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O resgate  
da crise

Oque, há três anos, 
parecia uma tolice 
de eurocéticos, 
é, hoje em dia, 
uma questão que 
se coloca com 
maior frequência: 

é possível, para os países em situação de 
resgate, sair desta crise sem sair do euro? 
Todo o percurso de Portugal na moeda 
única é de desaceleração e crise. Nunca 
a economia portuguesa cresceu tão 
pouco durante tanto tempo, mostram as 
estatísticas oficiais. 

Ao contrário do que tinha 
acontecido aquando da adesão às 
Comunidades, em 1986, Portugal 
adere ao euro com uma conjuntura 

externa adversa e 
com uma moeda 
sobreavaliada. 
Além dos choques 
externos, como a 
entrada da China 
na Organização 
Mundial do 
Comércio, um 
país com padrões 
de produção e 
exportação idênticos 
aos portugueses, 
ou o alargamento a 
leste, com desvios 
do investimento 
estrangeiro, 
Portugal tem de 

contar ainda com choques internos, 
decorrentes das políticas direcionadas 
para a convergência nominal na 
União Económica e Monetária e 
com a grande prioridade assente na 
desinflação da economia.

Ao mesmo tempo, o país fica 
privado de duas políticas importantes 
– monetária e cambial-, sem que a 
criação da moeda única tenha uma 
dimensão correspondente em termos 
políticos e fiscais.

A visão positiva de uma Europa 
de desenvolvimento das periferias, 
nomeadamente através de 
transferências intracomunitárias, 
perdeu-se. Ao contrário, com a moeda 
única abriu-se uma nova fratura entre 

centro e periferia. Há uma clara divisão 
entre os países centrais do norte, como 
a Alemanha e a Holanda, detentores 
de excedentes correntes e geradores 
de afluxos de capitais e os países da 
periferia, como Portugal, Irlanda, 
Grécia ou Espanha. 

Ao mesmo tempo, a última crise, a 
do Chipre, mostrou – segundo alguns 
analistas - que o euro é “menos euro” 
na ilha do que nos outros países e que, 
sem grandes dramas, foram criados 
dois euros – um para Chipre e outro 
para a zona euro. 

Pela primeira vez, bancos de um 
país da zona euro estão a operar 
sob controlos de capitais. As contas 
superiores a 100 mil euros estão 
bloqueadas, os levantamentos são 
limitados, bem como as transferência 
para o exterior. Enquanto estes 
controlos se mantiverem, o euro 
tem uma utilização condicionada, 
ao contrário do que acontece nos 
outros países da zona euro. A avaliar 
pelo exemplo, uma saída do euro não 
tem necessariamente de ser o fim do 
mundo.

Este pequeno país expôs também 
as divisões entre os países e a falta de 
liderança do bloco, com mensagens 
contraditórias do presidente do 
Eurogrupo, o holandês Jeroen 
Dijsselbloem, sobre a solução 
encontrada para o resgate à ilha. 
Primeiro, a solução para Chipre seria 
o modelo para outras nações com 
um setor financeiro frágil. Despois da 
reação tempestuosa dos mercados, 
afinal o caso cipriota era excepcional e 
desta forma tinha sido tratado, corrigiu 
Dijsselbloem.

A chamada crise das dívidas 
soberanas conduziu ao maior período 
de recessão económica na zona 
euro no período pós Guerra, sem 
uma solução à vista e a recuperação 
económica parece cada vez mais 
uma ilusão. Pelo sexto trimestre 
consecutivo, a economia da zona 
euro contraiu-se e nove dos 17 países 
do bloco registaram diminuição do 
PIB em pelo menos dois trimestres 
seguidos. 

“A visão 
positiva de 
uma Europa de 
desenvolvimento 
das periferias, 
nomeadamente 
através de 
transferências 
intracomunitárias, 
perdeu-se”

Editorial Deolinda Almeida Diretora do Cenjor

A Europa dos povos vive dias de contraste, desigualdade 
e tensão. Os especialistas dividem-se na apreciação das causas e soluções,  
mas cada vez mais cresce a acusação de que Bruxelas está divorciada  
da realidade económica e social dos países.

DR
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Após décadas de uma estratégia 
mais centrada para a utilização dos 
fundos estruturais e de coesão cen-
trada na criação de infra-estruturas, 
Portugal terá agora que redefinir os 
seus objectivos para o próximo or-
çamento. Para 2014-2020, os espe-
cialistas Carlos Medeiros e António 
Ramos concordam que a aposta 
deve passar pela capitalização das 
infra-estruturas existentes. Como 
sublinha Carlos Medeiros, membro 
do Team Europe, Portugal já está 
dotado “das infra-estruturas neces-
sárias” e o país deve agora “centrar 
a sua estratégia nas pessoas”, conti-
nuando “uma aposta na formação 
e na investigação de grande quali-
dade” na linha de um crescimento 
sustentável.

Embora a estratégia Europa 2020 
aposte no crescimento inteligente, 
António Ramos, da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Algarve (CCDR Al-
garve) defende que “os desafios não 
se colocam com o mesmo peso em 
todas as regiões”, alertando para as 
especificidades regionais.  A região 
do Algarve foi especialmente afec-
tada pela crise económica mundial, 
sobretudo o turismo de massas, a 
principal indústria da região. Para 
António Ramos, apostando numa 
estratégia “mais centrada no merca-
do e nos resultados”, enquadrando-
se num dos desígnios da estratégia 

Novo orçamento, 
nova estratégia

Com um orçamento comunitário reduzido e com a 
necessidade de redefinir estratégias, Portugal tem 
pela frente o desafio de capitalizar as infraestruturas 
criadas, orientando as suas políticas para as 
necessidades do mercadoFrederico 

Neves

Portugal e a Europa 2020

Europa 2020, a região deve procu-
rar identificar as necessidades do 
seu tecido económico, não esque-
cendo o turismo mas dando outra 
atenção às PME’s.

À espera de Bruxelas Mantém-se 
a indefinição em Bruxelas quanto à 
aprovação do próximo orçamento 
comunitário. Em março último o 
Parlamento Europeu (PE) chum-
bou a proposta aprovada em feve-
reiro pelo Conselho de Ministro da 
União Europeia. Contudo este ce-
nário não deve afetar a estrutura do 
orçamento que responde às linhas 
gerais da estratégia Europa 2020, 
documento que define as priorida-
des de crescimento da União Euro-
peia para a presente década.

A indefinição na aprovação do 
próximo orçamento comunitário 
tem várias causas, sendo uma delas 
a dinâmica de poder entre as ins-

tituições europeias e as alterações 
esperadas com as próximas eleições 
europeias. Por outro lado, existe 
uma falta de ambição na dotação 
orçamental, que na proposta chum-
bada era inferior em percentagem 
do PIB da União Europeia (UE) 
em relação ao orçamento comuni-
tário ainda em vigor.

Contudo, para Portugal, tanto o 
ministro dos Negócios Estrangei-
ros, Paulo Portas, como o primei-
ro-ministro, Pedro Passos Coelho, 
consideram que o corte que Portu-
gal será alvo (quando comparado 
ao orçamento comunitário ante-
rior) é inferior à média europeia, 
algo que consideram positivo para 
o país. Este próximo orçamento 
comunitário tem igualmente uma 
ligação muito forte à atual crise 
económica em Portugal e na Eu-
ropa. Se por um lado limita contri-
buição dos países menos afectados 
pela crise para este orçamento, por 
outro lado pode ser visto como um 
importante apoio na alavancagem 
da recuperação económica. 

Uma estratégia centrada na for-
mação, numa maior capacitação 
técnica do país e que respeite as-
pectos regionais pode ser um im-
portante impulso para o crescimen-
to económico sustentável do nosso 
país. Como pensa Carlos Medeiros, 
“os meios existem, o caminho tem 
que ser Portugal a definir.”

Entrevista António Bagão Félix professor universitário e comentador político

“Portugal não deveria 
ter aderido [ao euro] 
naquela altura”

Assume-se como um “euro-realista”. Nunca foi 
federalista. Acusa os responsáveis de Bruxelas de 
falta de contacto com a realidade dos países

Henrique 
Figueiredo

Bagão Félix diz que o atual 
presidente da Comissão 
Europeia está muito longe de 
ser “um Jacques Delors”. Acusa 
a Comissão de ser “um órgão 
demasiado lento e formal”. Pede 
uma ação mais abrangente do 
Banco Central Europeu, e critica 
a adesão de Portugal à moeda 
única, sobretudo no que toca à 
taxa de câmbio utilizada. 

Acha que uma saída do euro 
é uma hipótese a considerar 
neste momento e deve estar 
em cima da mesa?

É uma hipótese que já esteve 
completamente afastada, mas que 
não podemos afastar. Podemos 
afastar como desejo mas a 
situação leva a que, ainda que 
remotamente, a tenhamos de a 
considerar

Mas se acontecer que 
consequências daí advêm? 
Uma coisa é aderir ou não à 
moeda única. Outra é sair. Aliás, 
sair da moeda única não está 
previsto nos tratados sequer. 
Acho que Portugal não deveria ter 
aderido naquela altura e naquele 

contexto de relação de taxa de 
câmbio. Uma vez estando no 
euro, acho que as consequências 
de uma saída são absolutamente 
dramáticas.

O que me parece é que uma 
eventual saída do euro seria 
dramática porque os nossos ativos 
passariam a estar denominados 
numa moeda fraca e os nossos 
passivos passariam a estar  numa 
moeda forte. É evidente que esta 
resposta está condicionada por 
uma coisa que não podemos 
imaginar. Não basta dizer sair 
do euro, mas como é que se sai 

A região do Algarve
foi especialmente 
afectada pela crise 
económica mundial, 
sobretudo o turismo 
de massas

DR
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do euro? Uma coisa é sair para a 
moeda anterior. Acho que isso 
não voltará. Outra coisa é sair para 
um euro mais fraco. 

Julga que esse euro mais fraco 
interessaria a um país como 
a Alemanha, que não quererá 
desvalorizações competitivas 
por parte do Sul da Europa? 
Pode ser visto sob essa 
desvantagem. Mas também creio 
que para países como a Alemanha, 
a pulverização de economias do 
Sul também não lhes convém. 
São mercados potencialmente 
importantes para as exportações 
da Alemanha. Não gostar 
desta solução, eu percebo, mas 
também pode levar a disrupções 
importantes nos países do Sul e 
a uma fragmentação da própria 
Europa.

Já perdeu a esperança em 
que a Alemanha adote 
mecanismos como os 
eurobonds? 
No fundo nós precisamos, 
na Europa, de encontrar um 
equilíbrio, que não é fácil, entre a 
curva da disciplina e do rigor, e a 
curva que não beneficie o infrator. 
Os países do Norte dizem: nós 
estamos a trabalhar para que 
os países do Sul tenham uma 
indisciplina muito maior e depois 
o infrator é beneficiado com o 
dinheiro do nosso esforço. Os 
países do Sul dizem: nós estamos 
numa União e portanto deve haver 
algum esforço de solidariedade dos 
países mais ricos. Os eurobonds 
podiam ser um dos instrumentos 
para fazer a intersecção, não 
beneficiar o infrator nem 
prejudicar a solidariedade inerente 
a uma união deste tipo. 

Até 60 % da dívida pública, que 
é aquela permitida pelos tratados, 
devia haver mutualização da 
dívida tanto quanto possível. 
Acima dos 60% - ou seja na zona 
do pecado – cada um tinha que se 
responsabilizar por si.

Bem, mas essa questão dos 
eurobonds pressuporia um 
controlo permanente por 
parte de Bruxelas. Acha que, 
politicamente, há capital para 
apresentar aos portugueses? 
Íamos ter quase uma troika 
permanente… 

Está a falar com uma pessoa que 
não é federalista e não é euro-
entusiasta. Sou euro-realista. E 
acho que, para além daqueles 
pecados originais da criação da 
moeda única, há um terceiro 
que é absolutamente flagrante e 
basta olhar para os manuais de 
economia e de moeda. Não se 
pode criar uma moeda única sem 
federalização orçamental. 

Ora, a moeda única significa 
uma cedência muito alargada de 
soberania e temos uma em que 
não há o mínimo de federalismo. 
O próprio orçamento federal é 
insignificante.  Isso dá disparate. 

Nós temos os Estados Unidos, 
que tem a mesma moeda, mas 
em que o orçamento federal é 
muito importante e que pode 
gerar vasos comunicantes 
entre os diferentes Estados. 
Se no Estado “A” houver uma 
recessão e desemprego e no 
Estado “B” for o contrário, há 
movimentos quer do lado das 
despesas sociais, quer do lado 
das receitas fiscais, que, através 
do orçamento federal, podem ser 
compensados. Na Europa não há 
esses instrumentos.

Nós não somos os Estados 
Unidos, até porque a União 
Europeia é feita por Estados 
Nação e quando se discute 
o orçamento, cada um puxa 
para seu lado. Ou seja, 
voltamos ao início. 
O que é interessante do ponto de 
vista analítico nesta crise do euro 
é que aquilo que é suposto ser 
uma União, está a perspetivar-se 
cada vez mais como uma desunião 
europeia. No discurso político o 
que é que estamos continuamente 
a ouvir? Portugal não é a Grécia! 
A Irlanda não é Portugal! Cada 
um procura afastar-se dos 

parceiros da União.  O grande 
erro é ter-se procurado através de 
um elemento estruturante, mas 
ao mesmo tempo instrumental 
que é a moeda, chegar a uma 
união política. União política que, 
como diz e bem, é uma união de 
Estados-Nação. 

Disse que não era euro-
entusiasta. O que acha da 
ação dos decisores políticos 
de Bruxelas? Acha que estão 
demasiado desfasados das 
realidades nacionais? São 
demasiado burocráticos? 
Ortodoxos, até? 
Estamos perante pessoas 
competentes. Mas essas pessoas 
têm uma visão muito formal 
das questões. Não vivem os 
problemas dos países. Às vezes 
um comissário diz de um país 
aquilo que as pessoas do país 
sabem não ser verdade, porque 
vem num relatório qualquer.  Ao 
passo que um governante nacional 
está constantemente confrontado 
com o escrutínio do dia-a-dia. 

E há outro aspeto importante. 
O governo da União Europeia 
não é eleito e isso retira-lhe 
um elemento essencial do 
tal escrutínio democrático. 
O Parlamento, sim. Mas o 
Parlamento, apesar das revisões 
dos tratados ainda tem uma 
função menor. E depois há o 

Banco Central Europeu, que é 
importante que seja independente 
e tem-no sido do ponto de vista 
das autoridades políticas, mas de 
uma ortodoxia que por vezes é 
excessiva.

O seu mandato é 
exclusivamente de estabilidade 
monetária, ao contrário, por 
exemplo, da Reserva Federal 
Americana, que o tem mais 
alargado, não só de estabilidade 
monetária, mas também de 
crescimento e desenvolvimento 
do país. A obsessão da 
estabilidade monetária, que é  o 
produto da obsessão alemã, leva 
a que o BCE não apareça como 
emprestador de último recurso. 

Os tratados também não o 
permitem…
Os tratados têm de ser sujeitos 
a uma revisão, já que são um 
exercício interessante, mas muito 
formal. O Tratado Orçamental diz 
que a dívida acima dos 60% tem 
que ser amortizada em vinte anos. 
Portugal está com uma dívida de 
120%.  Essa percentagem a dividir 
por 20 anos, dá 3% ao ano. Como 
pagamos de juros 4,5% do PIB, 
temos por ano, só de encargos 
com a dívida, qualquer coisa 
como 7,5% do PIB. Quando é que 
nós tivemos um crescimento do 
PIB nominal de 7,5% do PIB ou 
mais? 

Quando prevemos coisas 
impossíveis estamos, obviamente, 
a desacreditar as próprias 
perspetivas que estão impostas 
nos Tratados. Também o saldo 
estrutural não pode ser superior a 
0,5% do PIB. Há várias teses sobre 
que parte cíclica se deve retirar 
ao saldo estrutural propriamente 
dito. O próprio conceito de saldo 
estrutural não está estabilizado.

Quando fui ministro das 
Finanças, só se discutiam no 
Ecofin os défices excessivos. 
Ninguém ligava à dívida excessiva. 
Muitos défices é que fazem a 
dívida, mas a dívida é que é o 
stock.

E não vê a possibilidade 
de um corte na dívida por 
parte dos nossos credores 
institucionais e privados, 
como na Grécia?
A Grécia já teve tudo. Já teve 
primeiro e segundo resgate, já 
teve um haircut (corte na dívida), 
já teve uma série de alterações 
contratuais na dívida e, no 
entanto, está-se a afundar.

O haircut tem um problema. 
Uma vez feito o haircut 
dificilmente o país volta ao 
mercado tão cedo. Há várias 
maneiras de reestruturar a 
dívida. Nós estamos em parte 
também a fazê-lo, ao alargar as 
maturidades, procurar reduzir o 

custo da dívida, que é um aspeto 
muito importante. Era bom que 
houvesse um pouco mais de 
inflação. Pagar um milhão de 
euros daqui a 10 anos com uma 
inflação maior, é pagar menos do 
que com inflação menor. 

Percebo a sua pergunta e 
também implicito dalgum 
modo o meu desconforto em 
relação a isso. Acho que a dívida 
que atingimos é relativamente 
impagável. Há ainda outro aspeto 
que é importante. Os credores 
são as instituições financeiras, 
fundos de pensões, etc. Se 
houver um haircut na dívida 
portuguesa, ele reflete-se logo nos 
bancos portugueses. Que foram 
recapitalizados!

O que Portugal pode fazer, 
e como falou do BCE, é 
recorrer no final do programa 
de ajustamento ao Outright 
Monetary Transactions. Julga 
que é uma possibilidade?
A compra pelo BCE de dívida 
pública no mercado secundário 
tem condicionalidades. Desde 
logo haver dois leilões livres de 
dívida a longo prazo. O BCE nos 
últimos tempos fez algumas coisas 
positivas, como dizer que faria 
tudo para preservar a estabilidade 
do euro. Isso reduziu o carácter 
excessivamente especulativo que 
existia nos mercados. Mas não 
deixa de ser uma troika “B”. Isto 
só é possível de reverter com 
uma lógica de crescimento. Mas 
uma lógica de crescimento que 
não seja apenas fazer um plano 
muito bonito, mas que depois 
não produz nada. A grande lógica 
de crescimento é a redução dos 
impostos. 

Pode-me perguntar: mas a 
diminuição de impostos aumenta 
o défice? Portugal e os países em 
dificuldades deviam negociar com 
os países que nos emprestaram 
dinheiro uma equação deste tipo. 
Por cada um milhão de euros 
de redução da despesa, esse um 
milhão de euros não era totalmente 
dedicado à redução do défice. Era 
dedicado 75% à redução do défice 
e os outros 25% seriam dedicados 
à redução de impostos. Com a 
consequência positiva de que a 
redução dos impostos não significa 
necessariamente menos receita 
fiscal. 

Eurobonds 
seriam um bom 
mecanismo 
para resolver 
problemas dos 
países devedores 
e credores

DR
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Integração europeia

Uma ideia  
com ideias

A União Europeia de hoje contém modelos 
cruzados de organização interna.  Um Parlamento 
Europeu onde os povos estão representados, um 
Conselho Europeu no qual os líderes nacionais 
negociam o caminho da União e um universo de 
comissões e agências técnicas que gerem critérios 
económicos a regulamentações científicas

Gonçalo 
Braz

lizadas, e de cariz temporário, que 
visam suprir as necessidades das 
populações consoante as priorida-
des do momento.

A ideia de integração política 
europeia, que culmina com o pro-
jecto de união política da actualida-
de, surge como uma reflexão para 
solucionar os conflitos armados 
constantes entre os diversos reinos 
na Europa do século XVII. Emeric 
Crucé, um frade francês, foi o pri-
meiro a propor a criação de uma as-
sembleia onde todos os governantes 
se pudessem reunir para resolver os 
seus diferendos. Defendia também 
a abolição de fronteiras para que 
pudesse haver livre circulação de 
pessoas e bens e a unificação da mo-
eda e dos exércitos dos diferentes 
países. Outros se lhe seguiram ao 
longo dos séculos que propuseram 
modelos que tinham como elemen-
tos comuns a existência de uma as-
sembleia representativa das nações 
europeias, o comércio livre como 
meio de alcançar a prosperidade e a 
paz como principal objectivo.

