato», ex-

plicou Paulo Pulquério, para acrescentar 

que todo este processo passará sob a égide 

da Casa-Mãe na Bélgica.

Importância do Pollet Water 
Group
Paulo Pulquério não tem dúvidas de que 

o facto da PWG Portugal estar ligada um-

bilicalmente ao Pollet Water Group é uma 

grande vantagem competitiva. 

«Essa vantagem consubstancia-se no fac-

to de as compras serem feitas diretamen-

te ao Grupo e se conseguirem melhores 

preços, e depois trocamos muitas ideias 

entre nós. 

Temos um Fórum interno que nos per-

mite essa proximidade e nos ajuda no 

esclarecimento de alguma dúvida que 

possamos vir a ter no decorrer da nossa 

atividade. Consideramos esta uma aliança 

perfeita», reconheceu Paulo Pulquério.

O bom momento por que passa a econo-

mia portuguesa; os resultados extrema-

mente positivos alcançados pelo turismo 

português; a vontade da indústria portu-

guesa em investir mais em consonância 

com o próprio crescimento da economia; 

e o aparecimento de novas unidades ho-

teleiras um pouco por todo o país, são 

fatores que não passam despercebidos 

e que  animam os responsáveis da PWG 

Portugal, e que também contribuem para 

o crescimento da própria empresa.

«Acompanhamos muito de perto estes 

indicadores positivos e é com base nes-

ses mesmos indicadores que prevemos 

continuar a crescer em 2018, tal como 

tem vindo a acontecer nos últimos anos», 

sublinhou Paulo Pulquério, Diretor Geral 

da PWG Portugal, uma empresa que quer 

continuar a destacar-se e ser uma refe-

rência na distribuição de componentes e 

soluções de Tratamento de Água em Por-

tugal. ‹

› GRANDE ENTREVISTA 
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› LUSOFONIA › Brasil

Câmara de Alfândega da Fé  
promoveu-se em São Paulo

No dia 26 de abril, nas instalações da Câmara Portuguesa 

de Comércio, em São Paulo, a presidente da Câmara de 

Alfândega da Fé, Berta Nunes, realizou uma apresenta-

ção das potencialidades 

do município no âmbi-

to do projeto “Devolver 

a Terra à Diáspora”, 

desenvolvido pelo mu-

nicípio transmontano, 

visando estreitar par-

cerias com portugueses 

da diáspora, luso-des-

cendentes e brasileiros.

Segundo Berta Nunes 

referiu ao site Portugal 

Digital, o projeto ba-

seia-se principalmen-

te na exportação de 

produtos da região de 

Trás-os-Montes para o 

Brasil, na atração de in-

vestidores interessados 

no setor imobiliário e 

também de indústrias 

brasileiras que queiram 

produzir em Alfândega 

da Fé.

Para édil, «estamos a 

oferecer aos portugue-

ses, luso-descendentes 

e brasileiros que quei-

ram internacionalizar os seus negócios em Alfândega da Fé, atra-

vés de dois tipos de projetos, um na área do turismo relacionado a 

moradias de luxo e outro é sobre a atração de indústrias.

Para atrair as empresas 

estamos dando terre-

nos infraestruturados 

e incentivos fiscais», 

informou Berta Nunes.

A autarca de Alfânde-

ga da Fé acrescentou 

que boa parte do proje-

to já está em andamen-

to citando a exportação 

de produtos como o 

azeite e vinhos da re-

gião já presentes em 

240 postos de venda 

no Brasil e incentivos 

para investidores e in-

dústrias.

De sublinhar que Ber-

ta Nunes assinou um 

protocolo com três em-

presas brasileiras que 

estão potencialmente 

interessadas em inves-

tir na região de Trás-os-

-Montes, e que são das 

áreas têxtil, perfumaria 

e produção de políme-

ros plásticos. ‹

“A Arte da Cozinha”  
lançado em Brasília
A obra “A Arte da Cozinha”, da autoria de João da Malta, editada em 1876, numa iniciativa 

do Grémio Literário e Recreativo Português de Belém, do estado do Pará, em parceria com a 

Imprensa Oficial do estado do Pará, foi apresentado na Embaixada de Portugal em Brasília, 

cerimónia onde esteve presente o embaixador português Jorge Cabral.

Os responsáveis pela iniciativa consideram que a reedição de “A Arte da Cozinha” permite 

trazer “nova luz” sobre o importante e valioso espólio da biblioteca do Grémio de Belém a 

recolher fundos para a sua digitalização e valorização.

Segundo a Embaixada “esta iniciativa valoriza e atualiza o conhecimento sobre o legado 

cultural das comunidades portuguesas no Brasil. Este é o primeiro esforço de maior en-

vergadura que pretendemos lançar, destinado à digitalização das obras literárias com valor 

imaterial, presentes nos diversos grémios e gabinetes literários portugueses no Brasil”. ‹

Beneficiente 
Portuguesa  
em Belém
A Beneficiente Portuguesa prepara-

se para inaugurar em agosto deste 

ano o primeiro bloco do Hospital 

São João de deus, com 40 modernos 

consultórios, exclusivos para os 

médicos que tendem no hospital. ‹

EDP Brasil reforça investimento no estado do Espírito Santo

Elétrica investe 98 milhões de euros
A EDP Brasil, participada a 51% pela EDP Portugal, anunciou 

um investimento de 416 milhões de reais (cerca de 98 milhões 

de euros) no estado do Espírito Santo, com foco na expansão e 

modernização da rede elétrica, combate às perdas, infraestrutura 

e atendimento ao cliente.

A EDP Brasil investirá cerca de 300 milhões de reais (70,7 milhões 

de euros) na área da distribuição, enquanto na área da transmis-

são investirá os restantes 116 milhões de reais (17,3 milhões de 

euros), que incidirá na região norte do Espírito Santo, entre Linha-

res e São Mateus.

Segundo João Brito, diretor da EDP Espírito Santo, «avançamos 

em todas as prioridades estratégicas definidas no último ano, o 

que nos permitiu entregar os resultados superiores e elaborar 

um plano de investimentos ainda mais robusto para 2018 que 

contempla obras que são fundamentais, como a ampliação e mo-

dernização de subestações e linhas de distribuição, para suportar 

o aumento da demanda e antecipar o crescimento económico do 

Estado».

Ainda segundo o mesmo responsável da empresa no Espírito 

Santo, a rede de distribuição da EDP receberá ainda mais 138 

novos religadores, permitindo que cerca de 35% dos clientes da 

Distribuidora sejam beneficiados com a transferência automática 

de carga, valor de referência entre as concessionárias de energia 

elétrica no Brasil. O investimento anunciado da EDP no estado do 

Espírito Santo permitirá um acréscimo de 112,5 MVA de potência 

instalada. ‹

Vista Alegre aumenta receitas no Brasil
A Vista Alegre aumentou as vendas no 

Brasil em 2017, tendo registado no ano 

passado vendas no mercado brasileiro 

na ordem dos 3,35 milhões de euros, um 

valor superior aos 2,81 milhões de euros 

alcançados em 2016. 

Todavia, segundo o relatório de contas da 

empresa referente a 2017, a Vista Alegre 

registou um resultado negativo no Brasil 

de 884 mil euros. Em 2017, a empresa 

portuguesa fechou o ano no Brasil com 15 

funcionários.

Globalmente, as vendas da Vista Alegre 

também cresceram no ano passado pas-

sando dos 75,4 milhões de euros em 2017 

para os 84,9 milhões de euros. Portugal 

e espanha continuaram a ser os maiores 

mercados, com faturações de 30,5 e de 

10,8 milhões de euros, respetivamente. 

A terceira principal geografia da empresa 

de Ílhavo passou a ser a Alemanha, com 

uma faturação de 10 milhões de euros, 

suplantando assim as vendas no mercado 

francês. Em 2017, a Vista Alegre registou 

um lucro de 381 mil euros, que compa-

ra com um prejuízo de 750 mil euros em 

2016. ‹
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AgroTech Portugal traz comitiva brasileira
A AgroTech Portugal 2018 traz uma co-

mitiva empresarial brasileira que vem 

conhecer o protencial da agroindústria 

portuguesa, sobretudo a que está voca-

cionada para negócios, tecnologia e ino-

vação, sendo por isso que os contatos 

entre empresários brasileiros e startups 

portuguesas ou o potencial de criarem 

startups em Portugal, estará nas conver-

sas que serão mantidas entre brasileiros 

e portugueses.

O objetivo é dar a conhecer aos empresá-

rios brasileiros que estarão em Portugal 

de 3 a 9 de junho o que de melhor se faz 

em Portugal ao nível do agrotech (agricul-

tura de precisão), visitando para o efeitos 

os maiores produtores nacionais de azei-

te, vinho, tomate, milho, frutos vermelhos, 

entre outros produtos, para além do ecos-

sistema de empreendorismo (startups, in-

cubadoras, aceleradoras, coworks, Fablabs 

e Ventures Capitals).

Na visita empresarial que farão de norte 

a sul de Portugal, a missão brasileira pas-

sará pelo Alentejo, onde descobrirá as po-

tencialidades agroindustriais abertas pelo 

regadio da Barragem de Alqueva, sen de 

destacar a visita que farão ao Lagar do 

Marmelo da Sovena, em Ferreira do Alen-

tejo, bem como à Fundação Eugénio de 

Almeida, em Évora. 

Subindo à Beira Interior, a comitiva vi-

sitará os programas Green Valley e Food 

Lab, em Idanha-a-Nova, e Fablab, do 

Fundão. Já no Norte de Portugal, farão 

visitas ao Grupo Symington e ao Grupo 

Aveleda. Finalmente, descem ao Ribate-

jo, para uma paragem na Golegã, onde 

debaterão o tema agricultura de preci-

são, seguindo depois para uma visita à 

Sugal, o maior produtor português de 

tomate. ‹

Teixeira Duarte cresce no Brasil
O grupo Teixeira Duarte faturou no Brasil em 2017 o valor de 

235,9 milhões de euros, um aumento de 54% face ao período ho-

mólogo de 2016. O valor referido encontra-se no relatório e contas 

da empresa enviado à CMVM, tendo o mercado brasileiro sido 

um dos poucos a registar crescimento para o universo Teixeira 

Duarte, alcandroando-se o Brasil ao segundo mais importante 

mercado da construtora com sede em Portugal, com um contribu-

to de 22,8% da faturação do grupo.