Exemplo federalista Mas foram 
necessários dois grandes conflitos 
armados, a Revolução Francesa 
(1789) e a Revolução Americana 
(1776), para que os princípios da 
liberdade, fraternidade e igualdade 
e os Direitos do Homem, do Cida-
dão e dos Povos fossem proclama-
dos e que surgisse um modelo pra-
ticável. Quando Vítor Hugo apela à 
construção dos Estados Unidos da 
Europa em 1849, vê nos Estados 
Unidos da América e no seu siste-
ma federal um exemplo. 

As teses federalistas que se lhe 
seguiram visavam a criação de uma 
federação na qual os Estados-mem-
bros se uniam voluntariamente 
numa partilha de soberania, regen-
do a sua autonomia ao nível local 
pelo princípio da subsidiariedade. 
O pilar central da ideia federal as-
senta na criação de um documento 
constitucional que estabelece os li-
mites de actuação de cada Estado e 
do Estado Federal e no qual se pro-
move a defesa da diversidade inter-
na. A grande cedência de poderes 
dos Estados-membros passa pelas 
políticas comuns como sejam o 
comércio interno e defesa externa, 
assim como relações diplomáticas.

Opondo-se à irreversibilidade 
do processo federal e à cedência de 
soberania a uma instituição supe-

rior ao Estado, a tese intergoverna-
mentalista vê a integração europeia 
como um processo de negociação 
entre Estados no qual os mais po-
derosos orientam o todo, mas de-
fende que as medidas tomadas nas 
instituições intermediárias entre os 
Estados devem ser unânimes. O in-
tergovernamentalismo prevê uma 
integração a dois níveis: uma for-
mal através da construção de insti-
tuições que sirvam como arenas de 
debate político e uma informal de 
cariz económico. Seguindo as re-
gras da diplomacia internacional e 
não visando a criação de um novo 
Estado, o intergovernamentalismo 
não antevê qualquer tipo de cedên-
cia de soberania, pelo menos de for-
ma permanente ou irreversível, por 
parte dos Estados-membros.

Tecnocracia e decisão política 
Em alternativa à existência do Es-
tado, David Mitrany, na década de 
40 do século XX, defendeu a tese 
funcionalista centrando-se na cria-
ção de agências transnacionais tem-
porárias, compostas por técnicos e 
especialistas, tendo como objectivo 
suprir as necessidades humanas e o 
bem público. Esta tecnocracia pre-
vê o desaparecimento dos Estados 
que já esgotaram a sua utilidade 
prática e existem apenas para se 
auto-preservarem numa lógica de 
manutenção de poder, afastando-
se assim da sua função primordial 
de serviço aos cidadãos. As críticas 
a esta teoria sublinham a lógica de 
determinação das necessidades hu-
manas que é, em si, um acto políti-
co e não objectivo e técnico. 

Mesmo assim nem tudo é desa-
proveitado, observando-se o sur-
gimento da tese neo-funcionalista 
que defende uma intervenção tec-
nocrática ao nível regional, ou seja, 
à criação de áreas de intervenção 
de instituições especializadas após 
uma transferência de algumas com-
petências, especialmente de teor 
económico, dos Estados-membro 
para um nível dito “europeu”. As 
competências acumuladas numa de-
terminada área de actividade levam 
assim à obrigatoriedade de expan-
são naquilo que se chama o efeito de 
spill-over, de transbordar. Um bom 
exemplo disso é a actual União Ban-
cária Europeia que vem num segui-
mento forçoso da União Económica 
e Monetária como estabelecida no 
Tratado de Maastricht em 1992.

A União Europeia encontra-se 
numa encruzilhada quanto à di-
recção a seguir no seu processo de 
integração neste dealbar do século 
XXI, mas três caminhos parecem 
ancorar a discussão europeia actu-
al. Defendida por alguns,  a opção 
federalista que procura uma uni-
ficação igualitária com base num 
conjunto de documentos jurídicos 
partilhados, dando particular enfo-
que à existência de um texto consti-
tucional.  Por outro lado, a escolha 
intergovernamentalista defende 
um equilíbrio criado pelas nego-
ciações entre Estados-membros, 
num sistema muito semelhante ao 
da diplomacia internacional na qual 
os países mais poderosos possuem, 
à partida, um maior peso. E a alter-
nativa funcionalista opta pela aboli-
ção completa do Estado em prol de 
um conjunto de agências especia-
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Ex-vice-governador do Banco de 
Portugal e ministro de Estado e 
das Finanças no primeiro Governo 
liderado por José Sócrates, Luís 
Campos e Cunha é professor 
catedrático na Nova School 
of Business and Economics e 
doutorado em Economia pela 
Columbia University. 

Será que Portugal e outros 
países em dificuldades serão 
obrigados a sair da moeda 
única... e se, isso for feito, 
como propõe João Ferreira 

Entrevista Luís Campos e Cunha professor catedrático

“Sou muito favorável 
à ideia de uns Estados 
Unidos da Europa”

Desassombrado analista da situação económica nacional 
e da actualidade europeia defende que abandonar o euro 
“seria regredir 40 anos”. Mas o resgate a Chipre potencia 
um aprofundamento político da UE que deve apostar  
em políticas estáveis com urgência

João Pereira 
dos Santos

do Amaral, de uma forma 
ordenada?
Em primeiro lugar não existem 
mecanismos para Portugal ser 
expulso do Euro. Se Portugal sair 
é para criar uma moeda própria 
que imediatamente terá menos 
credibilidade e desvalorizará. A 
maior parte da dívida pública ao 
exterior é em euros. As grandes 
empresas portuguesas endividaram-
se no mercado internacional (e isso 
não tem nada de mal, são as regras 
do jogo) e, de um momento para 
o outro, receberiam em escudos 

e teriam que pagar em euros. 
Isto significa que muitas iriam 
instantaneamente falir.

As pessoas nunca irão 
voluntariamente trocar os 
seus euros por escudos e só os 
depósitos, por lei, poderiam 
ser convertidos. Além disso, 
estas coisas teriam que ser pré-
anunciadas o que levaria à corrida 
aos bancos. Seria regredir 40 anos. 
E mesmo que fosse possível fazê-lo 
de forma ordenada, seria para ter 
uma moeda de má qualidade, com 
altas taxas de inflação.

Mas uma potencial saída 
não permitiria aumentar 
a competitividade das 
exportações?
Quando tivemos uma crise na 
balança de pagamentos em 1983 
com o escudo, reequilibrámos 
as nossas contas externas em 
dois anos. Foi o que aconteceu 
agora... o problema é um excessivo 
endividamento do Estado. 
E esse problema seria ainda 
mais agravado. Os alemães não 
querem ser pagos em escudos 
desvalorizados.

Vamos ter dificuldades em 
pagar a nossa dívida pública?
Sim. Mas vamos precisar de um 
certo framework [“encosto”] 
europeu –  não com o objectivo 
de não pagarmos a nossa dívida, 
porque temos a obrigação de o 
fazer, não só aquela que está em 
instituições mas também a que está 
no mercado – mas provavelmente 
não o poderemos fazer no contexto 
que temos tido até agora. 

Que podemos fazer para 
promover o crescimento 
económico?
O importante é termos políticas 
estáveis. Para atrairmos 
investimento privado, nacional 
ou estrangeiro, temos que saber 
coisas simples como qual vai ser 
a carga fiscal daqui a três anos 
e que leis do trabalho vamos 
ter. Sem estes elementos não é 
possível fazer um business plan 
e não há investimento. Neste 
momento temos empresas falidas 
a pedir crédito aos bancos e as 
boas empresas têm depósitos a 
prazo porque acumularam lucros 
que não sabem onde investir. E 
isto também é verdade para as 
famílias. Ninguém sabe se vão 
mexer nas pensões. Para que as 
pessoas invistam tem que existir 
um ambiente estável. E isso tem 
que começar hoje. Dir-me-á que 
isso só tem impacto daqui a dois 
anos. Então o melhor era ter 
começado ontem. Além disso, o 
QREN está parado por ineficiência 
governativa. E aí as autarquias 
podem ter um papel fundamental.

Como comenta a resposta do 
Eurogrupo à crise do Chipre?
Foi um desastre total, 
incompreensível, irresponsável. 

O que devia ter sido feito era 
a nacionalização dos bancos, 
o que significava que os donos 
dos bancos perdiam dinheiro 
porque tinham gerido mal.  Neste 
momento todos os países que 
podem ter problemas bancários 
ficaram a saber que uma das 
soluções possíveis é criar um 
imposto sobre depósitos. Já foi 
feito uma vez, mas por mais que 
jurem que não vão fazer segunda, 
as pessoas ficam sempre na 
dúvida. É irracional iniciar uma 
corrida aos depósitos mas é muito 
racional participar numa que já 
existe.

Qual é a sua opinião sobre a 
União Bancária?
Quando o rating da república 
começa a cair, o rating dos bancos 
necessariamente cai, o que dificulta 
o seu financiamento. É preciso 
uma União Bancária para que, a 
partir do momento em que quem 
salva o banco é uma entidade 
supranacional, deixe de haver 
diferença se os bancos forem 
iguais, se estiverem em Portugal 
ou na Alemanha. A crise soberana 
e a austeridade levaram a que os 
países periféricos entrassem numa 
recessão profunda e o BCE sentiu-
se na obrigação de adoptar uma 
política monetária expansionista. 
Essa política, no entanto, não 
chega a esses países.

Como classifica a actuação do 
Banco Central Europeu (BCE) 
durante a crise?
O BCE é um banco muito 
independente mas, ao mesmo 
tempo, está metido num colete de 
forças. Pode parecer contraditório, 
mas não é. Disseram que estariam 
dispostos a intervir no mercado de 
dívida, em nome da eficiência da 
política monetária, com a condição 

de os países estarem nos mercados. 
Em certo sentido é um bocadinho 
absurdo porque, no limite, se os 
países já estiverem nos mercados 
não necessitam dessa intervenção. 

E qual é a sua opinião sobre a 
criação de Eurobonds?
Há muita coisa a fazer antes 
disso. O que a Europa precisa é 
de um Pacto de Estabilidade e 
Crescimento que seja orientado 
não só para os países que devem 
ter uma política orçamental 
contraccionista mas também para 
outros que devem ter uma política 
orçamental expansionista.

Isto facilita os dois grupos: 
enquanto os primeiros veriam as 
suas exportações aumentar, os 
segundos não iriam ver subidos 
os preços. Não vale a pena a 
Alemanha pensar que Portugal vai 
pagar, sem ela estar disposta a criar 
as condições para que funcione. 
Os países do Norte estão a ter uma 
política egocêntrica. A economia 
da zona euro deve ser vista como 
um todo. E mais, para ter uma 
política apropriada à zona euro, 
não é necessário Bruxelas ter um 
grande orçamento. Sou muito 
favorável à ideia de uns “Estados 
Unidos da Europa”. 

E como podemos fazer isso 
quando há tensão entre o 
Norte e Sul?
Primeiro, os países quando 
contribuem para o orçamento 
europeu têm a sensação que estão a 
dar dinheiro porque não observam 
directamente a sua retribuição. 
E isso é errado. A Alemanha 
tem beneficiado de taxas de juro 
nominais de curto prazo negativas, 
algo quase impensável do ponto de 
vista teórico, porque os fundos de 
investimento venderam obrigações 
de países periféricos para comprar 
alemãs. Por causa da crise do Sul 
eles até podiam baixar impostos.

Segundo, toda a gente concorda 
que a burocracia de Bruxelas é 
extremamente bem paga. Diria 
que, talvez uma crise grave na UE 
leve as pessoas a perceber que 
estamos todos no mesmo barco. 
Ninguém irá ficar imune. Se o jogo 
político europeu for racional - há 
muitos exemplos em que não é - eu 
não tenho dúvidas que as pessoas 
irão chegar à conclusão que é 
necessária uma maior unificação. 

Luís Campos e 
Cunha critica 

a política 
seguida pelos 

países do norte 
da Europa 

e preconiza 
uma maior 

solidariedade 
entre os 27 
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UE quer um novo 
modelo para as 
próximas eleições

Temas próprios, partidos europeus e a eleição  
do Presidente da Comissão marcam o debate 
que a Comissão e o Parlamento defendem para  
a campanha eleitoral do próximo anoVera 

Ramalhete

Aumento da participação em 2014 A Comissão Europeia quer tornar 
a próxima campanha eleitoral num 
verdadeiro debate europeu e au-
mentar a participação nas eleições 
de 2014. Para isso, emitiu uma sé-
rie de recomendações que procu-
ram associar os partidos nacionais 
às famílias políticas europeias e a 
eleição do presidente da Comissão 
com a eleição dos deputados do 
Parlamento Europeu (PE). 

Com o Tratado de Lisboa, o PE 
passa a eleger o presidente da Co-
missão Europeia, em conformida-
de com os resultados das eleições 
europeias, a partir de uma lista de 
candidatos resultante de uma pré-
seleção feita no Conselho Europeu. 
Anteriormente não era obrigató-
rio que o presidente da Comissão 
precedesse da força política com 
maioria no Parlamento, apesar de 
no último mandato já se ter tido 
em conta esta disposição uma vez 
que o tratado já existia.

Aproveitando esta alteração, a 
Comissão Europeia emitiu uma 
recomendação em que associa a 

sua eleição à campanha para o PE 
em 2014. A recomendação sugere 
que as famílias políticas europeias 
anunciem antes das eleições para o 
Parlamento Europeu que candida-
to terá o seu voto na altura da esco-
lha do presidente da Comissão. 

Os candidatos deverão fazer 
campanha eleitoral nos Estados-
Membros, simultaneamente com 
as campanhas nacionais, para refor-
çar junto dos cidadãos a associação 
entre as eleições para o Parlamento 
Europeu e a posterior escolha do 
Presidente da Comissão pelos de-
putados. Além disso, os partidos 
nacionais devem deixar claro qual 
a família política que pretendem 
integrar no PE e qual o candidato 
que apoiam para a Comissão. 

Concretização duvidosa Esta re-
comendação já foi aprovada no Par-
lamento, com o apoio das maiores 
famílias políticas. Democratas-cris-
tãos, socialistas e verdes estão a fa-
vor. No entanto, a sua aplicação, em 
última análise, depende dos partidos 
nacionais. Isto faz com que António 
Figueira, autor do livro Modelos de 
Legitimação da União Europeia, 
vencedor do Prémio Jacques De-
lors, considere uma recomendação 
de “valor prático reduzido” e cuja 
legitimidade pode mesmo ser posta 
em causa. É “uma atitude paternalis-
ta, algo que tem sido recorrente no 
processo de integração europeu, em 
que se explica ao eleitorado e aos 
partidos o que devem ou não fazer”. 

No entanto, António Figueira 
identifica uma vantagem neste mo-
delo que tem que ver com a limita-
ção da arquitetura europeia. Por um 
lado, a ideia é aproximar as eleições 
europeias à lógica das eleições na-
cionais em que os eleitores quando 
estão a eleger um Parlamento estão 
também a escolher um Governo. 
Desta forma, a “Comissão passaria 
a ser um Governo nomeado em 
função do resultado das eleições 
europeias e o Conselho deixaria 
de ser o centro da função legisla-
tiva e de direção política como é 
atualmente e passaria a ser uma es-
pécie de Câmara Alta, um Senado 
de base territorial, de certa forma 
comparável ao Bundesrat alemão”.

Por outro lado, este paradigma 
pretende aproximar a UE de um 
modelo federal, nomeadamente do 
modelo político dos EUA, consi-
dera Figueira. De facto, a vice-pre-

sidente da Comissão Viviane Re-
ding referiu este aspeto, em março, 
no seu discurso sobre a recomen-
dação. “Estamos num momento 
chave da integração europeia, a dar 
passos decisivos para uma união 
económica e monetária genuína, 
com alterações nos tratados para 
breve e com uma federação euro-
peia no nosso horizonte político. É 
importante transmitir aos cidadãos 
a perspetiva do que será a Europa 
em 2020. As eleições para o Par-
lamento Europeu vão preparar o 
terreno”.

Não serão contudo estas medidas 
que surtirão o efeito desejado pela 
Comissão, declara António Figuei-
ra. “Paradoxalmente, a crise talvez 
seja capaz de reforçar o carácter 
europeu das eleições europeias. A 
Europa está na primeira linha das 
preocupações da generalidade dos 
europeus, à conta da gestão da cri-
se. Isso poderá ser um incentivo à 
participação”, ainda que se possa 
expressar numa rejeição e aumento 
da expressão dos partidos eurocéti-
cos. 

Redução de deputados Quando 
a Croácia se tornar o 28º membro, 
em Julho de 2013, terá direito a 
ocupar 12 lugares no Parlamento, o 
que elevará a 766 o número total de 
deputados no PE, agora com 754. 
Será por isso necessário reduzir 15 
lugares nas próximas eleições para 
cumprir as disposições do Trata-
do, que impõe um limite máximo 
de 751 assentos parlamentares. O 
Parlamento já votou uma solução 
em que 12 Estados-membros, en-
tre os quais Portugal, perdem um 
deputado. Portugal passaria assim 
de 22 para 21 deputados, tal como 
a Grécia, Bélgica, República Checa 
e Hungria. 

Os países com seis deputados 
não perdem nenhum, mas a Letó-
nia passa a ter oito lugares e a Irlan-
da, Croácia e Lituânia 11. 

Dos países com mais de cinquen-
ta deputados só a Alemanha perde. 
Isto porque, devido a um acordo 
transitório que termina no final 
desta legislatura, tem três deputa-
dos extra relativamente ao número 
máximo de 96 permitidos pelo tra-
tado. 

Este modelo está ainda sujeito a 
aprovação por unanimidade pelos 
governos nacionais no Conselho 
Europeu. 

Parlamento 
Europeu vai 

ter menos 
deputados

DR
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Para além de relembrar as pessoas 
sobre os seus direitos, o Ano Eu-
ropeu dos Cidadãos quer levá-las 
a exercer o seu dever de participar 
activamente na construção do pro-
jecto europeu, divulgando e incre-
mentando as ferramentas que po-
dem utilizar para o fazer. No Euro 
barómetro realizado em 2012 sobre 
a percepção dos seus direitos, 54% 
dos europeus responderam que 
não conhecem os seus direitos e 

A Europa aos  
seus atores reais

A Europa escolheu 2013, um ano de crise e 
mudanças profundas a nível económico e social, 
para debater o que significa ser cidadão europeu, 
mas também para incitar os seus habitantes a 
marcarem a agenda política, dando voz às suas 
preocupações e anseiosCatarina 

Falcão

2013 Ano Europeu do Cidadão

62% afirmaram que gostariam de 
conhecer mais e melhor o que é que 
a cidadania europeia lhes consagra. 
Em Portugal apenas 35% dizem co-
nhecer os seus direitos, mas apenas 
36% se mostram interessados em 
conhece-los melhor – o número 
mais baixo dos 27.

Vinte anos depois do Tratado 
de Maastricht ter instituído a cida-
dania europeia para todos os resi-
dentes nos Estados-membro, dois 

terços dos europeus continuam a 
querer saber mais sobre os seus di-
reitos. Nesse documento histórico 
ficaram consagrados quatro direitos 
basilares inerentes à cidadania eu-
ropeia. O direito de livre circulação 
e residência nos Estados-membros, 
o direito de votar e de ser eleito nas 
eleições europeias e municipais do 
Estado em que o cidadão reside 
asseguram a geografia de pertença. 
Já o direito à protecção diplomática 

e consular de um Estado-Membro 
diferente do Estado-Membro de 
origem no território de um país 
terceiro em que este último Estado 
não esteja representado e, ainda, o 
direito de petição ao Parlamento 
Europeu e de apresentação de quei-
xa junto do Provedor de Justiça Eu-
ropeu procuram a representativida-
de dos direitos individuais. 