Nas contas consolidadas da Teixeira Duarte, verifica-se que regis-

tou  uma faturação global de 1036 milhões de euros, dos quais 398 

milhões obtidos em Angola, 235,9 milhões registados no Brasil, 

e com Portugal a valer 190 milhões de euros, onde teve um au-

mento de 4,7% face a 2016. Em termos globais, a Teixeira Duarte 

registou um prejuízo em 2017 de 4,6 milhões de euros, que com-

para com os 20,1 milhões de lucro apurados em 2016. O EBITDA 

desceu quase 32% para os 181,3 milhões de euros.

Entretanto, num outro comunicado enviado à CMVM, a teixeira 

Duarte informou da decisão acordada com a banca para efetuar 

uma reestruturação financeira que permitirá à empresa reduzir 

o endividamento, colocando em marcha para o efeito um plano 

de venda de ativos no valor de 500 milhões de euros, onde se 

incluirá os 7,5% que detém na Lusoponte, os 9% na Autoestradas 

do Baixo Tejo, e na alienação do Lagoas Park, onde está a sede da 

empresa. ‹

Trans 2018 vai decorrer de 19 a 21 de junho, em Belém do Pará

Amazónia poderá ser  
o novo Hub portuário da América do Sul

O Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazónia, em Belém, capital do estado 

brasileiro do Pará, receberá de 19 a 21 de junho, a Trans 2018, que incluirá o VII 

Congresso e Feira Internacional de Transporte e Logística Sustentável da Amazónia. 

Organizado pela Asplan e pelo Movimento Pró-Logística Pará, a Trans 2018 pretende 

mostrar o potencial da Amazónia e em particular do estado Pará para constituir o 

principal ponto de escoamento da produção brasileira para os mercados externos. 

Segundo apurou a PAÍS €CONÓMICO junto da organização, esta gostaria de poder 

contar com a presença dos portos portugueses neste importante certame em Belém, 

visto que são os mais próximos no continente europeu.

Mostrar que os portos da Amazónia brasileira, principal-

mente os portos de Barcarena e Santarém, ambos no 

Pará, bem como Manaus, no Amazonas, constituem 

cada vez mais excelentes opções para o movimento de exporta-

ção e importação para a economia brasileira e mesmo da própria 

região amazónica, estão no cerne dos objetivos da realização da 

Trans 2018, que de 19 a 21 de junho, decorrerá em Belém, capital 

do estado do Pará.

Aliás, com a recente alargamento do Canal do panamá, os portos 

da Amazónia brasileira posicionam-se como “potencial hub con-

centrador de investimento multisetoriais como portos, estaleiros, 

infraestrutura multimodl e, principalmente, como um centro de 

excelência em P&D para a Indústria de Construção e Reparo Na-

val para o Brasil e para a Região Pan-Amazónica”, refere um docu-

mento divulgado pela organização da Trans 2018.

Os players que mostrarão o seu know how e capacidades em Be-

lém, vão apresentar sobretudo esta região do Brasil como uma 

grande oportunidade para o agronegócio brasileiro e internacio-

nal, “não somente a redução de perdas, de transite time e dos cus-

tos de frete, bem como proporcionará a consolidação de uma rota 

de exportação estratégica, mais económica, segura e competitiva, 

alçando o Brasil para uma posição e uma condição privilegiada 

frente ao mercado internacional”.

Procurando relacionar os vários agentes do sector marítimo-

-portuário e logístico que estarão ou se deslocarão a Belém do 

Pará, o Trans 2018 pretende assim alcançar a consolidação dos 

“Corredores Logísticos da Amazónia” e, consequentemente, da 

Operação “Arco Norte”, além de que os organizadores procuram 

igualmente estabelecer as bases para um permanente intercâm-

bio de tecnologia e know how operacional e logístico entre países 

e comunidades internacionais com características semelhantes ou 

não semelhantes à Amazónia, além de pretender ainda promover 

um fórum permanente para debates sobre a integração logística 

da América do Sul. ‹
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Capgemini amplia centro de Évora
A Capgemini Portugal inaugurou o seu novo Centro de Excelên-

cia (CoE) em Évora, a partir do qual apoiará os seus clientes da 

multinacional de língua portuguesa, inglesa, espanhola, francesa 

e alemã, tendo para o efeito o objetivo de atrair para o este novo 

centro recursos técnicos e tecnológicos altamente qualificados, 

aproveitando o tecido empresarial, económico e social e as in-

fraestruturas disponibilizadas pela cidade de Évora.

Este centro vem no seguimento do protocolo de colaboração as-

sinado em 2014 pela Capgemini e a Câmara de Évora e a Aicep, 

tendo em vista a criação de um centro de competências especiali-

zado em tecnologias Salesforce, Outsystems e CRM Dynamics na 

capital do Alentejo. Segundo Paulo Morgado, Vice-Presidente Exe-

cutivo do Grupo Capgemini, «acreditamos que este centro irá ter 

um impacto muito positivo no desenvolvimento de competências 

tecnológicas e que contribuirá para aumentar a qualificação de 

recursos no setor das TI em Portugal. O nosso Centro de Excelên-

cia de Évora representa e reflete as melhores práticas de inovação 

do Grupo Capgemini, que se alicerçam em mais de 50 anos de 

experiência à escala mundial».

Paulo Morgado adiantou ainda que «este Centro de Excelência de 

Évora tem espaço para receber clientes nacionais e internacionais, 

onde criamos soluções inovadoras, diferenciadoras que respon-

dem às necessidades concretas dos nossos clientes», sublinhou o 

líder da tecnológoca em Portugal. ‹

Glopol Portugal investe no Cercal
A Glopol Portugal e a Câmara de San-

tiago do Cacém assinaram um contrato-

-promessa de compra e venda para dispo-

nibilizar cerca de 2 hectares de terreno, no 

Parque de Empresas do Cercal do Alente-

jo, concelho de Santiago do Cacém, que 

motivará um investimento por parte da 

empresa de cerca de 5 milhões de euros e 

que se destinará à instalação de uma uni-

dade de reciclagem de plásticos e que cria-

rá na fase de arranque cerca de 20 postos 

de trabalhos, maioritariamente recrutados 

na própria freguesia do Cercal. Segundo 

Álvaro Beijinha, presidente da Câmara 

de Santiago do Cacém, A Glopol é uma 

empresa pertencente ao Grupo Glowood, 

a fábrica de paletes, igualmente instalada 

no mesmo Parque de Empresas do Cercal, 

e que então investiu 11 milhões de euros 

e criou 50 postos de trabalho.

O édil de Santiago do Cacém adiantou 

também que o município se encontra 

em conversações para a instalação de 

novas empresas no Parque, como sejam 

a abertura de um centro de abate de au-

tomóveis, além de se encontrar em fase 

de construção um centro de armazena-

mento de cortiça. Além de, assegurou 

igualmente Álvaro Beijinha, a autarquia 

está em fase de negociação para a imple-

mentação de outras quatro empresas, 

salientando que são «investimentos que 

trazem mais riqueza para a economia 

local. 

Continuaremos a trabalhar para que o 

Parque Empresarial do Cercal seja cada 

vez mais procurado, é nesse sentido que 

ele está integrado na plataforma digital 

da Aicep e insere-se numa estratégia mu-

nicipal de atrair mais investimento, mais 

riqueza e mais pessoas para o concelho» 

de Santiago do Cacém. ‹

Sines  
é o 88º porto mundial 
em contentores
O Porto de Sines posicionou-se em 88º no ranking mundial por-

tuário no que à movimentação de contentores diz em respeito, em 

2017, tendo subido três posições a nível mundial face ao ranking 

de 2016, embora se tenham mantido no 15º do ranking portuário 

europeu neste segmento de contentores em 2017. No ano pas-

sado, o Porto de Sines movimentou 1,67 milhões de TEU’s, uma 

variação positiva de 10,3% face ao período homólogo, e a que 

correspondeu a 42% do total movimentado no principal porto 

português.

Pese embora os bons resultados da carga contentorizada em 2017, 

no primeiro trimestre do presente ano, o porto de Sines registou 

uma quebra no movimento de contentores na ordem dos 18%, 

tendo como explicações a existência de condições climatéricas 

adversas, principalmente em março, que condicionaram a movi-

mentação portuária. As previsões aponta para uma recuperação 

da movimentação portuária até ao final do presente ano, com um 

aumento final quando o ano de 2018 se completar. ‹

Grupo Volkswagen lança centro de desenvolvimento de software em Lisboa

Grupo recrutará 300 especialistas em TI

Lisboa vai 

r e c e b e r 

um centro 

de competências 

do Grupo Volks-

wagen que se 

traduzirá num 

centro de desen-

volvimento de 

software para o 

departamento de 

TI do Grupo e 

da MAN Truck & 

Bus AG. O futuro 

centro do grupo 

automobilístico 

alemão empre-

gará 300 espe-

cialistas em TI, 

nomeadamente 

engenheiros in-

formáticos, programadores web e desig-

ners UX. Estes dedicar-se-ão ao desenvol-

vimento de soluções de software baseadas 

na “coud” para uma maior digitalização 

dos processos corporativos no sei do Gru-

po e para os veículos conectados.

Fernando Medina, presidente da Câmara 

de Lisboa, declarou na cerimónia do lan-

çamento deste projetcto na capital portu-

guesa que «estamos a criar em Lisboa um 

ecossistema inovador e vivo, no qual os 

vários talentos podem desenvolver a sua 

criatividade, ter acesso a uma elevada qua-

lidade de vida e fazer parte deste momen-

to único de desenvolvimento tecnológico 

e criativo. 

Lisboa quer posicionar-se nos lugares ci-

meiros da inovação e convidar os parcei-

ros a partilhar uma visão comum para a 

mobilidade».

Já Martin Hofmann, CIO do Grupo Volks-

wagen, sublinhou que «pretendemos 

recrutar especialistas em TI altamente 

qualificados e motivados em Portugal. O 

nosso novo centro de desenvolvimento 

de software em Lisboa representará um 

passo decisivo para o futuro. Estamos a 

transferir a história de sucesso dos nossos 

laboratórios digitais de Berlim para Portu-

gal: aliar tarefas empolgantes aos métodos 

de trabalho agilizados mais avançados no 

setor das TI», enfatizou.