Evolução Desde Maastricht, o en-
volvimento dos cidadãos europeus 
tem vindo a ser repensado, muito 
motivado pelas crescentes reivin-
dicações de grupos organizados 
que pretendem maior intervenção 
juntos das instituições europeias. 
Nasceu, assim, em 2012 a Iniciati-
va Europeia dos Cidadãos (IEC). 
Este tipo de intervenção já estava 
prevista desde o Tratado de Lisboa 
quando se acrescentou aos direitos 
referidos anteriormente, a possibi-
lidade de um milhão de cidadãos 
da União Europeia poder “tomar a 
iniciativa de convidar a Comissão 
Europeia a apresentar uma propos-
ta adequada em matérias sobre as 
quais esses cidadãos considerem 
necessário um acto jurídico da 
União para aplicar os Tratados”. 

Apesar da iniciativa existir no 
papel desde 2009 – ano em que o 
Tratado de Lisboa passou a vigorar 
– só a partir de 1 de Abril de 2012 é 
que esta possibilidade foi aberta aos 
mais de 500 milhões de habitantes 
da União Europeia. 

A palavra-chave neste processo 
é cooperação. O primeiro passo é 

ter uma ideia para uma nova lei que 
seja aplicável aos 27 (muito proxi-
mamente 28) Estados-membros 
– ficam de fora as intervenções 
exclusivamente a nível nacional, já 
que a perspectiva para uma IEC é 
o interesse mútuo dos europeus. A 
seguir, o cidadão munido com a sua 
ideia deve contactar pelo menos 
mais seis cidadãos de seis diferen-
tes países da UE para constituir um 
Comité de Cidadãos que ficará res-
ponsável por essa proposta.

Depois de designar um repre-
sentante, este comité deve registar 
a sua proposta no sítio oficial da 
IEC na Internet, descrevendo-a, 
delineando os seus objectivos e es-
clarecendo como é que esta ideia 
se articula com outras normas ac-
tualmente em vigor nos tratados. 
Os cidadãos-autores devem ainda 
esboçar uma proposta de lei.

Passados dois meses, a Comissão 
Europeia compromete-se a publicar 
na Internet essa mesma proposta, 

caso esteja na sua abrangência de 
poderes e respeite o que está con-
sagrado nos princípios da União. 
Quando a proposta chega ao site da 
IEC vai precisar de obter um milhão 
de subscritores em 12 meses para 
poder vir a dar origem a legislação 
produzida pela Comissão Europeia.

Em aberto Neste momento ainda 
não há qualquer proposta fechada 
já que a iniciativa fez neste mês de 
Abril um ano, mas no primeiro se-
mestre de 2013 havia quinze pro-
postas em aberto à espera do voto 
de qualquer cidadão europeu.

As temáticas vão desde um maior 
investimento nos programas de in-
tercâmbio da EU (Fraternité 2020), 
exigir o fim das experiências em 
animais na EU (Stop Vivisection), 
a harmonização das regras de trans-
parência da propriedade dos meios 
de comunicação social (European 
Initiative for Media Pluralism) até 
o estabelecimento de uma máximo 
de 30 km/h para carros que circu-
lem dentro das áreas residenciais 
e urbanas dos países da União (30 
km/h - making the streets livea-
ble!) – a Federação Portuguesa de 
Cicloturismo e Utilizadores de Bii-
cicletas é um dos parceiros oficiais 
desta proposta.

Para votar é preciso de ter mais de 
18 anos (excepto se for um cidadão 
austríaco, já que nesse país a idade 
mínima para votar é 16 anos) e ace-
der às petições online que constam 
na descrição do site próprio de cada 
iniciativa.

Em Portugal 
apenas 35% dizem 
conhecer os seus 
direitos, mas apenas 
36% se mostram 
interessados em 
conhece-los melhor

Maastricht 
consagrou 
a cidadania 
europeia, 
o Tratado 
de Lisboa 
continuou a 
construí-la. 
A Iniciativa 
Europeia dos 
Cidadãos está 
aberta aos 
500 milhões 
de europeus
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Portugal e os fundos comunitários

“A existência de 
apoios públicos ao 
desenvolvimento prende-
se com razões de índole 
ético-social e política,  
uma vez que (...) não é  
   justo que as populações 

das regiões mais desfavorecidas vivam 
em condições muito abaixo do que se 
considera aceitável ou constitui a média do 
país; de índole económica considerando 
que (...) as deseconomias externas 
resultantes das excessivas concentrações 
verificadas nas regiões e áreas urbanas mais 
desenvolvidas, pondo em causa não só o 
crescimento como os níveis de satisfação 
social dos seus habitantes; e de índole 
desenvolvimentista, tendo em atenção que 
(...) a promoção regional pode constituir 
um modo de aumentar o crescimento 
global dos países, com um aproveitamento 
muito mais completo e eficiente dos 
recursos disseminados pelo seu território.” 
(Manuel Porto, A política regional da União 
Europeia, 2005)

Tal como está definido no art.º 174.º 
(Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia), a coesão económica, 

social e territorial, essencial 
para o ”desenvolvimento 
harmonioso do conjunto da 
União”, implica a redução da 
”disparidade entre os níveis 
de desenvolvimento das 
diversas regiões e o atraso das 
regiões menos favorecidas”, 
nomeadamente, as zonas 
rurais, as zonas afectadas pela 
transição industrial e as regiões 
com limitações naturais 
ou demográficas graves e 
permanentes, tais como as 
regiões mais setentrionais com 
densidade populacional muito 

baixa e as regiões insulares, transfronteiriças 
e de montanha.

Para atingir o objetivo da coesão 
económica, social e territorial, o Tratado 
prevê a coordenação das políticas 
económicas, a aplicação das políticas 
comunitárias, em particular o mercado 
interno, e a utilização dos fundos com 
finalidade estrutural, do Banco Europeu de 
Investimento e dos demais instrumentos 
financeiros existentes. Os fundos estruturais 
financiam programas de desenvolvimento, 
que são estratégias de desenvolvimento 

definidas em parceria entre as regiões, os 
Estados-Membros e a Comissão Europeia, 
tendo em consideração os seguintes 
princípios:
Concentração – As regiões são classificadas 
por objectivos de desenvolvimento: 
convergência; competitividade regional e 
emprego; cooperação territorial europeia);
Partenariado – A cooperação entre as 
autoridades competentes (nível nacional, 
regional e local) deve ser a mais estreita 
possível;
Adicionalidade – Os fundos da UE 
devem complementar e não substituir 
investimentos nacionais;
Programação – Os projectos não deverão 
ser objecto de financiamento isolado, 
devendo estar integrados em programas 
plurianuais, plurisectoriais e interregionais 
(quando possível);

A sua execução é descentralizada, ou seja, 
é principalmente da responsabilidade das 
autoridades nacionais e regionais.

Os fundos estruturais, de acordo com o 
quadro regulamentar para 2007-2013, são:
Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER) – financia 
infraestruturas de base, investimentos 
produtivos para criar emprego, projetos de 
desenvolvimento local e ajudas às PME;
Fundo Social Europeu (FSE) – favorece a 
inserção profissional dos desempregados e 
dos grupos desfavorecidos, nomeadamente 
financiando ações de formação e sistemas 
de apoio à contratação; 
Fundo de Coesão (FC) – financia 
diretamente projetos individuais que 
permitam melhorar as condições ambientais 
e desenvolver as redes de transporte;

O Quadro de Referência Estratégico 
Nacional (QREN) constitui o 
enquadramento para a aplicação da política 
comunitária de coesão económica, social e 
territorial em Portugal no período 2007-
2013. É o documento de referência para 
a programação dos fundos estruturais, 
no qual o Estado-membro apresenta a 
estratégia nacional e os temas prioritários 
escolhidos para a intervenção dos fundos, 
assegurada a coerência das orientações 
estratégicas comunitárias em matéria de 
coesão. Estratégia nacional para a qual 
foram colocados à disposição cerca de 21,5 
mil milhões de euros.

O QREN assumiu como prioridades 
estratégicas a qualificação dos portugueses, 
o crescimento sustentado, a coesão social, a 

qualificação territorial e urbana e o aumento 
da eficiência e qualidade das instituições 
públicas. Sendo imprescindível que o QREN 
se concentre em acções que, efectivamente, 
produzam resultados na sociedade, no 
território e na economia portuguesa, a 
sua operacionalização é assegurada pelos 
seguintes Programas Operacionais:
Programas Operacionais Temáticos 
– Potencial Humano, Fatores de 
Competitividade e Valorização do 
Território - cofinanciados pelo FSE, FEDER 
e Fundo de Coesão;
Programas Operacionais Regionais 
do Continente - Norte, Centro, Lisboa, 
Alentejo e Algarve - cofinanciados pelo 
FEDER;
Programas Operacionais das Regiões 
Autónomas - Açores e Madeira - 
cofinanciados pelo FEDER e FSE;
Programas Operacionais de Cooperação 
Territorial Transfronteiriça (Portugal-
Espanha e Bacia do Mediterrâneo), 
Transnacional (Espaço Atlântico, Sudoeste 
Europeu, Mediterrâneo e Madeira-Açores-
Canárias), Inter-regional e de Redes de 
Cooperação Inter-regional, cofinanciados 
pelo FEDER;
Programas Operacionais de Assistência 
Técnica, cofinanciados pelo FEDER e FSE.

Embora o QREN seja o principal 
instrumento de programação para a coesão 
económica, social e territorial nacional é 
necessário ter igualmente em atenção os 
fundos com finalidade estrutural:
Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) – 

contribui para aumentar a competitividade 
dos sectores agrícola e florestal, a gestão do 
espaço rural e a qualidade de vida e para 
diversificar as atividades nas zonas rurais: 
o Programa de Desenvolvimento Rural 
(PRODER) é um instrumento estratégico e 
financeiro de apoio ao desenvolvimento rural 
do continente, cofinanciado pelo FEADER 
em cerca de 3,5 mil milhões de euros.
Fundo Europeu das Pescas (FEP) – 
prevê apoios financeiros para a reforma da 
política comum da pesca e para apoiar as 
reestruturações necessárias: o Programa 
Operacional Pesca 2007-2013 (PROMAR) 
tem por missão apoiar o sector nacional das 
pescas, cofinanciado pelo FEP em cerca de 
250 milhões de euros.

Para além dos fundos, existem igualmente 
programas comunitários que visam o 
financiamento e a execução de projetos 
em áreas específicas de acordo com os 
domínios de atividade da União Europeia. 
Estes apoios abrangem todos os Estados-
Membros e, em alguns casos, os países 
candidatos e do Espaço Económico 
Europeu. Obrigam normalmente a parcerias 
transnacionais entre dois ou mais Estados. 
Alguns exemplos:
7.º Programa Quadro de Investigação 
& Desenvolvimento Tecnológico 
–  programa orientado para o apoio à 
investigação, através do co-financiamento de 
projectos de investigação, desenvolvimento 
tecnológico e demonstração;
Programa de ação no domínio da 
aprendizagem ao longo da vida (Lifelong 
Learning) – programa cujo objetivo é 
desenvolver e promover os intercâmbios, 
a cooperação e a mobilidade de alunos, 
docentes e não-docentes (um dos sub-
programas é o Erasmus);
Programa Comunitário para o Emprego 
e a Solidariedade Social (PROGRESS);
Programa-quadro para a 
Competitividade e Inovação (CIP);
Instrumento Financeiro para o Ambiente 
(LIFE+);
Programa Europa para os Cidadãos.

Por último, é necessário saber que para 
poder aceder aos programas comunitários 
ou operacionais é necessário que seja 
publicado um convite à apresentação 
de propostas ou um aviso de abertura 
de concursos no Jornal Oficial da União 
Europeia (programas comunitários) 
ou no Diário da República (programas 
operacionais).

Para saber mais sobre apoios financeiros Carlos Medeiros, Coordenador da Unidade de Informação e Comunicação do               Centro de Informação Europeia Jacques Delors e Membro do Team Europa

“Não é justo que 
as populações 
das regiões mais 
desfavorecidas 
vivam em 
condições muito
abaixo do que 
se considera 
aceitável”

Para além dos 
fundos, existem 

igualmente 
programas 

comunitários 
que visam o 

financiamento 
e a execução 

de projetos 
em áreas 

específicas de 
acordo com os 

domínios de 
atividade da 

União Europeia
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Reforma da  
Política Comum

As preocupações ambientais excessivas e o calendário 
apertado para a adequação dos Estados-membros à 
reforma das pescas motivaram a convergência dos partidos 
portugueses representados no Parlamento Europeu.  
A Gazeta da Europa contactou os partidos  com assento no 
PE, responderam João Ferreira e Maria do Céu Patrão Neves

Pescas

João Ferreira, eurodeputado do PCP Maria do Céu Patrão Neves, eurodeputada do PSD

“Setor das pescas 
condicionado”

“Esperar pelo texto  
final da reforma”

João Ferreira defende que não há 
uma caracterização rigorosa da ex-
ploração piscatória excessiva. O eu-
rodeputado, biólogo de formação, 
dedica grande parte do seu traba-
lho à Política Comum das Pescas e 
acredita que para caracterizar esta 
sobre-pesca, precisamos de saber 
onde, para que recursos e em que 
segmentos da frota está presente. 

Com apenas 34 anos, o vice-
presidente do Grupo Confederal 
da Esquerda Unitária Europeia/ 
Esquerda Nórdica Verde e membro 
da Comissão das Pescas e da De-
legação à Assembleia Parlamentar 
Partidária ACP-EU, acredita que a 
solução dos problemas piscatórios 
está numa gestão de proximidade e 
numa preocupação maior nos pila-
res económicos e sociais. 

“A experiência e alguma biblio-
grafia científica demonstra que a 
gestão mais eficaz dos recursos pes-
queiros, de forma a maximizá-los, e 
não pondo em causa a sua sustenta-
bilidade, é a gestão de proximidade. 
Esta gestão envolve quer o sector, 
quer a comunidade científica. Isto 
é a antítese do que tivemos nos úl-
timos 30 anos”, concluí o deputado 
do Partido Comunista que admite 
que esta foi uma das principais ra-
zões que levou o seu partido a votar 
contra a Reforma da Política Co-
mum das Pescas.

Já em 2002, a Comissão Europeia 
apresentou um pacote de refor-
ma ambicioso, que propunha um 

Continuam a decorrer em Bruxelas 
as negociações entre o Parlamen-
to Europeu (PE), o Conselho e a 
Comissão Europeia (CE) sobre a 
reforma da Política Comum de Pes-
cas, sendo esperado nos próximos 
meses um documento definitivo 
que enquadre o sector europeu de 
pescas para o período 2014-2020.

Parte integrante da identidade 
nacional e da economia portugue-
sa, embora com um peso cada vez 
mais reduzido, o sector das pescas 
e a sua dependência face à Políti-
ca Comum de Pescas, responsável 
pela gestão de aspectos importan-
tes das actividades piscatórias dos 
Estados-Membros, é um tema po-
lémico que divide cidadãos, pesca-
dores, a classe política nacional e as 
instituições europeias.

A reforma encontra-se em fase de 
trílogo, ou seja, na fase onde se pro-
cura conciliar a posição já aprovada 
do PE e do Conselho, de modo a se 
obter um documento final definiti-
vo. 

Embora o documento não seja 
ainda definitivo, segundo a euro-
deputada do PSD Maria do Céu 
Patrão Neves, são dados já como 
garantidos importantes aspectos 
da reforma, destacando como po-
sitivos a preocupação com a sus-
tentabilidade ambiental das pescas, 
obedecendo a exploração deste re-
curso a um “rendimento máximo 
sustentável” e o estabelecimento 
de gestão plurianuais para todas as 

conjunto de medidas de auxílio à 
empregabilidade no sector e à so-
bre-pesca, assunto prioritário para 
a Comissão. Mas pouco mudou, 
essencialmente no que tocou aos 
pequenos pescadores nacionais.

“Desde o momento de adesão à 
Política Comum das Pescas, Portu-
gal ficou com o seu sector das pes-
cas condicionado, devido aos com-
promissos a que se comprometeu. 
Só nos primeiros 10 anos tivemos 
uma redução de frota, próxima dos 
36%, o que representa mais de 40% 
da produção nacional”, revela o eu-
rodeputado que não culpabiliza to-
talmente a União Europeia (U.E), já 
que considera que as diretrizes que 
vêm de Bruxelas são fruto de uma 
negociação na qual os governos par-
ticipam e são os protagonistas.

Por outro lado, sendo Portugal o 
país da União Europeia com maior 
Zona Económica Exclusiva, tem 
um poder irrisório na decisão da 
Política Comum das Pescas, segun-

pescarias, algo que considera muito 
importante para o sector em geral, 
por contraponto à gestão anual que 
mantem um clima de incerteza para 
os pescadores.

Como aspectos mais negativos, 
pensa que existe nesta proposta de 
reforma um desequilíbrio entre as 
três vertentes mais importantes da 
Política Comum das Pescas, a ver-
tente ambiental, a vertente social e 
a vertente económica, onde acredi-
ta que é dada prioridade à primeira 
em detrimento das restantes. “Uma 
radicalização”, diz a eurodeputada, 
“que pode trazer muitas restrições 
às pescas”.

Uma preocupação excessiva com 
aspectos ambientais, explica a eu-
rodeputada que é membro da co-
missão de pescas, está presente em 
medidas propostas como o desem-
barque da totalidade das pescarias 
acessórias, ou seja, as espécies que 
não são o alvo do pescador e que 

do João Ferreira. “Há um desequili-
bro fortíssimo” na tomada de deci-
são das políticas piscatórias.  Países 
que estão muito longe do que são 
as preocupações e as necessidades 
da pesca portuguesa determinam 
o futuro de Portugal, uma vez que 
o  pais só tem um peso de dois por 
cento dos votos no Conselho, e de 
três por cento nos lugares do Parla-
mento europeu.

Se hoje em dia há um consenso 
alargado sobre as potencialidades 
do mar e do sector das pescas, para 
ajudar a superar a situação econó-
mica vivida no país, esta redução 
da frota portuguesa refletiu-se não 
só na diminuição das capturas, 
mas também num declínio social. 
“Hoje temos uma crise generaliza-
da no país inteiro, mas antes disso 
já tínhamos em muitas das nossas 
comunidades costeiras uma crise 
económica e social. As atividades 
ligadas à pesca, como a construção 
e reparação naval, ou o comércio 
deste bem, sofreram bastante com a 
Política Comum das Pescas”.

João Ferreira considera que o 
balanço geral desta política é fran-
camente negativo. Desde um ponto 
de vista ambiental, que se caracteri-
za por uma degradação dos recur-
sos biológicos, passando pelo meio 
económico, que se reflete na perda 
de rendibilidade das embarcações 
e terminando nas questões sociais, 
onde é evidente uma perda acentu-
ada do emprego. Joana Flora

actualmente é comum serem nova-
mente deitadas ao mar. 

Esta medida afecta a rendibilida-
de do pescador, que terá que fazer 
mais deslocações à Lota, já que fica 
com menos espaço na embarca-
ção para a(s) espécie(s)-alvo que 
pretende capturar. Por outro lado, 
coloca a questão se as lotas estão 
preparadas para processar as pesca-
rias acessórias. Para a eurodeputa-
da, que embora considere que algo 
deve ser feito em relação à prática 
actual, Portugal “não tem ainda es-
truturas suficientes para cumprir” 
e alerta que se se aprovar o calen-
dário para o cumprimento desta 
medida, 2014, o país fica “exposto 
a sanções”. 

Apesar disto, a eurodeputada 
está confiante que esta reforma 
possa ser positiva para os pesca-
dores portugueses e que “é preciso 
esperar pelo texto final da reforma”.  
Frederico Neves
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A qualidade do ar e a poluição 
atmosférica marcam a agenda de 
2013. O Ano Europeu do Ar pre-
tende debater os parâmetros eu-
ropeus para as emissões de gases 
poluentes, culminando com o lan-
çamento da revisão das políticas 
comunitárias sobre a qualidade do 
ar, no final de setembro.