Recorde-se que o Grupo Volkswagen está 

há mais de 25 anos diretamente em Portu-

gal através da Volkswagen Autoeuropa, a 

maior fábrica de produção de automóveis 

do país, estando localizada no concelho de 

Palmela, com a laboração de 5.900 funcio-

nários. ‹
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Porto 
Piscatório  
de Angeiras  
vai ser 
protegido
A Ministra do mar, Ana Paula Vitorino, 

presidiu à cerimónia de assinatura do con-

trato de empreitada para a construção da 

obra marítima de abrigo na zona piscató-

ria de Angeiras (quebra-mar de Angeiras), 

no concelho de Matosinhos.

A obra, a carga da construtora Teixeira 

Duarte, representará um investimento de 

cerca de 3,8 milhões de euros e terá uma 

vida útil esperada de 50 anos. 

O novo quebra-mar de Angeiras tem como 

objetivo proporcionar melhores condi-

ções de abrigo no Portinho de Angeiras, 

em relação à agitação marítima durante a 

navegação de aproximação e partida para 

a pesca, além de reforçar as condições de 

exercício da atividade da pesca pela comu-

nidade local.

Esta primeira obra, da responsabilidade 

da Docapesca, terá posteriormente uma 

segunda fase, envolvendo a reabilitação 

do edifício da lota e o canal de acesso, que 

representará um investimento de 534 mil 

euros. Deste modo, o investimento global 

em Angeiras atingirá os 4,3 milhões de 

euros. ‹

Via Navegável do Douro  
com 1,2 milhões de turistas

A Via Navegável do Douro atingiu um máximo históri-

co no transporte de passageiros em 2017, ano em que 

passaram 1,2 milhões de turistas nas embarcações que 

cruzam o principal rio do norte do país. Segundo a Administração 

dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), este va-

lor representa um crescimento de 35% face ao anterior e supera 

as espectativas que tinham sido criadas para o ano transacto. De 

sublinhar que desde 2015, quando a gestão do rio passou para a 

APDL, o número de turistas subiu mais de 560 mil.

De igual modo, o transporte de mercadorias ao longo do rio Dou-

ro também sofreu um incremento em 2017, na ordem de 52 mil 

toneladas de carga movimentada, o que representou um aumento 

de 66% face ao ano de 2016. A principal mercadoria movimen-

tada ao longo do rio Douro foi o granito, sobretudo provenien-

te dos portos comerciais da Várzea e Sardoura, para exportação 

como destino, maioritariamente, para os Países Baixos, Alemanha 

e Suécia.

De referir que no ano passado circularam através da Via Nave-

gável do Douro 149 embarcações, de 61 operadores, com turis-

tas provenientes, maioritariamente, do Reino Unido, Alemanha 

e França.

A Via Navegável do Douro vai desde Barca de Alva até ao Porto, e 

nele tem sido aplicado o projeto Douro Inland Waterway, orçado 

em 76,3 milhões de euros, que pretende melhorar as condições de 

segurança e os sistemas de comunicação e informação, corrigir os 

constrangimentos no canal e nas eclusas de navegação. O arran-

que da 3ª Fase, no montante de 58 milhões de euros, está ainda 

dependente de obtenção de financiamento. ‹

Lisnave diminuiu resultados em 2017

A Lisnave, a principal empresa 

portuguesa de reparação e ma-

nutenção naval, com estaleiros 

na Mitrena, concelho de Setúbal, enfren-

tou, no ano de 2017, condições de emrca-

do bastante adversas resultantes do baixo 

crescimento da economia mundial, bem 

como da situação depressiva nos fretes 

de transporte marítimo e do aumento da 

concorrência internacional no setor.

No contexto referido, a Lisnave registou 

um volume de negócios de 89,7 milhões 

de euros, dos quais 84,2 milhões de euros 

referentes a exportações. Pelos estaleiros 

da Mitrena passaram em 2017 78 navios 

para reparação/manutenção, navios esses 

originários de 45 clientes oriundos de 21 

países, sendo os mais significativos, em 

número de navios reparados, Singapura 

(12 navios), Grécia (10 navios) e Alema-

nha (7 navios).

Em resultado dessas condições adversas, a 

empresa de Setúbal obteve um resultado 

líquido mais baixo do que em anos an-

teriores, tendo-se cifrado no ano passado 

apenas em 1,95 milhões de euros. 

Apesar dessa quebra, a empresa decidiu 

manter uma prática de anos anteriores, 

e distribuir desses lucros uma verba de 

480 mil euros pelos trabalhadores da 

Lisnave.

Ainda segundo o comunicado da Lisnave 

a que a PAÍS €CONÓMICO teve aces-

so, a empresa refere que “os desafios do 

presente e do futuro serão ultrapassados 

com sucesso”, pelo que se mantém firme 

“no rumo traçado em 2000 com o plano 

de investimentos cujo valor ascende a 

aproximadamente 35 milhões de euros”. ‹
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Frulact inaugurou fábrica no Canadá
A Frulact, grupo português e que é um 

dos maiores fabricantes europeias de pre-

parados à base de fruta para a indústria 

alimentar, abriu em junho do ano passado 

uma unidade em Kingston, no Canadá, 

unidade fabril que foi agora inaugurada 

pelo primeiro-ministro português, Antó-

nio Costa, aproveitando uma visita oficial 

ao Canadá.

A fábrica canadiana é a oitava unidade in-

dustrial da Frulact, possuindo três em Por-

tugal, duas em Marrocos, uma em França 

e uma outra na África do Sul. A unidade 

canadiana representou um investimento 

de 20 milhões de euros, tendo um efecti-

vo laboral actual de 55 pessoas. Em pouco 

mais de seis meses de laboração em 2017, 

a empresa atingiu no Canadá uma factu-

ração de 4,76 milhões de euros, prevendo 

registar este ano vendas na ordem dos 15 

milhões de euros, adiantou João Miranda, 

CEO da Frulact.

Ainda segundo o líder da fabricante por-

tuguesa, «estamos a consolidar o Canadá 

e a exportar para os Estados Unidos. Em 

função da nossa caapcidade de pene-

tração, esta região deverá tornar-se, nos 

próximos cinco anos, uma das mais im-

portantes para o grupo», sublinhou João 

Miranda. De referir que em 2017, a Fru-

lact facturou globalmente 112 milhões de 

euros, esperando para este ano atingir os 

122 milhões de euros. ‹

Go Foodies 
vai estar em 
Barcelona
No próximo dia 16 de Maio, o projecto Go Foo-

dies vai estar no restaurante Ceviche 103, locali-

zado na Carrer de Londres, na cidade de Barcelo-

na. Nessa noite, o chef peruano Roberto Sihuay 

vai organizar uma viagem gastronómica pelos 

sabores de locais tão distintos como Ílhavo (al-

gas), Ericeira (ouriços-do-mar), Açores (peixes) e 

Lima, no Peru, terra natal do chef de onde trouxe 

técnicas e sobores nativos que vão complemen-

tar e enriquecer todos os outros elementos. O 

jantar na cidade condal terá um acompanhamen-

to científico e os vinhos do produtor português 

Joaquim Arnaud e Quinta dos Plátanos harmoni-

zam a experiência enogastronómica.

Este jantar surge na sequência do início da Go 

Foodies, que aconteceu em dezembro passado 

nos Açores, e que teve depois uma nova inicia-

tiva já em janeiro deste ano, e que decorreu na 

capital espanhola, Madrid.

Após esta série de jantares, a Go Foodies World 

Tour vai prosseguir o seu périplo marítimo mun-

dial por outras paragens mais distantes, como 

sejam o Reino Unido e a Noruega, além de lo-

cais mais exóticos como sejam Moçambique e 

Macau.

O projecto Go Foodies cruza a ciência com o me-

lhor da gastronomia nacional e internacional. 

Privilegiando a autenticidade acima de tudo, o 

projecto propõe viagens reais pelo universo dos 

sabores que podem começar na nossa cozinha 

experimental em parceria com a Universidade 

Lusófona.  ‹

Quinta do Monte d’Oiro lançou novas 
colheitas no mercado

Vinhos  
gastronómicos  
para o mercado 
apreciar
A Quinta do Monte d’Oiro, localizada no concelho de Alen-

quer, acabou de lançar as novas colheitas da gama Lybra, vi-

nhos gastronómicos caracterizados pelo equilíbrio entre as 

castas, a fruta e o terroir. Estes vinhos confirmam a aposta da 

Quinta em converter, desde 2006, toda a sua viticultura para o 

modo de produção biológico.

Segundo os responsáveis da Quinta do Monte d’Oiro, são 

vinhos “incrivelmente frescos, vibrantes e harmoniosos”. O 

branco destaca-se pela versatilidade, enquanto o rosé é um vi-

nho estruturado, muito fresco, seco e sem taninos expressivos. 

Por seu turno, o Quinta do Monte d’Oiro Lybra tinto 2015, ela-

borado a partir da casta Syrah, é um vinho gastronomicamen-

te muito versátil, de espírito jovem e alegre.

Segundo Francisco Bento dos Santos, director geral da Quinta 

do Monte d’Oiro, «estamos muito felizes com o resultado das 

novas colheitas. 

O nosso objectivo é que os nossos vinhos transmitam sempre 

a identidade própria do teroir privilegido onde nasceram. O 

Lybra tinto, por exemplo, é a confirmação da perfeita adequa-

ção da casta Syrah ao terroir da Quinta do Monte d’Oiro. O 

nosso compromisso é criar vinhos extremamente gastronómi-

cos, e os Lybra são a prova disso mesmo», sublinha o gestor.

Os vinhos da Quinta do Monte d’Oiro estão presentes em im-

portantes mercados internacionais, como sejam, em França, 

Holanda, Suíça, Luxemburgo, Suécia, Noruega, Bélgica, Fin-

lândia, República Checa, EUA, Canadá, Brasil, Angola, China 

e Taiwan. ‹

Portugal é o 9º exportado  
mundial de vinhos
Portugal manteve no ano passado o 9º lugar no ranking dos principais exportadores mundiais de vinhos, embora tenha reduzido a dis-

tância para o país que ocupa o lugar imediatamente acima, os Estados Unidos. Em 2017, Portugal vendeu para os mercados mundiais 

cerca de três milhões de hectolitros de vinho, enquanto em 2016 tinha exportado apenas 2,8 milhões de hectolitros.

Segundo dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, o top dos 10 maiores exportadores mundiais é dominado, sequen-

cialmente, pela Espanha, Itália e França, que representam 54,6% do volume mundial de mercado no ano passado, e de 58,2% das expor-

tações mundiais do sector, sendo que, no quadro exportador, a França é o primeiro país a nível mundial.