“Com o ‘Ano Europeu do Ar’, 
o que está em jogo é uma redefi-
nição da estratégia europeia, com 
maiores níveis de exigência e uma 
maior capacidade que se pretende 
da parte das instituições para in-
tervirem na correção e melhoria 
da qualidade do ar nos diferentes 
Estados-membros”, explica Fran-
cisco Ferreira, responsável da 
Quercus.

A revisão das políticas para a 
qualidade do ar foi influenciada 
por motivos económicos, ambien-
tais e também pela crescente liga-
ção entre a deterioração das con-
dições de saúde dos europeus e a 
poluição atmosférica que, segun-
do dados da Organização Mundial 
de saúde (OMS), contribui para 
a morte de dois milhões de pes-
soas por ano. Como mostra um 
relatório publicado em 2012 pela 
Agência Europeia do Ambiente, a 
poluição atmosférica pode reduzir 

Em busca de uma 
melhor qualidade 
de vida

Motivos económicos, ambientais e de saúde 
incentivam a revisão das políticas comunitárias sobre 
a qualidade do ar. Agora, os cidadãos europeus 
querem legar aos filhos um planeta limpoAna C. 

Oliveira

Francisco Ferreira, da Quercus, sobre o Ano Europeu do Ar em 2013 a esperança média de vida de oito 
meses a dois anos nas cidades eu-
ropeias mais afetadas por este pro-
blema ambiental. 

Acidificação e eutrofização dos 
ecossistemas, perda de fauna e 
flora, danos na agricultura e aque-
cimento global são algumas das 
consequências diretas da poluição 
atmosférica para o planeta. Tam-
bém na saúde humana, os danos 
passam sobretudo pelo aumento 
de casos de asma e problemas res-
piratórios, doenças cardiovascu-
lares e efeitos cancerígenos. Para 
melhorar a qualidade atmosférica, 
a União Europeia planeia, entre 
outras medidas, uniformizar os 
seus padrões de qualidade do ar 
de acordo com os propostos pela 
Organização Mundial de Saúde. 

“Há três medidas principais: a 
adoção de compromissos ambi-
ciosos para reduzir as emissões 
(que até devem ir além da Estra-
tégia Temática sobre Poluição 
Atmosférica de 2005), a adoção 
de legislação para reduzir as emis-
sões de sectores como os trans-
portes, a combustão doméstica e 
industrial, a agricultura e o uso de 
solventes, e ainda fortalecer a im-
plementação das atuais normas de 
qualidade do ar na UE”, sublinha 
Francisco Ferreira. 

Economia limita avanços eco-
lógicos A principal justificação 
para a falha no controlo das emis-
sões poluentes por parte da União 
Europeia, de acordo com Francis-
co Ferreira, é a impopularidade 
das medidas e a dificuldade de as 
implementar à escala nacional, 
sobretudo ao nível regional e mu-
nicipal. “Infelizmente, só se con-
seguirá ultrapassar esta situação a 
partir do momento em que a cele-
ridade de processos nas instâncias 
europeias e as penalizações im-
postas sejam suficientemente gra-
vosas para os estados-membros 
que os obrigue a agir.”

Em abril, os eurodeputados re-
jeitaram uma proposta da Comis-
são Europeia para adiar a venda 
de licenças de emissões de CO2 
planeada até 2015. Esta medida 
iria incentivar as empresas a in-
vestir em técnicas de redução da 
poluição já que, de momento, é 
financeiramente mais aliciante 
comprar licenças do que apostar 
em mecanismos ecológicos. 

O Parlamento Europeu alegou 
que a situação poderia prejudicar 
a competitividade da indústria eu-
ropeia. “Quer na Europa, quer em 
Portugal, as prioridades centram-
se no sector económico, passando 
a visão de um futuro mais susten-
tável e as exigências ambientais 
para segundo plano, com custos 
que mais tarde serão mais eleva-
dos do que um modelo onde as 
decisões deveriam integrar uma 
avaliação ambiental, política e 
tecnicamente exigente desde o 
início”, acrescenta o responsável 
da Quercus.

Hoje, os padrões de qualidade 
do ar impostos pela Comissão Eu-
ropeia ultrapassam,   por vezes, os 
valores recomendados pela OMS 
como no caso das partículas em 
suspensão (PM), um dos tipos de 
poluição atmosférica mais preju-
dicial à saúde humana. Enquanto 
a OMS determina que as PM10 
não ultrapassem uma média de 

20μg/m3 (microgramas/metro 
cúbico) por ano, na Europa os va-
lores máximos são 40μg/m3 por 
ano. Quanto às PM2.5, a OMS re-
comenda um limite de 10μg/m3 
de média anual, que na Europa 
tem o valor de 25μg/m3. 

Legado europeu do ar As ques-
tões ambientais relativas à po-
luição atmosférica também pre-
ocupam os cidadãos europeus. 
Segundo um Eurobarómetro di-
vulgado em janeiro, 79% dos in-
quiridos apoia o fortalecimento 
de medidas relativas à poluição 
atmosférica por parte da União 
Europeia e 85% concorda que os 
impactos negativos para a saú-
de e para o ambiente devem ser 
repostos financeiramente pelos 
“poluidores”. “É acima de tudo na 
promoção de um maior e melhor 
acesso diário dos cidadãos à infor-
mação sobre a qualidade do ar, e 
ainda coordenando e executando 
medidas essenciais para reduzir as 
emissões, muitas delas interferin-
do com o quotidiano de cada um 
de nós, que os cidadãos se envol-
verão melhor na preservação da 
qualidade do ar”, defende Francis-
co Ferreira. 

Paralelamente à revisão das po-
líticas do ar, que abordam sobre-
tudo as categorias de ‘Qualidade 
do Ar’, ‘Emissão de Poluição’ e 
‘Transportes’, a União Europeia 
está também a trabalhar no 7º 
Programa de Ação Ambiental 
que, no seguimento do anterior, 
pretende alcançar uma economia 
de desenvolvimento sustentável 
até 2020.

A Europa procura, assim, com-
prometer-se com mudanças am-
bientais estruturais que favoreçam 
uma economia verde, como quan-
do assumiu um papel de relevo no 
prolongamento do Protocolo de 
Quioto até 2020, na Conferência 
de Doha, em 2012.

“Mesmo que, no curto prazo, 
possam existir custos acrescidos 
para a Europa, todos os estudos 
mostram que os benefícios dos 
investimentos na redução de con-
sumos energéticos, na eficiência e 
nas energias renováveis têm múl-
tiplas vantagens, embora muitas 
delas indiretas. A longo prazo, em 
termos de saúde, independência 
energética e clima, será compensa-
tório”, conclui Francisco Ferreira.

“A trajetória 
ecológica europeia 
não é melhor 
sucedida porque 
não se antecipou  
fenómenos como 
a atual crise 
económica”, garante 
Francisco Ferreira

Eventos como a 
semana verde, 

a semana da 
mobilidade, 

fóruns, 
conferências 
e workshops 

estão 
programados ao 
longo deste ano

ANDREIA LAgO
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Terceiro choque petrolífero

O insustentável 
peso da energia

Os europeus pagam cada vez mais 
pela energia que consomem. Entre 
o desenvolvimento de energias 
renováveis e a exploração de novas 
fontes, as opiniões dividem-se sobre 
a melhor forma de suavizar a pesada 
fatura energética da UE

João 
Ruela 

Ribeiro

Muito já foi dito sobre a crise eco-
nómica, pelos mais diversos pris-
mas, seja a partir do setor financei-
ro, dos bancos, das seguradoras, da 
dívida soberana ou simplesmente 
do endividamento das famílias. 
Mas há um ponto de vista que ra-
ramente tem sido abordado pela 
opinião pública, a dependência 
energética dos países europeus. 

Com as devidas exceções con-
cedidas às flutuações semanais do 
preço dos combustíveis, pouco ou 
nada se tem refletido acerca da fa-
tura energética paga pelos Estados-
membros da UE, falando-se mesmo 
num “Terceiro Choque Petrolífero”.

A expressão é utilizada pelo do-
cente do Instituto Superior Técnico 
(IST), Clemente Pedro Nunes, e 
tem como referência o início do sé-
culo XXI, marcado por um “rápido 
aumento do consumo global”, em 
virtude do crescimento económico 
dos países emergentes (conhecidos 
na gíria geopolítica como BRIC 
– Brasil, Rússia, Índia e China). A 
crise económica iniciada em 2008 
representa o auge desse choque, ao 
qual se aliam as obrigações do Pro-
tocolo de Quioto, que vêm “limitar 
severamente o recurso ao carvão 
como fonte de energia primária” 
pelos seus subscritores, defende o 
investigador, em declarações à “Ga-
zeta da Europa”. 

O investigador considera que 
“não é possível, em muitos casos, 
competir com países que não têm 

que obedecer às restrições do Pro-
tocolo de Quioto”, numa clara refe-
rência aos EUA, à China e ao Cana-
dá, que na Cimeira de Copenhaga 
anunciou o seu abandono do pro-
tocolo. De acordo com o docente, 
a fatura energética em Portugal teve 
um aumento de 389% entre 1998 e 
2011, com a agravante do consumo 
ter diminuído.

Também as famílias têm visto 
a eletricidade caseira a aumentar. 
Num relatório recente da ERSE, 
citado pelo “Jornal de Negócios”, 
verifica-se que os custos médios, re-
lativos a agregados compostos por 
um casal e dois filhos, subiram entre 
junho – altura em que terminaram 
as tarifas reguladas – e setembro de 
2012, de 953 para 967 euros anuais.

As metas para 2020 A política da 
UE relativamente à energia está ins-
crita na chamada Estratégia 2020, 
um conjunto de metas a que os 
Estados-membros se comprome-
teram atingir até àquele ano e que 
assenta em quatro pilares: a liberali-
zação dos mercados internos ener-
géticos; a ligação transfronteiriça na 
distribuição de energia; o aumento 
da eficiência energética e, final-
mente, a coordenação da política 
externa da UE em matéria de ener-
gia. A “Gazeta da Europa” ouviu os 
eurodeputados portugueses com 
assento na Comissão da Indústria, 
da Investigação e da Energia.

A entrada de operadores priva-

dos no mercado da energia – pro-
cesso que em Portugal já se iniciou 
– é criticada pela eurodeputada, 
eleita pela CDU, Inês Zuber por 
“não ir ao encontro das necessida-
des dos Estados-membros nem das 
populações, mas apenas aos inte-
resses das grandes empresas ener-
géticas que dominam o setor”. A tí-
tulo de exemplo, a parlamentar tem 
dúvidas quanto à determinação dos 
agentes privados em diminuir a po-
breza energética.

Do lado do PSD, a eurodeputada 
Maria da Graça Carvalho, contacta-
da pela “Gazeta da Europa”, remete 
para uma apresentação de Power-
Point que resume a Estratégia 2020, 
apresentada pelo presidente da Co-
missão Europeia, Durão Barroso, 
ao Conselho Europeu, em fevereiro 
de 2011.

Em jeito de desafio à UE, Cle-
mente Pedro Nunes refere a ne-
cessidade de um “reforço da inter-
ligação elétrica entre a Península 
Ibérica e a França através dos Pi-
renéus”. A promoção de uma in-
terconexão integral, em termos de 

distribuição de energia, é uma das 
prioridades da Estratégia 2020, 
contudo o docente do IST já não 
tem fé em “anúncios mediáticos so-
bre ‘redes transeuropeias de ener-
gia’”, que depois padecem de “falta 
de concretização”.

A opinião é partilhada pela eu-
rodeputada do Bloco de Esquerda, 
Marisa Matias, que esclarece que 
“estão a ser dados passos apenas nas 
regiões onde as redes já existem”, 
enquanto “nos países do sul ainda 
está tudo por fazer”.

Perante os elevados custos eco-
nómicos e ambientais das energias 
fósseis, o desenvolvimento de fon-
tes alternativas tornou-se priori-
tário na estratégia europeia. É de 
resto na Europa que o investimento 
nas renováveis atingiu valores mais 
consideráveis, chegando perto dos 
50 mil milhões de dólares. A Es-
tratégia 2020 estabelece a quota de 
20% de produção de energia prove-
niente de fontes renováveis, valor 
que, por exemplo, já foi ultrapassa-
do em Portugal. 

Contudo, o contributo para o 

consumo total de energia ainda está 
aquém das expectativas: em 2011, 
apenas 4% da energia consumida 
em Portugal correspondia a fontes 
eólica, geotérmica ou fotovoltaica; 
em contraposição, a fatia do petró-
leo e do carvão equivalia a quase 
60% do consumo total.

Referindo-se às renováveis, Cle-
mente Pedro Nunes classifica de 
“desastre económico” a continua-
ção do investimento ao ritmo re-
cente. O pouco aproveitamento, 
aliado ao caráter intermitente das 
fontes alternativas, leva o investiga-
dor a aconselhar o congelamento 
de novos investimentos.

Visão diferente é aquela que é 
defendida pela eurodeputada Ma-
ria da Graça Carvalho, que remete 
para uma conferência que profe-
riu em novembro de 2011 sobre o 
tema. Na altura, a parlamentar do 
PSD realçou a necessidade de uma 
“maior simplicidade no acesso aos 
fundos comunitários”, apesar de 
admitir que a investigação em ener-
gias renováveis sofre de um “subfi-
nanciamento crónico”. A social de-

mocrata encontrava-se, na altura, a 
negociar um aumento da dotação 
orçamental destinada à investiga-
ção e inovação de 50 para 100 mil 
milhões de euros.

Marisa Matias entende que “é 
precisamente em contexto de crise 
económica que é necessário inves-
timento público”, sublinhando que 
“as renováveis estão a fazer o seu 
caminho”. Por seu turno, Inês Zuber 
realça que a prioridade é a de equa-
cionar o papel das renováveis num 
quadro de “defesa do interesse na-
cional, o que exige a propriedade e a 
gestão pública do setor energético”.

Novas fontes criticadas Proble-
mas, como se percebe, não faltam, 
mas as soluções tardam em apa-
recer. Uma das fugas possíveis ao 
peso excessivo da fatura energética 
é a exploração das jazidas de xistos 
betuminosos.

Clemente Pedro Nunes dá o 
exemplo dos EUA e do Canadá, 
que já iniciaram as explorações des-
te recurso, o que se está a traduzir 
“num fator decisivo para o aumento 
da competitividade económica de 
toda a América do Norte”, comenta.

Na Europa, o processo ainda está 
na fase de estudos do impacto am-
biental, mas os resultados prelimi-
nares dos relatórios apontam para 
“um número de riscos específicos 
associados à exploração do shale 
gas e levantam uma série de ques-
tões relacionadas com a aplicabili-
dade da legislação comunitária”. De 
acordo com o investigador do IST, 
uma das áreas onde se pensa existir 
grandes jazidas é precisamente a 
Bacia Lusitânica.

À esquerda olha-se com bastante 
reserva a exploração destes recursos. 
Marisa Matias aponta os impactos 
ambientais, sobretudo no que res-
peita a contaminação dos solos, e a 
“muita água que é necessária” para o 
processo. Numa intervenção no Par-
lamento Europeu, o eurodeputado 
comunista João Ferreira defende a 
imposição de uma “moratória na ex-
ploração de jazidas de gás e petróleos 
de xisto”, justificando-se igualmente 
com razões de ordem ambiental.

Até ao fecho da edição não foi 
possível obter qualquer declaração 
do eurodeputado do PS António 
Correia de Campos, nem como de 
nenhum dos dois eurodeputados 
eleitos pelo CDS-PP, Nuno Melo e 
Diogo Feio.

Portugal já ultrapassou a meta comunitária de produção de energia renovável
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Entrevista Carlos Medeiros Centro de Informação Europeia Jacques Delors

“Somos dos 
países que mais 
utilizam os fundos”

Existe em Portugal a ideia infundada de que nem 
sempre se aproveita o potencial de financiamento 
disponibilizado pelos fundos comunitários, mas afinal 
até se usufrui tanto como na AlemanhaRita 

Gaspar

acompanhar os fundos e saber 
tudo o que é necessário para 
a eles terem acesso. Isto leva a 
uma situação curiosa, em que os 
empresários continuam muito 
dependentes dos consultores. 
Não necessariamente das grandes 
consultoras, que fazem um 
excelente trabalho e conhecem 
bem os fundos, mas que são 
extremamente caras e que, por essa 
razão, só trabalham para projetos 
de alguma dimensão. Portanto, 
o empresário de pequena/média 
dimensão recorre a consultores 
que conhece, pessoas amigas, 
ficando muito dependente da 
informação que essas pessoas têm 
e que por vezes não é a melhor.

Existe alguma instituição 
que auxilie gratuitamente 
as empresas no processo de 
candidatura? O CIEJD, por 
exemplo?
Uma possibilidade para o 
pequeno empresário poderão 
ser associações locais, como o 
caso da In Loco, em São Brás de 
Alportel, porque o CIEJD não se 
pode sobrepor ao mercado. E, de 
facto, não existe nenhum serviço 
público que possa prestar este 
apoio.

Será que estas dificuldades 
não estão a fazer com que 
as empresas portuguesas 
aproveitem menos os fundos, 
comparativamente a outros 
países?
É curioso! Há uma imagem 
pública que diz que nós em 
Portugal não aproveitamos 
o dinheiro todo, o que não é 
nada verdade. Somos dos países 
que mais os utilizam. Estamos 
perto dos 60% de utilização, 
que é um montante muito bom. 
Portanto, estamos a fazer aquilo 
que devemos fazer. No início as 
nossas taxas eram bastante baixas 
mas atualmente são muito boas, 
ao nível das da Alemanha, que é 
dos países que melhor utiliza os 
fundos. 

Agora, podemos é questionar 
os modelos de desenvolvimento. 
A minha visão pessoal é que 
a aposta que Portugal fez em 
infraestruturas foi a necessária. 
Portugal é um país de periferia 
e por esse motivo necessita de 
mais ligações. A aposta inicial nas 

infraestruturas, foi uma aposta 
extremamente importante! 

O que é que está a ser 
feito, a nível europeu ou 
nacional para mitigar estas 
dificuldades?
Houve uma série de medidas 
europeias recentes: o reembolso 
a 30 dias, a eliminação das 
garantias bancárias, que 
eram muito onerosas e não 
elegíveis para financiamento, a 
readopção do adiantamento e 
uma questão fundamental que 
era o documento de quitação. 

Passou a aceitar-se a fatura como 
documento válido para o pedido 
de reembolso em vez do recibo, 
permitindo às empresas jogar 
com o recebimento de Bruxelas 
para a quitação da mesma. Nas 
contas finais a empresa já tem de 
apresentar o recibo. Esta última 
alteração foi importantíssima.

Quais os sítios/entidades 
de referência para apoiar os 
empresários na identificação e 
compreensão dos fundos?
O sítio do QREN é de referência 
e sofreu recentemente uma 
evolução. É um bom ponto 
de partida. Depois, cada um 
dos programas operacionais 
tem o seu próprio site. O 
COMPETE, por exemplo, 
que é o programa operacional 
ligado à competitividade e que 
acompanha o desenvolvimento 
industrial e económico, criou uma 
área que se chama “Sistemas de 
Incentivos”, onde congrega tudo o 
que são candidaturas que possam 
interessar às indústrias e às 
empresas portuguesas. Portanto, 
basta estar inscrito no Sistema de 
Incentivos para saber de todas as 
candidaturas.

Ao contrário, Espanha tem 
um sítio que se chama “Guía de 
Financiación Comunitaria”, que 
é extraordinário. Está muito bem 

feito. Tem tudo! Tem o QREN 
espanhol todo, tem todos os 
programas comunitários… Está 
virado essencialmente para as 
candidaturas e tem uma área 
para procurar parceiros, para o 
desenvolvimento de projetos 
internacionais. Este sítio foi 
desenvolvido pelo Centro 
de Documentação Europeia, 
em Valência, que depois foi 
comprado por um banco 
espanhol, sendo este último quem 
o financia atualmente. Este sítio 
disponibiliza um serviço gratuito 
e outro pago, referente a alertas 
sobre áreas de interesse.