É de salientar, ainda no que respeita a Portugal, o nosso país também ocupou a nona posição a nível mundial em valor com 752 milhões 

de euros. Ainda longe do valor atingidos pelas exportações norte-americanas de vinhos, que atingiram os 1.280 milhões de euros. De 

referir que apesar da produção mundial de vinho ter diminuído em 2017, em Portugal, a produção de vinho cresceu no ano passado em 

10 por cento. ‹
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Monte Palace nos Açores vai ser recuperado
Wen Yong, presidente da empresa de capitais chineses Level Constellation, que adquiriu o antigo hotel Monte Palace, situado na em-

blemática Lagoa das Sete Cidades, na ilha de Sao Miguel, nos Açores, anunciou a abertura da unidade hoteleira para 2021. No entanto, 

o empresário chinês, que se reuniu com o vice-presidente do governo regional açoriano, Sérgio Ávila, referiu que o antigo nome deverá 

cair e prometeu anunciar até junho deste ano quem escolherá para operar a futura unidade hoteleira açoriana.

Aproveitando a visita aos Açores, Wen Yong referiu que «a nova unidade hoteleira terá 5 estrelas, totalmente equipada para o meio na-

tural em que se insere, e deverá incorporar um centro de ciência, que se encontra a ser negociado com duas entidades de primeira linha 

no sector, bem como um SPA, um roof-top e áreas de apoio a atividades na natureza, como o hiking e birdwatching. O investimento 

materaliza a anunciada diversificação dos investimentos da Level Constellation em Portugal e a sua incursão no turismo», sublinhou o 

presidente da empresa. ‹

Onda da Nazaré  
é a maior do Mundo
O surfista brasileiro Rodrigo Koxa surfou aquela que foi con-

siderada a maior onda do Mundo, quando no ano passado 

surfou uma onda na Nazaré, ultrapassando com esse feito a 

onda surfada em 2011 também na Nazaré pelo norte-ame-

ricano Robert McNamara. A Nazaré recebeu dessa forma o 

prémio na categoria da melhor onda surfado. De sublinhar 

que para os prémios atribuídos pela Liga Mundial de Surf, 

estavam nomeadas dez ondas surfadas na Nazaré. Os prémios 

foram entregues na Califórnia, Estados Unidos da América. ‹

TAP recebu novo A320neo  
e aumenta resultados
A TAP anunciou a recepção do seu primeiro A320neo, o primei-

ro exemplar desta categoria e que se insere no plano de moder-

nização da frota que já possui ao serviço. A companhia aérea 

portuguesa sublinha que a chegada deste novo aparelho, que é o 

primeiro dos 53 aviões previstos para aquisição à Airbus, consti-

tui “um marco importante no ambicioso plano de investimentos 

definido aquando da privatização da Companhia e que vai permi-

tir à TAP transformar-se na operadora com uma das frotas mais 

modernas ao seu serviço a nível mundial”.

A TAP encomendou à Airbus 15 A320neo, 12 A321neo, 12 

A321LR (Long Range) e 14 A330neo.

A partir de agora e até 2025, a TAP receberá assim 71 novos 

aviões, modernos, confortáveis, na vanguarda tecnológica e mais 

eficientes em cerca de 15% em termos de consumo de combus-

tível e de redução das emissões de CO2. Com os novos aviões, a 

TAP refere estar mais capacitada para aumentar a sua oferta e 

crescer para novos destinos.

Por outro lado, a empresa fechou 2017 com um lucro de 100,4 

milhões de euros, uma subida de quase 200% face ao período ho-

mólogo (33,5 milhões de euros). No decorrer do ano passado, as 

receitas operacionais aumentaram em mais de 600 milhões de 

euros, tendo atingido um total de 2,977 milhões de euros. ‹

Algarve lidera golfe em Portugal
O turismo de golfe no Algarve gerou em 2017 uma riqueza global 

de 500 milhões de euros e originou 16.800 empregos, indicou um 

estudo divulgado pela Associação de Turismo do Algarve (ATA). 

No estudo apresentado, o golfe “foi responsável pela obtenção de 

gastos turísticos na ordem dos 370 milhões de euros”, o que repre-

sentou um valor acrescentado bruto dos referidos 500 milhões 

de euros.

O estudo apresentado pela ATA permitiu “obter uma caracteri-

zação dos hábitos de consumo do turista de golfe e quantificar 

o seu impacto no tecido económico na região do Algarve no ano 

de 2017”. Nesse estudo é concluído que os “gastos dos jogadores 

de golfe ativam vários setores da economia regional e nacional, 

gerando-se impactos diretos, indiretos e induzidos, através do va-

lor acrescentado, de empregos, impostos e balanças comerciais”.

Segundo Carlos Gonçalves Luís, presidente da ATA, «os resul-

tados do estudo comprovam o reconhecimento da indústria do 

golfe como um setor económico de extrema improtância em Por-

tugal e, em particular, no Algarve».

Atualmente, o Algarve assegura aproximadamente 70% do total 

ancional de voltas de golfe, tendo no ano de 2017 sido jogadas 

1.341 milhões de voltas na região. 