Outro sítio muito bom é o 
“Welcome Europe”, que também 
tem uma parte paga e outra 
pública. 

As grandes consultoras, os 
escritórios de advogados e as 
empresas de lobbying têm uma 
boa taxa de sucesso, não porque 
tenham informação de dentro mas 
porque fazem o projeto de acordo 
com as regras todas. 

Depois existe o sítio oficial 
“Europa”, com todas as ligações 
para todos os financiamentos. O 
problema é que é apenas uma lista 
de links, não uma base de dados. 

O que pode Portugal esperar 
do novo quadro comunitário, 
o Quadro Estratégico Comum 
(QEC)?
As grandes decisões já foram 
tomadas e são as que constam da 
Estratégia Europa 2020. Existem 
sete iniciativas emblemáticas, 
das quais posso destacar: 
política industrial, inovação e 
desenvolvimento, educação (com 
uma agenda muito interessante: 
pensar a educação em função 
das competências... é a primeira 
vez que vejo isto escrito!), luta 
contra a pobreza e a continuação 
da aposta numa agenda digital. 
O Quadro Estratégico Comum 
irá tentar atingir estes objetivos 
à escala nacional mas tendo em 
atenção a realidade nacional. 
Embora o Quadro Financeiro 
Plurianual para 2014-2020 não 
tenha ainda sido aprovado já 
sabemos que os programas para 
educação e formação irão ser 
reforçados e que existirão apenas 
três regiões como objetivo de 
desenvolvimento: convergência 
de transição e de competitividade. 

Carlos Medeiros, coordenador 
da Unidade de Informação e 
Comunicação do Centro de 
Informação Europeia Jacques 
Delors, reconhece, contudo, que 
existem ainda dificuldades de 
acesso por parte dos empresários. 
Neste âmbito, salienta algumas 
medidas implementadas 

recentemente pela União 
Europeia com o intuito de mitigar 
estas dificuldades e indica alguns 
sítios que poderão auxiliar o 
empresário na compreensão do 
vasto  “universo” dos fundos.

Quais as principais 
dificuldades dos empresários/

empresas no acesso aos 
fundos comunitários?
O que sentimos no serviço 
de informação do Centro de 
Informação Europeia Jacques 
Delors (CIEJD) é que a maior 
parte das empresas não tem 
capacidade técnica e recursos 
humanos suficientes para poder 

“O apoio dos 
fundos não 

deve substituir 
a capacidade 
de invenção e 

empreendedora 
do próprio 

empresário”

HUgO gONçALVES

“O máximo que 
se atinge é cerca 
de 60% na taxa 
de execução 
(dos fundos)” 



28 Gazeta da Europa 30 de Abril de 2013 30 de Abril de 2013 Gazeta da Europa 29

Arlindo Cunha debate próxima Política  
Agrícola Comum (PAC)

Convergência 
simbólica

Às portas de mais um final de ciclo 
da PAC para o período em curso, as 
instituições europeias têm até junho 
para decidir qual o plano para a 
Agricultura nos próximos sete anos. 
No meio rural é onde se prevê  
a maior “tesourada” para Portugal

Margarida 
Jesus Pinto

A discussão entre a Comissão Eu-
ropeia, o Parlamento Europeu e o 
Conselho da União Europeia co-
meçou no passado mês de abril e 
as primeiras reuniões debateram 
o regime dos pagamentos diretos 
aos agricultores e a organização 
comum de mercado única.

Arlindo Cunha, ex-ministro da 
Agricultura na era de governa-
ção de Cavaco Silva, conhece por 
dentro a experiência das reuniões 
europeias, já que enquanto presi-
dente do Conselho de Ministros 
“segurou as rédeas” das negocia-

ções aquando da reforma da PAC 
de 92. 

Hoje, em vésperas de decisões 
estruturais, para Arlindo Cunha 
tudo se resume a dois  vectores fun-
damentais da PAC. “O primeiro é 
a cláusula de convergência e o se-
gundo tem a ver com os chamados 
‘pagamentos verdes’”, refere. Para 
o economista, a proposta  da Co-
missão Europeia dita que “as atuais 
ajudas convergissem para um valor 
comum por hectare, até 2019 den-
tro de cada Estado-membro e até 
2029 entre Estados-membros”. O 

ex-ministro diz que, como é habi-
tual, os países que mais recebem 
torcem o nariz a este tipo de pro-
postas e são esses mesmos países, 
“os mais ricos”, que vão provocar 
apenas uma “convergência pouco 
mais do que simbólica”, e a PAC 
vai continuar a “descriminar pro-
duções, agricultores e regiões”. 

No que diz respeito aos “paga-
mentos verdes”, a PAC quer com-
prometer-se a “afetar um mínimo 
de 30% do envelope financeiro a 
sistemas agrícolas mais ecológicos”. 
Para Arlindo Cunha, a ministra da 
Agricultura, Assunção Cristas, não 
pode deixar este assunto passar em 
branco. “Estas exigências verdes 
devem ser flexíveis a ponto de po-
derem ser aplicadas aos nossos sis-
temas agrícolas mais intensivos e de 
menor dimensão.” No Norte e no 
Centro do país, alguns desses siste-
mas não têm quaisquer condições 
de cumprimento dessas medidas e 
por isso podem vir a ser penaliza-
dos, alerta Arlindo Cunha. 

Cortes para Portugal Mas o ex-
ministro enumera outras matérias 
em que Assunção Cristas tem de 
fazer finca-pé. “Não pode acei-
tar que um país intervencionado 
receba menos apoios do que no 
anterior orçamento. Não pode 
aceitar que seja possível atribuir 
pagamentos diretos aos agriculto-
res sem estes terem como contra-
partida a obrigação de produzir 
para o mercado. E não pode aceitar 
que o FEADER (Fundo Europeu 
Agrícola de Desenvolvimento Ru-
ral) não conceda apoios ao finan-
ciamento de novos regadios ou à 
reabilitação dos existentes.”

No meio rural é precisamente 
onde se prevê a maior “tesourada” 
para Portugal. “Poderemos vir a re-
ceber do FEADER 3.600 milhões 
de euros, o que representa uma re-
dução de um potencial corte  uns 
12 a 13% face ao período anterior”. 
No entanto, nos pagamentos dire-
tos, Arlindo Cunha prevê que haja 
uma compensação, o que de certa 
forma vai ser “dar com uma mão e 
tirar com outra”, refere. 

Mas o que importa é que ao con-
trário do que muitas vezes aconte-
ceu no passado, “apliquemos bem 
os recursos na modernização da 
agricultura, melhoria da sua com-
petitividade e aumento da produ-
ção”, sugere o ex-ministro. 

O ex-ministro 
da Agricultura, 
Arlindo Cunha, 
alerta para um 
potencial corte  

de 12 a 13% 
face ao período 

anterior de 
financiamento 
do FEADER em 

Portugal

COMISSãO DE COORDENAçãO DA REgIãO DO NORTE

Movimentos independentistas na Escócia e Catalunha 

Em guarda para 2014
A altura não é fortuita. Com dois referendos no 
horizonte “a Europa dos povos” pode ter de albergar o 
desconforto de novas fronteiras, mas como “campeã da 
democracia” não se pode opor às mesmas demandas

Ana Filipa 
Magalhães

Para 2014 estão 306 anos desafia-
dos por uma pergunta de resposta 
bipartida: deve ou não a Escócia 
tornar-se independente do Reino 
Unido? As vozes mais críticas ex-
tremam a resposta europeia: este 
referendo pode não ser apenas 
colocado aos escoceses que em 
1707 assinaram um Ato de União 
com Inglaterra, mas sim aos povos 
europeus que, de uma forma ou de 
outra, se encontram desajustados 
ou descontentes com as “suas” ca-
pitais nacionais. 

Em 2012 Barcelona viu as suas 
ruas inundadas por quase dois 
milhões de estaledes (bandeiras 
nacionalistas) num frémito popu-
lar pela autodeterminação catalã. 
Desde Novembro de 2012, quan-
do foi votada a realização de um 
referendo – perante a oposição 
do governo espanhol, que alega a 
inconstitucionalidade do mesmo 
– as posições dicotomizam-se; 
sendo certo que na Catalunha já 
mais de 50 por cento da população 
é favorável à formação de um novo 
estado. 

Para David Martí, professor da 
Universidade de Edimburgo e 
doutorando em nacionalismos,  
“antes do referendo escocês, não 
haverá desenvolvimentos signifi-
cativos na Catalunha” e o resultado 
importa. “Caso a Escócia preferir 
a independência, isso funcionará 
como um catalisador e incentivo 
para os apoiantes pró-indepen-
dência da Catalunha.”

As motivações são distintas. 
Enquanto na Catalunha há um 
descontentamento crescente com 
o governo de Madrid, na Escó-
cia trata-se maioritariamente de 
uma prova de autodeterminação e 
identificação nacional, que já vem 
desde 1950. Como o principal mo-

vimento pró-independentistas e 
apartidário, o Yes Scotland, afirma, 
“é melhor que as decisões sobre o 
futuro da Escócia sejam tomadas 
pelas pessoas que mais se preocu-
pam com a Escócia – e essas são 
as pessoas da Escócia”. Para além 
disso há também uma divergência 
ideológica, que separa os governos 
conservadores da Inglaterra do go-
verno social-democrata escocês, o 
Scottish National Party.

Já na Catalunha há um senti-
mento mais recente que se prin-
cipia com a reforma, em 2003, 
do Estatuto de Autonomia, que 
garantia maiores poderes para o 

governo catalão, bem como um 
estatuto de “nacionalidade” catalã. 
Este estatuto viria a ser mitigado 
no parlamento espanhol. Em 2006 
quando o mesmo Estatuto de Au-
tonomia foi votado por referendo 
a todos os catalães, foi desta vez 
declarado, por parte do Tribunal 
Constitucional espanhol, em al-
guns pontos, como institucional. 
“Este foi o ponto de viragem”, para 
uma tensão entre o governo local 
e o governo central. O CiU (Con-
vergència i Unió), o principal par-

tido nacionalista catalão teve um 
papel relevante, nas últimas elei-
ções em Novembro de 2012, ao 
assumir como proposta um refe-
rendo pela independência. Assim, 
o móbil independentista catalão 
funda-se numa série de pedidos e 
recusas irredutíveis entre Madrid e 
Barcelona.

Movimentos centrífugos em 
tempos de crise “Em situações de 
severidade económica as pessoas 
tornam-se mais dispostas a tenta-
rem algo novo”, afirma Martí. Para 
o investigador político, a crise que 
assola a Europa tem um papel mais 
acentuado na Catalunha do que 
na Escócia, já que quando a re-
gião beneficia de ajuda financeira 
por parte do poder central “tende 
a esquecer as reivindicações inde-
pendentistas”. Ao inverso, a Ca-
talunha, em tempos de estreiteza 
económica, tal como as regiões 
que têm muitos encargos com o 
banco central, “encaram o Estado 
como um encargo”. Daí a questão 
da identidade: é por ela que “nos 
tempos difíceis toda a gente está 
pronta para ajudar os seus com-
patriotas”. O mesmo não acontece 
quando existem nações encaixa-
das em nações maiores que não se 
reconhecem e não se sentem em 
paridade.  

Para Martí, a existência do re-
ferendo marcado para 2014, pro-
va que o “projecto da Europa dos 
Povos, do início dos anos 90, está 
morto”.  As atuais circunstâncias 
põem em cheque não só as polí-
ticas de regionalização previstas 
pelo Tratado de Roma mas tam-
bém o futuro diplomático da UE. 
Não é despropositado o slogan da 
campanha catalã: “Catalunha, o 
novo estado da Europa”. 

“Em situações 
de severidade 
económica 
as pessoas 
tornam-se mais 
dispostas a 
tentarem algo 
novo”, afirma Martí
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Ana Santos Pinto, docente em Es-
tudos Políticos da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, é 
especialista nas áreas de Investiga-
ção de Estudos Europeus e Defesa 
e Segurança Internacional. E su-

Plena soberania, 
legado positivo

A UE dispõe da necessária concepção política 
e estratégica para a identificação e resposta 
às ameaças identificadas mas depende 
da concertação no quadro das instituições 
europeias e da vontade política expressa pelos 
Estados-membros, dizem as especialistas 

Carla 
Guerreiro 

Santos

Análise da Defesa UE Ana Santos Pinto investigadora e Teresa de Sousa jornalista

blinha que cada Estado-membro 
da UE mantém plena soberania na 
área da defesa, independentemen-
te de ser membro da NATO ou de 
ter um estatuto de neutralidade. 
Mas esta aposta da UE na Defesa 
complementar dos Estados-mem-

bros pode criar dificuldades acres-
cidas à influência europeia a uma 
só voz na Política Externa e de Se-
gurança Comum (PESC). Teresa 
de Sousa, jornalista e apresenta-
dora do “Mais Europa”, defende 
que a Europa sempre conviveu 

bem com a liderança dos EUA, in-
dependentemente da reacção das 
opiniões públicas porque é uma 
situação que “lhe tem sido confor-
tável.” Hoje, essa relação transa-
tlântica mantem-se, naturalmente, 
mas está a sofrer algumas altera-
ções porque os EUA se recentra-
ram nos desafios de segurança na 
Ásia.

Como avalia a  intervenção 
militar e humanitária da 
União Europeia no mundo?
ASP De acordo com o então Alto 
Representante para a Política Ex-
terna e de Segurança Comum, 
Javier Solana, em 2003, “contra-
riamente ao que se passava com a 
ameaça maciça e visível da Guerra 
Fria, nenhuma das novas ameaças 
é puramente militar, nem pode 
ser combatida com meios exclu-
sivamente militares; todas elas 
requerem uma conjugação de ins-
trumentos”. Logo a UE considera 
que as atuais ameaças e riscos com 
que se defronta – terrorismo, pro-
liferação de armas de destruição 
maciça, conflitos regionais, fracas-
so dos Estados e criminalidade or-
ganizada – devem ter uma resposta 
integrada por parte da União, com 
instrumentos militares e civis, im-
plementados, de forma comum, 
pelas estruturas europeias e nacio-

nais, os Estados-membros, numa 
lógica de complementaridade. 

TdeS A maior parte das operações 
militares, por razões humanitárias 
e para restaurar a paz na União 
Europeia, têm sido ainda feitas em 
cooperação com a Aliança Atlânti-
ca, portanto não são só operações 
militares da UE. Embora já exis-
tam algumas que são só da UE, 
como no Congo ou como a força 
atual no Kosovo, o padrão dos 
anos 90 e do início deste século foi 
sempre de cooperação entre a UE 
e a NATO. Os últimos anos têm 
sido caracterizados na UE pela cri-
se, mas mesmo antes da crise, por 
cortes significativos na despesa 
com a defesa. Os mecanismos de 
decisão sobre essas intervenções 
ainda não estão estabilizados no 
quadro da UE, mas apesar de tudo 
a UE tem sido capaz de estar à al-
tura dos desafios, dos pedidos das 
Nações Unidas e da cooperação 
com a NATO. E portanto o legado 
dos últimos anos é positivo.

Os recentes atentados em 
Boston acordam a ameaça 
terrorista... O que tem feito a 
União Europeia para proteger 
os seus cidadãos?
ASP Ainda citando Javier Solana, 
“a Europa é simultaneamente um 

alvo e uma base para o terrorismo 
- há países europeus que foram 
designados como alvo e sofreram 
atentados. Foram descobertas 
bases logísticas de células da Al 
Qaeda no Reino Unido, em Itália, 
na Alemanha, em Espanha e na 
Bélgica”. Na “Estratégia Antiterro-
rista da União Europeia”, aprovada 
pelo Conselho Europeu em 2005, 
a UE define a estratégia e instru-
mentos para prevenção e resposta 
a este fenómeno, em particular 
no quadro da política europeia de 
Justiça e Assuntos Internos ( JAI), 
dependendo porém na necessária 
concertação no quadro das ins-
tituições europeias e da vontade 
política expressa pelos Estados-
Membros. É importante salientar 
os esforços desenvolvidos e a cria-
ção de regras e procedimentos co-
muns que favorecem a cooperação 
entre Estados-Membros, dada a 
importância desta para a resposta 
à ameaça terrorista transnacional.

TdeS Os atentados de Boston vie-
ram apenas dizer que a ameaça 
terrorista existe, continuará a exis-
tir e que nós temos de saber con-
viver com ela através dos serviços 
de cooperação e de segurança.  É 
uma espécie de alerta... mas diga-
mos que não vem alterar muito o 
que está estabelecido para o com-

“Os atentados 
de Boston 

vieram apenas 
dizer que 
a ameaça 
terrorista 

existe, 
continuará a 
existir e que 

nós temos 
de saber 

conviver com 
ela através dos 

serviços de 
cooperação e 

de segurança”, 
diz Teresa de 

Sousa
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bate ao terrorismo. A Europa tem 
hoje perfeita consciência do que é 
hoje a ameaça terrorista, já que foi 
alvo de dois atentados muito gran-
des depois do 11 de Setembro, em 
Londres e em Madrid. E já não é a 
ameaça directa da Al-Qaeda, a qual 
ficou altamente enfraquecida nes-
ta última década graças aos esfor-
ços dos EUA, mas que há ameaças 
terroristas dispersas que são peri-
gosas para a UE, que exigem uma 
grande atenção e investimento, e 
que estão hoje aliás mais proximas 
do território europeu porque elas 
vêm de países que estão na orla sul 
do mediterrâneo e, portanto, são 
ameaças reais. 

Como é que a UE se 
posiciona face aos EUA, 
por tantos, considerados “a 
polícia do mundo”?
ASP A União Europeia tem procu-
rado assumir uma posição de com-
plementaridade face aos Estados 
Unidos da América, no que con-
cerne à promoção da estabilidade 
e segurança internacional. Mas os 
norte-americanos têm solicitado 
aos seus parceiros europeus uma 
maior contribuição no ‘burden 
sharing’ da segurança internacio-
nal e a UE, bem como cada um dos 
Estados-membros, deve assumir 
uma posição concertada com as 
políticas nacionais de cada um dos 
Estados-Membros o que, tendo 
em conta a sua diversidade, nem 
sempre é fácil de alcançar.

A UE deve continuar a assumir 
a promoção daqueles que são os 
seus princípios e valores fundado-
res e utilizar os instrumentos e es-
tratégias que a caracterizam, e tem 
à sua disposição, para suportar a 
sua ação externa, tendo em conta 
as características e natureza distin-
tas dos EUA e da Europa.

TdeS A UE convive bem com o 
facto de os EUA serem a polícia do 
mundo por uma razão muito sim-
ples: é que enquanto eles o forem, 
tiram trabalho e preocupação à UE 
e dispensam-na de fazer coisas que 
eventualmente teria de fazer para 
garantir a segurança no território... 
os países do Magreb, do Maxerre-
que, do Médio Oriente, são regi-
ões limítrofes da Europa, que lhe 
colocam problemas de segurança 
e que vão obrigá-la a ser mais in-
dependente dos EUA no futuro. 

A UE sempre viveu até ao fim da 
Guerra Fria sob a protecção dos 
EUA e pôde desenvolver-se e enri-
quecer porque não tinha de se pre-
ocupar com a própria segurança 
porque a sabia garantida através da 
NATO e da parceria transatlântica. 

Hoje, os EUA consideram que 
o seu grande desafio estratégico já 
não se coloca no Atlântico ou nas 
regiões próximas da UE, mas sim 
no Pacífico por causa da emergên-
cia da China e têm a sua grande 
preocupação estratégica centrada 
na transferência de riqueza que 
neste momento se processa em 
direcção à Ásia. Os EUA também 
têm sido muito claros em relação 
à Europa, embora queiram preser-
var a NATO como uma aliança de 
defesa fundamental entre os dois 
lados do Atlântico, entre as demo-
cracias europeias e a democracia 
norte-americana e o Canadá, e têm 
enviado mensagens claras à UE: 
mais autonomia na sua própria se-
gurança no quadro da NATO e um 
papel muito mais activo na estabi-
lização e na garantia de paz da sua 
zona limítrofe. 

Cada Estado-membro tem o 
seu ministro dos Negócios 
Estrangeiros. Porquê a 
criação do cargo de Alto 
Representante da UE para 
os Negócios para a Política 
Externa? 
ASP Este cargo surge da necessida-
de de melhor coordenação entre 
as diversas instituições europeias 
envolvidas na ação externa da 
União – designadamente o Con-
selho e a Comissão. O objectivo 

é assegurar que não existe uma 
sobreposição de esforços políti-
cos, duplicação de instrumentos 
e também procurar assumir e pro-
mover uma posição coerente em 
matéria de política e ação externa 
da UE. Tal não invalida a neces-
sária promoção, por cada um dos 
Estados-membros, das suas pró-
prias políticas externas nacionais. 
Creio que a política externa da 
UE não deve ser encarada como 
uma substituição das políticas ex-
ternas dos Estados-membros, mas 
sim enquanto um instrumento de 
complementaridade.

TdeS Não é um cargo, é um ser-
viço que é chefiado por um Alto 
Representante para a Política Ex-
terna e de Segurança que também 
é vice-presidente da Comissão 
Europeia. Essa foi uma delibera-
ção muito importante do Trata-
do de Lisboa, que foi concluído 
depois de uma longa negociação 
em 2007, e uma das preocupações 
dessa revisão dos Tratados que 
resultou no Tratado de Lisboa era 
dar à Europa  instrumentos mais 
sólidos, mais eficazes na tomada 
de decisão em relação à Política 
Externa e Defesa.

 O Tratado de Lisboa fixa a 
criação de uma espécie de servi-
ço diplomático europeu, do qual 
o Alto Representante é a figura 
principal e esse serviço está a ser 
construído com grandes avan-
ços... ainda não tem a solidez polí-
tica e estratégica para agir de uma 
maneira concertada no mundo, 
como garante da Política Externa 
e de Segurança da UE, mas é um 
serviço que era necessário e terá 
de ser desenvolvido, sobretudo 
com mais capacidade política, 
mas que se vai fazendo aos pou-
cos. O papel da Catherine Ashton 
tem procurado conciliar os vários 
interesses dos países europeus e a 
sua reacção aos grandes aconteci-
mentos mundiais, mas se a UE se 
quer manter na cena internacio-
nal no futuro vai ter de dar muito 
mais consistência ao seu serviço 
de acção externa. A UE está mer-
gulhada numa crise enorme, tem 
a sua atenção mais virada para 
dentro dela própria do que para o 
exterior mas é um caminho obri-
gatório e sem retorno, ou seja, 
será para fortalecer a dimensão da 
política externa da UE.

A UE sempre 
viveu até ao fim da 
Guerra Fria sob a 
protecção dos EUA 
e pôde desenvolver-
-se e enriquecer 
porque não tinha de 
se preocupar com a 
própria segurança, 
diz Teresa de Sousa

Drogas legais

Smartshops fecham, 
vendas online disparam 

Os registos mais recentes do Serviço de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) dão conta 
de pelo menos 44 smartshops em Portugal. O seu encerramento 
parece não ser solução, porque as substâncias psicoactivas 
continuam disponíveis e de fácil acesso na Internet 

Luís 
Santos

As novas substâncias psicoactivas 
têm-se desenvolvido a um ritmo 
crescente e não estão incluídas nas 
listas de proibição das Convenções 
das Nações Unidas. Por isso, não é 
de estranhar que em 2012 tenham 
sido detectadas 73 novas substân-
cias psicoactivas na Europa contra 
as 49 de um ano antes.

A morte de quatro adolescentes 
na Madeira, alegadamente pelo 
consumo deste tipo de substâncias, 
fez com que Portugal acordasse 
para o problema. O governo por-
tuguês aprovou um diploma, já em 
vigor, que obriga ao “encerramento 
dos locais utilizados para esses fins”. 
A nova legislação permite proibir 
de forma imediata a venda destas 
substâncias, prevê uma fiscalização 
mais apertada aos estabelecimentos 
e também um maior investimento 
em campanhas de prevenção do 
consumo das novas drogas.

A primeira smartshop do país foi 
a Cogumelo Mágico de Aveiro, em 
2007. As Magic Mushroom apare-
ceram em 2008 e transformaram-
se na maior cadeia a nível nacional 
deste tipo de produtos, através do 
sistema de franchising. Tem marca 
com produtos próprios e uma dis-
tribuidora, a Aurafeel.

Uma nova substância psicoactiva 
é um novo estupefaciente ou novo 
psicotrópico, puro ou numa prepa-
ração, não controlado pela conven-
ção Única das Nações Unidas de 
1961 sobre os estupefacientes, nem 
pela Convenção das Nações Unidas 
de 1971 sobre substâncias psicotró-
picas, mas que pode constituir uma 
ameaça para a saúde, comparável à 
das substâncias enumeradas nessas 

convenções (Decisão 2005/387/
JAI do Conselho).  

No entanto, o número de sites a 
vender este tipo de produtos para 
os Estados-membros da União Eu-
ropeia (UE) tem-se multiplicado 
de forma extraordinária. “Nalguns 
países, drogas que foram proibidas 
passaram para o mercado ilegal”, 
explica Michael Evans-Brown, ana-
lista científico de novas drogas do 
Observatório Europeu da Droga e 
da Toxicodependência (OEDT). 

É o que tem acontecido com a 
mefedrona que, depois de proibida 
em Portugal, foram apreendidos 77 
quilos, chegados ao país por via ma-
rítima. 

O problema, segundo João Gou-
lão, presidente do SICAD, é que as 
novas substâncias psicoactivas não 
são facilmente detectáveis e identi-
ficáveis pelos laboratórios de polícia 
científica. A realização de testes para 
detectar substâncias desconhecidas 
ou inesperadas é morosa, complexa 
e cara, o que dificulta aos legislado-
res e às forças políticas a definição de 
respostas direccionadas e rápidas. 

Muitas destas substâncias “são 
extremamente perigosas”, afirmou 

João Goulão, acrescentando que 
“são legais porque ainda não houve 
tempo para as ilegalizar, porque são 
novas ou pouco conhecidas”. Juridi-
camente não é possível criminalizar 
a distribuição não autorizada de 
todas as substâncias psicoactivas e, 
por isso, a legislação, em vez de ser 
proactiva, apenas reage às substân-
cias à medida que vão aparecendo. 

A Comissão Europeia (CE) de-
cidiu criar uma legislação europeia 
para o fenómeno das smartshops, de 
modo a combater a propagação de 
drogas sintéticas estimulantes. Vi-
viane Reding, comissária europeia 
para a Justiça, admitiu que muitas 
destas substâncias são “proposita-
damente mal rotuladas, de forma a 
contornar a legislação sobre produ-
tos alimentares ou de controlo da 
droga”, para poderem ser vendidas 
em smartshops, sendo identificadas 
como fertilizantes ou incensos. A 
CE, em coordenação com alguns 
países, e o Serviço Europeu de Po-
lícia trabalham neste momento na 
elaboração de uma nova legislação 
para melhor responder ao controlo 
das novas substâncias psicoactivas a 
nível europeu.

Magic 
Mushroom é o 
nome da cadeia 
de lojas que 
começou com 
um pequeno 
estabelecimento 
no Bairro Alto, 
em Lisboa
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Uma 
conquista 
diária

Com a crise instalada em todos 
os sectores da sociedade, o 
Parlamento Europeu escolheu 
este ano assinalar o Dia da 
Mulher sob o tema “a resposta 
das mulheres à crise”Andreia 

Lago

Igualdade de género na UE

A percepção de que as desigualda-
des de género se acentuaram no 
contexto da crise, com um agrava-
mento das disparidades salariais 
entre homens e mulheres e uma 
maior dificuldade para as mulheres 
no equilíbrio entre a vida profissio-
nal e privada, ficou confirmada no 
recente Eurobarómetro, intitulado 
“Mulheres e as desigualdades de gé-
nero no contexto da crise”. Dos en-
trevistados 25.556 europeus, quase 
metade dos inquiridos acredita que 
uma das principais preocupações 
de um empregador é saber se uma 
mulher tem filhos. Por outro lado, 
40% acreditam que no mesmo 
caso, se for um homem, a princi-
pal preocupação do empregador é 
relacionada com as qualificações 
profissionais.

“Infelizmente continua a fazer 
sentido comemorar um dia assim 
no século XXI”, refere a eurode-
putada portuguesa socialista Edite 
Estrela. A vice-presidente da Co-
missão dos Direitos da Mulher e 
da Igualdade de Género (CDMIG) 
refere que as “discriminações per-
sistem na sociedade e são discri-

minações que começam na família 
e terminam no local de trabalho”. 
Edite Estrela chama a atenção 
para a reduzida representação das 
mulheres nas instâncias de poder, 
seja ele político ou económico, e 
recorda que a inclusão do sistema 
de quotas em alguns países levou 
a um aumento da representação 
feminina.

Na gestão da economia, a euro-
deputada defende um sistema de 
quotas, de modo a implementar a 
igualdade de género nas empresas, 
e dá o exemplo da Noruega, que em 
2003 aprovou uma lei que instituía 
uma quota de 40% de cada um dos 
géneros nas empresas públicas e 
nas empresas cotadas na bolsa. Edi-
te Estrela revela que, ao fim de 10 
anos, “já existe uma representação 
de mulheres de 45%” e ressalva que 
esta iniciativa foi proposta por “um 
governo conservador, como tal, não 
foi por razões progressistas de pro-
mover a igualdade de género mas 
sim por razões económicas, uma 
vez que há estudos que revelam que 
nas empresas em cujos conselhos 
de administração há, pelo menos, 

1/3 de mulheres, existe um retorno 
económico muito positivo”

No entanto, Edite Estrela está 
longe de defender um poder total 
às mulheres. A eurodeputada de-
fende um equilíbrio entre homens 
e mulheres nas administrações das 
empresas, de modo a que as carac-
terísticas de cada género se possam 
unir, uma vez que, diz, “são comple-
mentares”.

Mais habilitadas, mas condicio-
nadas Já a eurodeputada do PSD, 
Regina Bastos, (também membro 
da CDMIG)  lembra que “as mu-
lheres são mais de 50% da popu-
lação... estão mais habilitadas em 
talentos do que os homens porque 
são maioritárias nas licenciaturas 
e têm formação e competências 
em diversas áreas, mas depois na 
progressão da carreira esbarram, 
porque querem constituir família 
e ficam na retaguarda enquanto os 
homens continuam a poder progre-
dir nas carreiras”. 

Regina Bastos refere, no entan-
to, que tem consciência de que as 
negociações sobre esta questão são 

difíceis e dá como exemplo o gru-
po a que pertence, o PPE (o maior 
grupo do PE) que não é favorável 
à criação de quotas. A própria eu-
rodeputada ressalva que “não é 
tout court a favor das quotas para 
a representatividade feminina nas 
empresas cotadas em bolsa”, mas 
considera que tem de se realizar 
uma mudança de mentalidades gra-
dual e deve existir “um código de 
boas práticas, que deve funcionar a 
nível das empresas”, de modo a que 
dêem exemplos umas às outras, in-
tegrando mulheres nos conselhos 
de administração. 

Na União Europeia só um em 
cada 10 membros dos conselhos de 
administração das empresas é mu-
lher e só 3% dos directores execu-
tivos são do sexo feminino… mas 
aproveitar os talentos das mulheres 
nas empresas não é só uma questão 
de igualdade, é também uma estra-
tégia empresarial. 

O grupo financeiro Goldman Sa-
chs realizou um estudo que conclui 
que colmatar as disparidades sala-
riais entre homens e mulheres pode 
dar um impulso até 9% do Produ-

to Interno Bruto, na área do Euro. 
Um outro estudo, realizado pela 
consultora McKinsey & Company, 
constata que as empresas com mais 
mulheres nos conselhos de admi-
nistração obtiveram lucros opera-
cionais 56% mais elevados do que 
os das empresas só com homens 
nos lugares de topo. 

A eurodeputada búlgara do 
PPE, Mariya Nedelcheva, é autora 
de um relatório sobre a “Igualdade 
entre homens e mulheres na União 
Europeia em 2010”. Através deste 
documento constata que “a crise 
económica e financeira teve conse-
quências muito mais duras e mais 
duradouras sobre as mulheres e 
os sectores que estão em risco de 
ser mais atingidos por um longo 
período são aqueles onde há uma 
predominância de mulheres: ser-
viços sociais, educação e saúde”. A 
eurodeputada considera ainda que 
a escola deve ser um instrumento 
para combater os estereótipos, “as-
segurando desde cedo uma esco-
lha mais alargada para as raparigas, 
na formação ou carreira, uma vez 
que, frequentemente, é ensinado 

o papel tradicional homem/mu-
lher, que depois é reproduzido no 
trajecto pessoal e profissional”. A 
eurodeputada defende que esse 
papel fundador da escola deve ser 
revisto, de modo a que não exis-
tam disciplinas associadas ao gé-
nero.

Equilíbrio e justiça em cada dia 
Os temas em torno das desigual-
dades entre homens e mulheres, 
na União Europeia, são bastantes e 
complexos e a opinião é unânime: 
não há direitos adquiridos e a luta 
tem de ser diária.

A eurodeputada do Bloco de 
Esquerda, Marisa Matias, lembra 
que “a discriminação acontece nos 
365 dias do ano, mas enquanto 
não houver igualdade total em ter-
mos de acesso a direitos, enquanto 
existir uma sociedade sexista com 
discriminação das mulheres – que 
continuam a não ter as mesmas 
condições de acesso ao trabalho, 
seja porque ganham menos ou por-
que quando engravidam são des-
pedidas em vez de gozarem licença 
de parto – e existirem estes proble-
mas pouco dignos que nem fazem 
justiça àquilo que se diz ser uma 
Europa da liberdade e da igualdade 
entre homens e mulheres, e que vão 
contra tudo aquilo que são as cartas 
constitucionais e os tratados que 
vigoram neste Europa, é óbvio que 
continua a fazer sentido comemo-
rar o Dia da Mulher”.

A opinião da maioria dos cida-
dãos vai ao encontro destes alertas. 
Segundo o Eurobarómetro sobre 
“Mulheres e as desigualdades de 
género no contexto da crise”, mais 
de três quartos dos inquiridos refe-
riram que o aumento do número de 
mulheres em posições de chefia nos 
países em desenvolvimento iria au-
mentar o respeito pelos direitos hu-
manos, tendo 72 % declarado que 
isso iria também melhorar as con-
dições de vida. 65% dizem mesmo 
acreditar que esse facto permitiria 
evitar conflitos e guerras. Mais de 
nove em cada dez europeus consi-
deram ainda que a igualdade entre 
homens e mulheres revela o nível 
civilizacional e que todos os progra-
mas de ajuda devem ter especifica-
mente em conta os direitos das mu-
lheres. Para a eurodeputada búlgara 
do PPE, Mariya Nedelcheva, “a luta 
pela igualdade é uma batalha que se 
trava todos os dias”.

Na UE só um em cada 10 membros dos conselhos de administração das empresas é mulher
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Estima-se que mais de 5 milhões 
de jovens poderão usufruir das 
oportunidades de mobilidade e 
cooperação internacionais, que, 
entre 2014 e 2020, terão um orça-
mento de 18 mil milhões de euros. 
Os programas de educação formal 
como o Erasmus, Erasmus Mun-
dus e Leonardo Da Vinci serão 
fundidos com outras iniciativas 
da educação não formal, como o 
programa Juventude em Acção. 
Na iminência da recta final do 
programa Juventude em Acção, a 
Comissão de Cultura e Educação 
do Parlamento Europeu aprovou, 
em Novembro de 2012, o projecto 
Yes Europe, o qual quer abranger 
todos os programas de formação, 
educação e desporto para a juven-
tude. 

Segundo a Comissão de Cultura 
e Educação, esta junção não irá al-
terar nem os nomes nem os objec-
tivos de cada um dos programas; 
visa apenas reduzir os custos e as-
segurar a sua continuidade, além 
de trazer algumas mudanças na 
gestão dos fundos. Por exemplo, 
os estudantes que queiram fazer 
mestrados no estrangeiro poderão 
pedir empréstimos de 12 mil a 18 
mil euros a taxas de juro reduzi-
das, sem prejuízo de outras bolsas. 

As experiências 
únicas da Europa 
que diz sim 

A educação não formal aposta na motivação dos 
formandos e treina a curiosidade, a criatividade e a 
comunicação sem desvalorizar o que se aprende no 
sistema de ensino. Agora estão juntos

 Carla 
Guerreiro 

Santos

Fusão dos programas de formação, educação e desporto para a juventude

Também haverá pela primeira vez 
um programa de financiamento 
exclusivo para o desporto e uma 
secção separada para a juventude.

A cooperação europeia no do-
mínio da juventude nasceu há 
mais de 30 anos quando em 1988 
foi criado o programa Juventu-
de para a Europa. Em 1996, foi a 
vez de instituir o Serviço Volun-
tário Europeu (SVE). Ambos os 
programas foram fundidos no 
programa de acção Juventude, no 
ano 2000. Por fim, em Novembro 
de 2006 foi aprovado o programa 
Juventude em acção com data até 
2013.

Ano sabático de 10 anos Antó-
nio Gomes tem 36 anos e é actu-
almente Presidente da Associação 
Nacional de Ex-Voluntários e fun-
dador da Associação Check-In – 
Cooperação e Desenvolvimento. 
A vida do António mudou, em 
1996, quando começou a fazer vo-
luntariado no Centro Comunitá-
rio de Carcavelos e teve contacto 
com os programas comunitários 
(ainda piloto, na época) da Juven-
tude para a Europa. Três anos de-
pois participou num intercâmbio 
juvenil, em Itália, onde, através da 
Associação Xena, surgiu a possibi-

lidade de fazer um Serviço Volun-
tário Europeu (SVE) de seis  me-
ses, em que o limite de idade era 
25 anos e, assim, optou por fazer 
um ano sabático do curso de Ar-
quitectura.

“Quando cheguei ao SVE em 
Itália, compreendi o impacto que 
a educação não formal teve para o 
meu crescimento pessoal e profis-
sional”, conta.

Depois não parou de explorar 
a área da educação não formal na 
Associação Juvenil Rota Jovem 
e a partir de 2005 na Associa-
ção Nacional de Ex-voluntários 
Europeus – ANEVE. E ainda 
participou em várias formações 
internacionais de voluntariado e 
educação não formal e fez um es-
tágio de seis meses Leonardo da 
Vinci em Londres. 

“Em 2009, fundei com uma 
equipa a Check-IN, com sede 
Beja, também na área da mobi-
lidade e educação não formal. 
Afinal o meu ano sabático durou 
10 anos. Neste momento, estou a 
fazer o que gosto e isso é o mais 
importante na vida.”

Inês Rodeia e Maria Valverde fi-
zeram parte de um grupo de qua-
tro jovens portuguesas que partiu 
pela primeira vez rumo a Itália, 

e a Inês, ambas adolescentes natu-
rais de Beja, a mesma vontade de 
abraçar novos projectos e espa-
lhar a palavra a outros jovens. “Os 
meus amigos já não me devem 
poder ouvir falar do intercâmbio! 
Ainda hoje tenho novos episódios 
para lhes contar. Eles já me disse-
ram que este ano também querem 
ir para eu não voltar com tantas 
histórias para contar sozinha!” 

Inês Rodeia estreou-se no in-
tercâmbio em 2012 e não será a 
sua última experiência. “Adoro 
viajar e conhecer novas pessoas e 
foi por isso que resolvi participar”, 
conta. “Posso dizer que foi a me-
lhor viagem nos meus 16 anos! 
As amizades que se criaram foram 
tão fortes que se vão manter para 
sempre. Aprendi que a língua não 
é uma barreira e mesmo estando a 
tantos quilómetros de casa... vivi 
montes de risos e piadas, e no fim, 
tal como se esperava, lágrimas de 
saudade…”, relembra Inês.