Além de que, adiantou o presidente da ATA, o Algarve reune 

«condições ímpares para a prática desta modalidade ao longo de 

todo o ano, podemos encontrar neste produto um forte contribu-

to para o combate à sazonalidade».

No que toca à nacionalidade dos golfistas que praticam a modali-

dade no Algarve, o estudo apresentado aponta para que sejam em 

73% de nacionalidade britânica. 

É ainda de salientar no mesmo estudo que na escolha do Algar-

ve como destino de férias pesam fatores influenciadores como o 

clima ameno (79% dos inquiridos) e a qualidade dos campos de 

golfe (56%). ‹
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Portugal é o 
22º país para 
investir
Segundo a consultora AT Kearney, Por-

tugal é o 22º país mais atrativo para o 

investimento estrangeiro, integrando 

pela primeira vez o Top 25 dos países 

mais atrativos do mundo para o investi-

mento direto estrangeiro (IDE, ficando 

à frente de países como a Nuruega, Áus-

tria e Brasil, num ranking que continua 

a ser liderado pelos Estados Unidos. Se-

gundo a consultora com sede em Nova 

Iorque, “Portugal aparece pela primeira 

vez no índice de confiança do IDE – no 

22º lugar, onde os investidores estran-

geiros estão mais inclinados para a eco-

nomia nacional, até pelo crescimento 

de 2,7% registado em 2017, o ritmo 

mais alto desde 2000”. ‹

ITSector expande em Aveiro
A ITSector, tecnológica especializada no 

desenvolvimento de software para o se-

tor financeiro, está a expandir a ativida-

de no centro de Tecnologias Avançadas 

que detém em Aveiro, onde se prepara 

para inaugurar novas instalações no 

próximo mês de junho, localizadas no 

parque de Ciência e Inovação – Creati-

ve Science Park, projeto em desenvolvi-

mento numa área que envolve 35 hec-

tares, entre os municípios de Aveiro e 

Ílhavo.

Segundo Orlando Rodrigues, diretor do 

Centro de Tecnologias de Aveiro da IT-

Sector, «fundamentalmente, a expansão 

da ITSector em Aveiro visa responder aos 

desafios que nos têm sido lançados por 

clientes estratégicos e fidelizados na área 

financeira, mas também por clientes de 

outras áreas de atividade, o que se enqua-

dra no objetivo de diversificarmos a nossa 

oferta de soluções». 

Para o mesmo responsável, «o facto de 

estarmos numa localidade com uma ins-

tituição de ensino de referência, como a 

Universidade de Aveiro, foi também uma 

vantagem que identificamos nesta geo-

grafia e da qual queremos tirar partido», 

sublinhou Orlando Rodrigues.

A ITSector foi fundada em 2005 na cidade 

do Porto, e possui hoje mais de 500 cola-

boradores nas suas unidades do Porto, Lis-

boa, Braga, Aveiro e Bragança. ‹

Laskasas cresceu 38 por cento
A empresa Laskasas, empresa de mobiliário e decoração, com sede em Rebordosa, concelho 

de Paredes, fechou 2017 com uma faturação de 14,5 milhões de euros. Possuidora de três uni-

dades industriais, a Laskasas prepara novos investimentos que até 2020 se elevarão a cerca 

de 7 milhões de euros na aquisição de novas instalações e expansão das existentes, contando 

também a contratação de 100 novos colaboradores. A Laskasas foi a empresa que forneceu 

o mobiliário para as áreas públicas no novo Hotel Vila Galé Sintra, que será inaugurado a 

12 de maio. ‹

Nunex aposta em Angola
A Nunex Worldwide, empresa portuguesa de produção de fraldas para bebés, iniciou uma 

campanha de internacionalização em Angola, prometendo deixar “os bebés angolanos mais 

felizes”. Segundo Marco Silva, diretor-geral da Nunex Worldwide, «Angola é um importante 

mercado para a Nunex, porque reconhece a qualidade dos nossos produtos e por essa razão 

já estamos presentes nos principais operadores da grande distribuição do país. Durante os 

próximos anos a aposta na internacionalização da nossa amrca será uma prioridade», su-

blinhou o responsáveld a empresa. A Nunex Worldwide nasceu em 2012 e integra o Grupo 

Ghost, com mais de 20 anos de experiência na área de higiéne pessoal, estando localizada em 

Viana do Castelo. No ano passado, a empresa iniciou um investimento superior a 17 milhões 

de euros em inovação nos processos organizacionais e produtivos. De referie que em Portu-

gal, as frandes Nunex recebeu o prémio “Produto Cinco Estrelas 2018”. ‹

Sabgal vai criar nova unidade industrial
A Sabgal, empresa vocacionada para a produção de refeições, vai construir uma nova unidade industrial, com recurso a tecnologia de 

ponta para a produção de ultracongelados para o mercado nacional e internacional. Localizada em Santa Comba Dão, distrito de Viseu, 

a Sabgal apresentou um projeto no âmbito do COMPETE 2020, que numa primeira fase criará entre 80/90 postos de trabalho, e permi-

tirá produzir alimentos ultracongelados de mais elevada qualidade permitindo à marca afirmar-se na fabricação/produção de grande 

variedade de pratos e acompanhamentos. Para a prossecução deste projeto, a Sabgal estabeleceu protocolos de cooperação com várias 

universidades. ‹
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