Para Maria Valverde, a acessi-
bilidade dos preços é uma mais-
valia para que mais jovens parti-
cipem nestas experiências  que 
estimulam a criatividade e as lín-
guas estrangeiras. “Se não tivesse 
participado não teria feito ami-
gos tão cedo em Itália,  praticado 
o meu inglês e aprendido tanto 
sobre pessoas de outros países. E 
esta viagem despertou-me muito 
a vontade de um dia estudar em 
Itália.” 

Já Inês afirma que o intercâm-
bio ajudou-a superar algum do 
medo que tinha de errar. “Percebi 
que ali ninguém queria saber se 
se executavam bem ou mal as ta-
refas, jogos e atividades. A única 
coisa que interessava era a diver-
são de cada um e o bem-estar de 
todos! Em mim, estimulou-me 
bastante a criatividade e fez-me 
crescer enquanto pessoa. Hoje sei 
que a educação formal e a não-
formal complementam-se uma à 
outra.”

Inês sabe também que o papel 
da União Europeia no financia-
mento destes projectos é funda-
mental, mas potenciava a divulga-
ção dos intercâmbios.  “Há muitos 
jovens a quem lhes são negadas 
estas oportunidades devido a ca-
rências financeiras e este é um in-
centivo a todos para expandir ho-
rizontes. É claro que eu não podia 
deixar de espalhar a mensagem!” 

sob a tutela de António Gomes. 
O projecto de intercâmbio Juvenil 
Get the Keys decorreu de 30 de 
Julho a 8 de Agosto de 2012, na 
cidade de Vinci e apostou na capa-
cidade criativa dos participantes,  
através de dinâmicas de grupo e 
partilha de competências.

Ganhar mundo na adolescência 
Para além do grupo português, 
jovens de Itália, Bélgica e França 
viveram esta experiência de edu-
cação não formal que deu a Maria 

Inês Rodeia e Maria Valverde fizeram 
parte de um grupo de quatro jovens 

portuguesas que partiu pela primeira 
vez rumo a Itália, sob a tutela  

de António gomes

FOTOS: CARLA gUERREIRO SANTOS
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“Antes” é que  
era bom?

“A ntes” é que o 
jornalismo era bom, 
ouvimos todos os 
dias alguém dizer. 
Não se percebe bem 
que exacto momento 
é esse ao qual a 

expressão “antes” se refere. Mas temos 
algumas balizas. No caso português, não 
é certamente “antes” de 1974, quando os 
conteúdos dos jornais eram previamente 
lidos pelo Governo e as suas equipas de 
censores oficiais.

Este “antes” de que ouvimos falar 
vai, grosso modo, de 1974 (início da 
democracia em Portugal) a 1995 (início 

da era digital). Foi entre 
estes anos, dizem os 
mais cépticos, que se 
fez bom jornalismo; 
depois, continua esta 
tese, a internet e a 
superficialidade que ela 
trouxe estragaram tudo, 
e os jornais deixaram 
de vender. Que fique 
claro: não é o jornalismo 
que está em crise. É o 
seu modelo de negócio. 
Como disciplina, 
como necessidade, 
o jornalismo está de 
boa saúde e em muito 
aspectos melhorou até 
ao longo dos últimos 
anos, prestando um 
bom serviço público aos 
cidadãos. Há exemplos 
em muitos países de 

como a crise do modelo de negócio 
inspirou a criatividade: desde a criação do 
ProPublica, em Nova Iorque, um jornal 
100% digital que só faz notícias com “força 
moral” capazes de mudar a sociedade, 
à criação pelo Público de um fundo de 
mecenato de grandes empresas privadas 
dentro do próprio jornal (chamado 
Público Mais) que permite ao jornal 
fazer trabalhos relevantes com tempo e 
ambição que os orçamentos de hoje já não 
permitem.

É claro que a era digital trouxe 
novos problemas, pois às redacções 
é exigida uma nova rapidez e uma 

grande flexibilidade. Mas mesmo 
isso, se pensarmos um minuto, não é 
propriamente novo. Há anos que as 
rádios e as televisões têm que ser rápidas 
e rigorosas.

Fundamental é que, na nova velocidade 
da nossa década, o jornalismo não perca 
de vista a essência da sua profissão: o 
jornalismo é uma disciplina de verificação 
baseada na obrigação de procurar a 
verdade; é um trabalho feito para os 
cidadãos; é independente em relação às 
pessoas e entidades sobre as quais reporta; 
respeita a consciência pessoal; tem o dever 
de ser um vigilante independente do 
poder; de falar sobre as coisas importantes 
de modo interessante e relevante; de 
fazer as notícias globais e apresentá-las 
de forma proporcionada em relação à sua 
importância (criando uma hierarquia) 
e, finalmente, o jornalismo tem o dever 
de ser um fórum público de crítica e 
compromisso. Estes são os princípios 
definidos ao longo de uma década pelo 
Comité dos Jornalistas Preocupados, 
criado nos EUA, para reflectir sobre as 
mudanças e o papel dos jornalistas depois 
do boom tecnológico dos anos 1990. É 
um exercício de “back to basics” que tem 
aplicação universal, do Congo ao Canadá.

É claro que o jornalismo mudou muito 
e tem evoluído de uma forma incrível. 
Basta pensar em Heródoto – para uns 
o primeiro historiador, para outros o 
primeiro jornalista da História – e no 
modo como hoje temos informação 24h 
por dia dentro do nosso bolso.

De uma forma geral, estes avanços 
têm beneficiado os cidadãos: podem 
escolher o que ler/ver/ouvir, onde, como 
e quando querem; e podem contribuir 
de forma activa na construção da própria 
informação. Os jornalistas, por outro 
lado, têm novas ferramentas e têm mais 
audiência do que nunca, em quantidade e 
exigência.

Falta agora dar o salto – o cidadão 
tem que começar a pagar. Nos EUA, 
muitos jornais já estão a cobrar pelos seus 
conteúdos online. É um primeiro sinal 
da mudança que vem aí. O jornalismo 
de qualidade é caro. Depois da revolução 
tecnológica, a revolução agora é dos 
leitores.

Opinião Bárbara Reis diretora do jornal Público

Obras camarárias em Faro puseram a descoberto este painel 
romano que representa o deus Oceano nesta extensa costa, um exemplar da vasta 
coleção do Museu Municipal de Faro, instalado no Convento de Nossa Senhora da 
Assunção, que reúne peças desde o período romano até à  pintura do século XIX.

SU
SA

NA
 IR

LE
S

“Estes avanços 
têm beneficiado 
os cidadãos: 
podem escolher 
o que ler/ver/
ouvir, onde, 
como e quando 
querem; e 
podem contribuir 
de forma activa 
na construção 
da própria 
informação” 
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Desde a década de 60 que as águas 
e as areias do sul de Portugal atra-
em, todos os anos, turistas nacio-
nais e estrangeiros. O Algarve tor-
nou-se numa espécie de cartão de 
visita do país, mas a crise dentro e 
fora de portas veio complicar o tra-
balhos dos operadores turísticos. 
Um cenário que, este ano, pode vir 
a melhorar.

O presidente da Associação de 
Turismo do Algarve (ATA) diz 
que, até ao momento, “os indica-
dores estão a ser muito positivos, 
o que transmite uma sensação de 
confiança”. Desidério Silva, tam-
bém presidente da autarquia de 
Albufeira, relata uma conversa re-
cente com vários hoteleiros da re-
gião, para afirmar que cerca de seis 
hotéis “têm uma taxa de ocupação 
muito boa até Setembro”. Por esta 
altura, são já alguns os empreendi-
mentos que registam uma subida 

de dez por cento no número de 
reservas, em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado.

“Esperamos um aumento da 
procura por parte dos turistas es-
trangeiros e uma descida no turis-
mo nacional”, adianta o presidente 
da Associação de Hotéis e Empre-
endimentos Turísticos do Algarve 
(AHETA). Elidérico Viegas ex-
plica que o facto de “as reservas 
crescerem, não significa que esse 
crescimento se reflita nos resul-
tados económicos das empresas”, 

uma vez que alguns empresários 
viram-se obrigados a “baixar mui-
to os preços”.

Mas numa região onde impe-
ra o turismo é proibido baixar os 
braços. “Estamos a fazer das tripas 
coração para trazer mais pessoas 
ao Algarve”, garante o presidente 
da ATA. Além dos já tradicionais 
mercados inglês, holandês, alemão 
e irlandês, Desidério Silva destaca 
as últimas apostas para atrair mais 
turistas e mais dormidas: “o alvo 
está também apontado ao Canadá 
e aos países da Escandinávia”.

Os números da Páscoa foram 
pouco satisfatórios e nem a aus-
teridade, nem as temperaturas, 
nem a própria data ajudaram. O 
presidente da AHETA diz que, ao 
contrário do que tem sido habitu-
al, “os operadores turísticos não 
puderam iniciar os procedimentos 
da época alta, uma vez que a Pás-

“Estamos a fazer 
das tripas coração 
para trazer 
mais pessoas 
ao Algarve”

coa se celebrou muito cedo, a 31 
de Março”, acentuando-se ainda 
mais a tendência de sazonalidade 
do turismo algarvio.

Os dados da Associação dos 
Hotéis e Empreendimentos Tu-
rísticos do Algarve mostram que 
taxa de ocupação global média, 
por quarto, nas unidades de alo-
jamento da região foi de 43,8 por 
cento em março, um pouco abaixo 
do valor verificado no mesmo mês 
de 2012. 

Por nacionalidades, as maio-
res descidas ocorreram entre os 
britânicos e os portugueses; já as 
subidas mais expressivas foram 
protagonizadas por holandeses 
e espanhóis. Monte Gordo e Al-
bufeira foram as zonas que mais 
cresceram em  turistas; em senti-
do inverso, estiveram Armação de 
Pêra, Carvoeiro, Portimão e Praia 
da Rocha.

Para lá do turismo A Comuni-
dade Intermunicipal do Algarve 
(AMAL) tem procurado poten-
ciar a região não só do ponto de 
vista balnear, mas sob uma pers-
petiva mais abrangente. O presi-
dente da AMAL (e também au-
tarca de Faro), Macário Correia, 
sublinha que “apesar de, ao longo 
das últimas décadas, a principal 
atividade económica da região se 
ter centrado no turismo, os muni-
cípios têm vindo a criar condições 
para o aparecimento de outras ati-
vidades económicas”. Nesse sen-
tido, Macário Correia aponta “a 
promoção de parques industriais 
ou o apoio a iniciativas e produtos 
locais”. 

Na geografia do Algarve, sal-
tam à vista a extensão da cos-
ta e o recorte das muitas praias 
que se estendem pelo território. 
Ainda assim, tem havido um es-

forço autárquico para impulsio-
nar, especificamente, o interior. 

O presidente da AMAL destaca 
a missão das associações de desen-
volvimento local “com as quais os 
municípios mantêm parcerias nos 
projetos que são desenvolvidos 
nos respetivos territórios”. Em 16 
autarquias, há quatro concelhos 
que não têm qualquer fronteira 
marítima e muitas aldeias que 
distam vários quilómetros entre 
si, perdidas entre montes e serras 
e habitadas por uma população 
bastante envelhecida, como se 
pode comprovar em São Brás de 
Alportel, Alcoutim, Castro Marim 
e Monchique. Sim, no Algarve 
também existe solo montanhoso e 
até uma certa desertificação.  

O presidente da Associação 
de Turismo do Algarve sublinha, 
também, a oferta diversificada 
que existe na região e que possi-

Marina de 
Faro, um pólo 
de atração 
turística

ANDREIA LAgO

Sul quer 
mais turistas 
e mais 
investimento

O Algarve não é feito só de 
turismo, mas também não vive 
sem ele. As perspetivas para os 
meses mais quentes são, este 
ano, mais animadoras, apesar de 
estarem ainda longe das marcas 
de outros verõesRita 

Soares

Política regional
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bilita uma aposta para lá do mar e 
da praia. Desidério Silva assegura 
que “existe uma preocupação mui-
to grande para que o turismo se 
prolongue em termos de produtos 
complementares, como o despor-
to ou as atividades relacionadas 
com a natureza, a cultura e a gas-
tronomia de todo o Algarve”. 

Macário Correia lembra que, ao 
longo dos 20 anos da AMAL, sur-
giram várias entidades concretas 
para protagonizarem o impulso 
de toda a região em áreas como 
“o abastecimento de água, sane-
amento básico e resíduos sólidos 
urbanos, energia, saúde ou ensino 
básico”. 

A Comunidade Intermunicipal 
tem em curso outros projetos, 
mais relacionados com a “preven-
ção do risco de incêndio flores-
tal, reequipamento estratégico da 
Protecção Civil, apetrechamento 
tecnológico das escolas básicas 
do Algarve, centros educativos, 
simplex autárquico e produção 
de cartografia”, acrescenta o presi-
dente da AMAL. 

Municípios de proximidade Em 
tempos difíceis, com a crise eco-
nómica, financeira e social a bater 
a cada vez mais portas, as câmaras 
municipais acabam por ser, tam-
bém, um destino para pedidos de 
ajuda, não só de famílias, mas tam-
bém de empresas. 

No caso do Algarve, Macário 
Correia diz que a crise tem sido 
ainda mais acentuada, com a taxa 
de desemprego a ser superior, em 
média, à do resto do país. “A di-
minuição das receitas municipais 
é também mais visível na região, 
situação que está muito associada 
ao cenário instável do sector imo-
biliário”, acrescenta o autarca. 

Neste sentido, os municípios al-
garvios, têm assumido uma gestão 
mais criteriosa, sobretudo, no que 
toca à organização de atividades 
culturais, desportivas e recreati-
vas. Macário Correia salienta, por 
outro lado, que as autarquias estão 
a fazer uma aposta crescente no 
“apoio às famílias mais carencia-
das, de modo a atenuar os efeitos 
da diminuição de rendimentos 
provocada pela falta de emprego”. 

O presidente da AMAL con-
sidera, por isso, que é preciso 
apostar num futuro em torno das 
“pescas, agricultura, reabilitação 

urbana, conhecimento e inovação 
tecnológica”. 

Pescar investimento A dimensão 
costeira do Algarve levou a que a 
atividade piscatória tenha sido, des-
de sempre, uma das mais rentáveis; 
a maioria dos algarvios aprendia o 
ofício logo cedo e dedicava toda a 
sua vida ao mar.

Há, nesta medida, um antes e 
um depois da adesão de Portugal à 
Comunidade Económica Europeia 
(CEE). Macário Correia afirma 
que, nos anos 80, “foram adotadas 
políticas públicas de desinvesti-
mento no sector, o que conjugado 
com restrições de captura e de de-
feso, contribuiu para que se tenha 
assistido a algum declínio neste 
campo”. Um declínio que faz, no 
entanto, levantar o debate sobre 
como se pode inverter uma tendên-
cia menos feliz para a região.

A criação de condições atrativas 
ao fomento das pescas e de um 
maior impulso para a aquacultura 
está na base daquilo que Macá-
rio Correia defende para o setor. 
“É indispensável dar uma opor-
tunidade às condições naturais e 
únicas da região, de modo a que 
cresçam o número de explorações 
e o volume de negócio associa-
do, também no patamar das ex-
portações”, sublinha o presidente 
da Comunidade Intermunicipal. 

É aqui que entra ainda a Univer-
sidade do Algarve, com uma aposta 
forte na investigação dos recursos e 
potencialidades marinhos. O presi-
dente da AMAL especifica que a ins-
tituição “tem sido muito importante 
na atração e na posterior permanên-
cia de jovens qualificados na região”. 
A comprovar este indicador, “estão 
algumas novas empresas constituí-
das a partir de ideias com origem na 
Universidade do Algarve”, diz Macá-
rio Correia. A título de exemplo e já 
alvo de distinções, existe a Cucumelo 
(uma empresa de cogumelos comes-
tíveis criados em ambiente controla-
do); na calha está também a Caviar 
Portugal (um projeto de produção 
intensiva de esturjão para comercia-
lização da carne e caviar).

Os algarvios têm vontade de aco-
lher mais centros deste género, mas 
“a fixação de investimentos na re-
gião não está pendente apenas dos 
municípios, mas também da Admi-
nistração Central e dos organismos 
desconcentrados do Estado, que têm 
uma responsabilidade fundamental 
na melhoria da máquina administra-
tiva”, afirma Macário Correia

De Bruxelas para o Algarve No 
que respeita a fundos europeus, 
no âmbito do quadro comunitário 
2014-2020, o Algarve pode vir a ser 
considerado “Região em Transição” 
- cujo Produto Interno Bruto (PIB) 
per capita se situa entre os 75% e os 
90% da média comunitária. Quer 
isto dizer que, no próximo período 
de reprogramação dos fundos, os 
projetos de investimento regionais 
não podem ser cofinanciados a ta-
xas superiores a 60%.

Com as negociações relativas ao 
ciclo seguinte (2014-2020) ainda 
a decorrer, Macário Correia fala 
numa “oportunidade única para a 
realização de investimento no país 
e, nomeadamente, na região do Al-
garve, uma vez que não é expectável 
que os recursos financeiros nacio-
nais próprios sustentem e venham a 
apoiar novos investimentos”. 

Duas décadas depois, a AMAL 
continua a ter parte ativa na roti-
na do Algarve turístico, piscatório 
e empreendedor. A Comunidade 
Intermunicipal bate-se pelo desen-
volvimento sustentado da região, 
numa lógica de proximidade e vizi-
nhança entre os 16 concelhos que 
fazem do Algarve uma espécie de 
melting pot português.

“2014-2020 é 
uma oportunidade 
única” para investir 
no Algarve, diz 
Macário Correia

Paraíso algarvio

Turistas do Centro e Leste 
da Europa precisam-se!

Na era das fronteiras abertas, o sul de Portugal 
poderá tornar-se num destino natural e numa forte 
alternativa aos resorts do norte de África. Será que 
os turistas dos novos países da UE podem ser parte 
da solução para a crise do setor?

Adriana 
Bąkowska

Comparadas com os países da “ve-
lha UE”, as nações da Europa Cen-
tral e de Leste são uma lufada de ar 
fresco. A Polónia, República Che-
ca, Eslováquia, Hungria, Bulgária, 
Roménia e os Estados Bálticos re-
presentam um mercado potencial 
de quase 100 milhões de turistas. 
Porém, em 2012 estiveram ape-
nas 26.500 polacos nos hotéis do 
Algarve. Mesmo assim, são mais 
turistas do que os hóspedes de to-
dos os outros países da “nova UE” 
juntos.

“O potencial é muito, muito 
maior”, disse o presidente da As-
sociação dos Hotéis e Empreen-
dimentos Turísticos do Algarve 

(AHETA) e Cônsul Honorário da 
Polónia, Elidérico Viegas, admi-
tindo que no ano passado, os lu-
cros da indústria do turismo local 
foram de cerca de 4 mil milhões 
de euros, mais de 60 por cento do 
Valor Acrescentado Bruto do Al-
garve.

No entanto, Elidérico Viegas 
afirmou que a taxa de ocupação 
média anual dos quartos foi mui-
to baixa, só ligeramente acima 
dos 50% e que os hóspedes que 
vêm aproveitar o sol e a praia 
algarvios são tradicionalmente 
britânicos, alemães, holandeses e 
irlandeses.

“A Europa Central e do Leste é 

ainda insignificante apesar do seu 
enorme potencial. Não há dúvida 
de que entre todos os novos mem-
bros da UE, a Polónia”, com quase 
40 milhões de cidadãos, “é um país 
estratégico para a indústria da hos-
pitalidade”.

Quando questionado sobre se o 
Algarve teria capacidade de rece-
ber duas ou três vezes mais turistas 
polacos, Elidérico Viegas respon-
deu: “Claro que sim”.

Como atrair os turistas loiros?
Monika Batista, proprietária da 

empresa turística luso-polaca Blue 
Portugal, defende que o caminho 
ideal seria aumentar o orçamen-
to para a promoção do Algarve, o 

“Esta 
instituição 
está de 
olhos postos 
nos turistas 
de Leste”, 
promete o 
presidente 
da AHETA 
e Cônsul 
Honorário 
da Polónia, 
Elidérico 
Viegas
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que permitiria atrair visitantes do 
Centro e Leste europeu nos meses 
de época baixa, quando cerca de 
75 por cento dos quartos de hotel 
estão vagos.

“Para os polacos, que de No-
vembro a Março estão oprimidos 
por um céu cinzento constante, 
toneladas de neve e temperaturas 
negativas à volta dos 15 graus, o 
inverno no sul de Portugal pode 
ser uma experiência inesquecível. 
Mas primeiro eles necessitam de 
conhecer essa possibilidade e para 
isso é fundamental uma campanha 
publicitária profissional”, disse 
Monika Batista.

Porém, Elidérico Viegas refe-
re que os hoteleiros não podem 
contar com o apoio dos fundos 
comunitários para acções de publi-
cidade em países estratégicos para 
o turismo, embora admita que na 
década de 90 e no início do século 
XXI, a região tenha recebido gran-
de apoio da UE, principalmente 
para investimentos em em infra-
estruturas.

 “Esta é uma das grandes críticas 
que fazemos à União Europeia, 
porque se considera que o turismo 
já se encontra muito desenvolvi-
do e que já não precisa de apoios. 
Hoje, somos reconhecidos como 
uma região rica e, por isso, o apoio 
é ainda menor”, esclareceu.

No entanto, as empresas de tu-
rismo estão a fazer o que podem 
para promover a região na União 
Europeia.

O coordenador da Divisão de 
Empreendedorismo e Transfe-
rência de Tecnologia (CRIA) da 
Universidade do Algarve, Hugo 
Barros, afirmou que empresas com 
as quais colaborou têm investido 
fundos comunitários na área da 
promoção do Algarve.

O objectivo é “projetar a região 
enquanto região turística de exce-
lência, com vista a aumentar a sua 
competitividade internacional. 
Cada vez mais existe uma maior 
abrangência, até porque há uma 
maior tipificação do cliente por 
parte dos novos projetos. Tem 
existido algum direcionamento 
para mercados como o polaco e o 
russo”, declarou o coordenador da 
CRIA.

Mas mesmo na área do turismo, 
para o sucesso global da Europa 
dos 27, é necessário um esforço 
global.

Escola de Hotelaria de Setúbal

“A cozinha  
está na moda”

A importância do turismo continua 
a fazer-se notar através da arte de 
bem cozinhar, de bem-receber e da 
capacidade de empreendedorismo

Lídia 
Isabel 

Nicolau

Na cozinha da Escola de Hotelaria e 
Turismo de Setúbal assiste-se a um 
caos organizado. No meio da azáfa-
ma, o calor e a velocidade com que 
os alunos cozinham ajudam a re-
criar a realidade de um restaurante. 
O prato do dia é salmão com cros-
ta provençal. Inês Pires, 18 anos, é 
a chefe do dia. É aluna do segundo 
ano do curso de Cozinha/Pastela-
ria do nível IV e diz que aprendeu 
“muitas técnicas e a ser mais rápida.”

Esta é uma das preocupações do 
chefe Vasco Alves. Para que os fu-
turos cozinheiros estejam prepara-
dos para o mercado de trabalho, “é 
necessário que sejam cada vez mais 
rápidos”. É professor em Setúbal 
desde 2009 e ensina a arte da gastro-
nomia a cerca de 80 alunos por ano. 
“A cozinha está na moda”, confirma. 
No ano letivo 2012/13, 150 alunos 
frequentam a escola de Setúbal. Al-
guns licenciados e com experiência.

A taxa de empregabilidade dos 
alunos das 17 Escolas de Hotelaria e 
Turismo espalhadas pelo país supe-

ra os 80 por cento. Maria João Car-
mo, diretora da Escola de Setúbal, 
aponta os estágios curriculares e o 
incentivo ao empreendedorismo. 
Uma das ex-alunas até já abriu este 
ano um restaurante em Setúbal.

Os estágios acontecem por todo 
o país, como no Algarve, e também 
no estrangeiro, como Canadá e Ir-
landa. Rafael Pombeio, 17 anos, já 
estagiou num restaurante galardoa-
do com uma estrela Michelin. E ad-
mite ir estudar para San Sebastián, 
Espanha. Segundo o chefe, “uma 
das melhores escolas do mundo.”

A Escola de Hotelaria existe em 
Setúbal desde 1989 mas só recente-
mente se instalou no antigo Quartel 
do 11. O edifício camarário foi alvo 
de obras no valor de quase oito mi-
lhões de euros. Mais de seis milhões 
foram financiados pelo Turismo de 
Portugal e 1,5 milhões pelo QREN. 
“Este foi um investimento signifi-
cativo e sem ajuda teria sido muito 
mais difícil concretizar”, salienta 
Maria João Carmo.

Os estágios da Escola de Hotelaria de Setúbal vão até ao Algarve

LíDIA ISABEL NICOLAU
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Combater a sazonalidade no Algarve

Aposta prioritária  
na formação

Os números são reveladores:dados de 2011 indicam que 
o Algarve tem cerca de 451 mil residentes mas que em 
época alta a população aumenta para mais de um milhão 
de habitantes. Este ioiô demográfico acarreta o perigo 
da sazonalidade do emprego e um grande aumento do 
desemprego no outono/inverno

Filipa 
Tavares

Em fevereiro deste ano o Algarve 
registou, a par da Madeira, a taxa de 
desemprego mais elevada do país, 
19,7 %, segundo dados do INE. 
Com uma população ativa a rondar 
os 65%, o desemprego é hoje o prin-
cipal problema de uma região que 
desde os anos 60 decidiu apostar 
tudo no turismo. De forma a rever-
ter este cenário, em novembro do 
ano passado, o Algarve passou a ser 
a primeira região do país com um 
programa próprio de combate ao 
desemprego, o Formação Algarve. 

O Governo anunciou 5,5 mi-
lhões de verba disponível e a in-
tenção de chegar a cerca de 3 mil 
pessoas. Pensado para diminuir os 
despedimentos que ocorrem du-
rante a época baixa (quase metade 
do total das dormidas na região 
concentra-se nos meses de julho, 
agosto e setembro), o programa 
não se limitou ao setor da hotelaria 
e turismo, sendo alargado a outros 
dois setores fundamentais para a 
região, o comércio e a construção 
civil.

Na opinião de Carlos Baía, de-
legado regional do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional 
(IEFP) o balanço é positivo: “evita-
mos que 160 trabalhadores caíssem 
na situação de desemprego na épo-
ca baixa. Permitimos ainda que 350 
pessoas que se encontravam em si-
tuação de desemprego integrassem 
ações de formação e aumentassem 
as suas qualificações”. A falta de 
adesão é uma das principais críticas 
ao programa, no total foram abran-
gidas 500 pessoas. O responsável 

do IEFP reconhece que apesar de 
muitas entidades terem considera-
do o programa interessante “sina-
lizaram a tardia publicação, face à 
programação da sua atividade para 
a época baixa, pelo que optaram 
por não aderir em 2012”.Carlos 
Baía acredita que, a realizar-se, uma 
segunda edição contará com mais 
participantes mas que o programa 
“de forma isolada, não poderá re-
solver os problemas de fundo do 
desemprego na região”.

Nem o combate ao desemprego 
poderá fugir ao turismo. ”Temos 
uma região com uma atividade 
económica predominante, muito 
aberta ao exterior, cuja evolução 
favorável ou desfavorável, tem um 
impacto muito significativo e ime-
diato no mercado de trabalho”, ex-
plica Carlos Baía. Por isso diz que é 
fundamental reforçar mecanismos 
de atração de turistas “que podem 
passar por uma maior divulgação 

do destino ou a criação de novas 
rotas aéreas de ligação ao Algarve”.

Turismo residencial É neste senti-
do que o Turismo de Portugal quer 
pôr em prática um plano de comba-
te à sazonalidade no Algarve já no 
próximo inverno. A ideia passa pela 
tentativa de captação de novas rotas 
aéreas ou de aumento da capacida-
de das existentes e também de even-
tos e turismo de negócios. O plano 
está assente em quatro pilares: aces-
sibilidades, produto, distribuição 
e apoio à venda. Isto sem esquecer 
uma aposta antiga que o Algarve 
quer ver reforçada, o turismo re-
sidencial. Em janeiro deste ano o 
governo português pôs em ação o 
plano Living in Portugal. Com um 
investimento de 828 milhões de eu-
ros para dois anos, a ideia é vender 
Portugal como destino de eleição 
para segunda residência ( tendo 
como principais destinos Reino 
Unido, Alemanha, França, Rússia, 
Suécia e Holanda) e aqui mais uma 
vez o Algarve tem lugar de destaque. 
Segundo o presidente da Associa-
ção de Turismo do Algarve a região 
representa “70% das casas que estão 
em stock para venda”.

Ainda é cedo para avaliar mas 
parece ser certo que como refere 
Carlos Baía “todas as políticas que 
possam incentivar o crescimento 
económico, o aumento dos incen-
tivos ao investimento ou a desbu-
rocratizarão serão  seguramente as 
melhores políticas a implementar 
para criar riqueza e empregos na 
região.”
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Desemprego

Com sol  
e praia, mas  
sem trabalho

O desemprego no Algarve é 
um velho problema com novos 
contornos. A falta de diversificação 
do tecido económico é apontada 
como a grande culpada numa região 
em que o turismo torna as outras 
atividades menos atrativas na hora 
de recrutar mão-de-obra

João Ruela 
Ribeiro

Nos anos 1960, já o escritor Ma-
nuel da Fonseca, nas suas “Cróni-
cas Algarvias”, definia o Algarve 
como um arredor da capital. A 
ideia era a de que os turistas che-
gavam a Lisboa e de imediato se 
deslocavam para as praias do sul, 
numa época em que se iniciava 
o boom da indústria do turismo. 
Muito tempo se passou, mas o tu-
rismo continua a ser a atividade 
número um da região, tornando a 
economia algarvia muito permeá-
vel aos ciclos negativos. Uma taxa 
de desemprego na ordem dos 20% 
– o mais elevado a nível nacional 
– é apenas um dos problemas de 
uma região que apostou tudo no 
turismo.

Apesar do efeito óbvio da atual 
crise financeira, que fez disparar os 
índices de desemprego de Norte 
a Sul do país, o Algarve evidencia 
um problema estrutural. O mo-
delo de desenvolvimento regional 
está “esgotado”, observa o coorde-
nador da União dos Sindicatos do 
Algarve, António Goulart. Modelo 

esse “assente fundamentalmen-
te num único setor de atividade 
e numa matriz de mão-de-obra 
barata”, esclarece o responsável 
da organização afeta à CGTP-IN, 
contactado pela Gazeta da Europa. 

Os usos e costumes das po-
pulações de meios turísticos são 
diretamente influenciados pelas 
condicionantes deste negócio, ele 
próprio pejado de idiossincrasias. 
Conta-se que é habitual os jovens 
em idade escolar encurtarem o 
calendário letivo perante os pri-
meiros sinais de sol e bom tempo. 
Para amealharem algum dinheiro, 
trocam as salas de aula e os livros 
pelos balcões dos bares de praia e 
pelos coloridos cocktails. O dinhei-
ro imediato fala mais alto do que 
as boas prestações académicas. A 
atratividade inerente ao turismo 
torna-se perniciosa numa região 
que clama pela diversificação das 
atividades económicas. O turismo 
torna-se então numa espécie de 
atividade-eucalipto que, “enquan-
to funciona e gera riqueza, à volta 

vai secando as outras atividades, 
não conexas diretamente, que ten-
dem a cair”, lamenta o docente da 
Universidade do Algarve, Helder 
Carrasqueira.

Não se pode, contudo, afirmar 
que o panorama atual do desem-
prego no Algarve tenha apanhado 
de surpresa os decisores políticos. 
Um relatório sobre a aplicação dos 
fundos comunitários do Quadro 
Comunitário de Apoio (QCA) I, 
datado de 1990, alertava já para 
“fortes desequilíbrios na estrutura 
económica” da região, apesar de 
reconhecer as potencialidades do 
sector agrícola, que “poderá ser 
fortemente incrementado”.

Repensar os fundos comunitários 
No que respeita à utilização dos 
fundos comunitários, “a estratégia 
do Algarve privilegiava atividades di-
versificadoras da economia e limitava 
o acesso do turismo ao financia-
mento”, começa por fazer notar, em 
declarações à Gazeta da Europa, o 
diretor da Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional 
(CCDR) do Algarve, António Ra-
mos. No entanto, acrescenta logo 
que “a programação de fundos é re-
lativamente rígida e pouco associada 
a questões conjunturais”. 

A solução, na opinião de Antó-
nio Goulart, é a existência de uma 
estratégia autónoma e indepen-
dente dos fundos comunitários. 
“Se a estratégia de desenvolvimen-
to é uma estratégia errada, natu-
ralmente que o próprio Programa 
Operacional, por muito bem exe-
cutado que possa ser, comporta 
uma matriz errada”, justifica o sin-
dicalista. 

Em declarações à Gazeta da 
Europa, Helder Carrasqueira ofe-
rece duas formas diferentes de 
desenhar a aplicação dos fundos 
comunitários. Primeiro, realça a 
necessidade de projetos de âm-
bito regional, em contraposição 
às estratégias ao nível autárquico. 
Como exemplo, refere a constru-
ção de um grande museu regional, 
que possa atrair os turistas euro-
peus, cada vez mais envelhecidos 
e cujas preferências recaem nas 
atividades culturais. Outra das al-
terações que propõe é a adoção do 
modelo de tutoria na atribuição de 
fundos. Sempre que uma empresa 
tenha um projeto de investimento 
terá de ser acompanhada por uma 
empresa maior e mais desenvolvi-
da. A vantagem estaria na “criação 
de redes na abordagem aos merca-
dos”, explica.

O turismo está no Algarve para 
ficar, independentemente das cri-
ses e recessões que o venham a 
abalar e, como observa o docente 
especialista em Economia Pú-
blica, não se pode transformar a 
região naquilo que ela não é. “As 
coisas devem ser sustentadas e 
pegar naquilo que é tradicional de 
uma região e tentar potenciá-lo do 
ponto de vista tecnológico”, de-
fende Helder Carrasqueira. A sua 
ideia é a de combinar atividades 
tradicionais, como a pesca, com 
o motor económico do turismo, 
com a premissa de que, cada vez 
mais, “o turismo é vendido como 
experiência”. Portanto, não há que 
haver admiração se nos próximos 
anos encontrar anúncios a pacotes 
turísticos que incluam uma via-
gem de traineira durante a faina.

António Ramos, 
diretor da 
CCDR Algarve

HUgO gONçALVES

A beleza 
natural da 

Ria Formosa 
continua a 

atrair turistas 
todos os anos

ADRIANA gONçALVES COSTA
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Aeroporto de Faro

A porta low cost 
de Portugal

Se falar em turismo é pensar no 
Algarve, então o Aeroporto de Faro 
não pode ser esquecido. Um olhar 
sobre os números mostra que se 
trata de um aeroporto destinado  a 
voos de baixo custo mas que tem 
tudo para valorizar a região

António 
Fernandes

O Algarve é o destino turístico por 
excelência em Portugal, principal-
mente na óptica do turismo bal-
near. A sua expressão só pode ser 
a que conhecemos porque tem um 
aeroporto próprio, que lhe per-
mite funcionar autonomamente 
como pólo turístico. O Aeroporto 
de Faro surge em 1965, crescendo 
em simultâneo com o aumento 
da procura turística internacional 
que a região conheceu. É o tercei-
ro maior aeroporto nacional, a se-
guir ao Aeroporto de Lisboa e ao 
Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, 
e um agente fundamental da estra-
tégia regional, recebendo cerca de 
5 milhões de passageiros por ano. 
A análise dos dados estatísticos 
ilustra um aeroporto que se soube 
adaptar aos tempos da massifica-
ção dos voos de baixo custo. 

Para fazer a radiografia das ca-

racterísticas deste aeroporto foi 
analisado o relatório estatístico 
do Instituto Nacional de Aviação 
Civil (INAC) relativo ao trimestre 
Janeiro-Março de 2013. No que 
diz respeito ao número de movi-
mentos e passageiros neste perí-
odo, os números mostram uma 
queda que reflete, de certa forma, 
o que se passa em todo o país em 
termos de aviação. Os movimen-
tos baixaram em quase 3% e os 
passageiros em menos de 1% face 
ao período homólogo do ano an-
terior. Estes números apenas não 
são mais preocupantes porque o 
Aeroporto está acima da média na-
cional em termos de movimentos 
(queda média de 5%) e quanto ao 
número de passageiros está abaixo 
da média de crescimento (cerca 
de 2,5%), que é em muito anco-
rada nos excelentes resultados de 

Ponta Delgada (subida de quase 
7%). Para além destas atenuantes, 
convém acrescentar aquela que 
será a principal de todas elas: en-
quanto maior aeroporto turístico, 
os resultados de Faro destacam-se 
na época de Verão. Nesse período, 
entre Julho e Agosto de 2012, ape-
sar da queda no número de movi-
mentos, o número de passageiros 
aumentou em cerca de 1,5%. No 
entanto, segundo os dados do sítio 
da internet da ANA, Aeroportos 
de Portugal, o Aeroporto de Faro 
registou um crescimento de 5,4% 
neste mesmo período. 

O Aeroporto de Faro entrou em 
2009 num período de remodela-
ção, que tem como principais ob-
jectivos aumentar a sua capacidade 
e melhorar os acessos.  Espera-se 
que com as infraestruturas melho-
radas o Aeroporto possa aumentar 
dos cerca de 5 milhões anuais de 
passageiros para chegar perto dos 
8 milhões.

É, sem dúvida, um objectivo 
muito ambicioso. Para o conse-
guir, o Aeroporto de Faro tem 
como aliados agentes que têm sido 
fundamentais no seu crescimento. 
São as companhias low cost, cujo 
tráfego representou neste primei-
ro trimestre 54% dos movimentos 
feitos e 63% dos passageiros. Não 
há outro aeroporto em Portugal 
cuja quota de mercado das com-
panhias low cost tenha um peso tão 
grande nos movimentos e passa-
geiros. E isso deve-se em muito ao 
factor Ryanair. A empresa de voos 
de baixo custo com sede em Du-
blin representa 30% do tráfego de 
passageiros no Aeroporto de Faro. 
Ainda que a Easyjet também ope-
re em grande escala em Faro (23% 
da quota de mercado), o destaque 
à Ryanair justifica-se por três mo-
tivos. Primeiro, porque esta ope-
radora também tem voos para o 
Porto e o Aeroporto Sá Carneiro 
tem também notado a sua pre-
sença: 38% da quota de mercado 
de passageiros. Esta aposta nos 
parceiros low cost beneficiou os 
dois aeroportos, que ganham com 
o facto de Lisboa não operar com 
a Ryanair. Olhando os números, 
percebe-se que a TAP não é líder 
em nenhum dos aeroportos em 
que a companhia irlandesa opera. 
Depois, a empresa tem base em 
Faro e é uma das principais inte-
ressadas no alargamento das es-

truturas algarvias. Por último, esta 
parceria é ainda mais proveitosa 
quando analisadas as nacionalida-
des dos passageiros que chegam 
a Faro. Nenhum outro aeroporto 
nacional tem uma percentagem 
tão alta de passageiros provenien-
tes da UE fora do Espaço Schen-
gen (ver gráfico). A explicação 
resulta evidente quando os países 
em questão são a Irlanda e o Reino 
Unido. Estes são dois dos países 
em que a Ryanair tem mais impac-
to. Para além disso, tratando-se de 
locais onde se encontram muitos 
emigrantes portugueses, tem-se 
tornado frequente a deslocação a 
um dos aeroportos onde a Ryanair 
opera para assegurar embarque. O 
preço impera e a situação atual 
mais ajuda. 

O Aeroporto de Faro não deixa-
rá de ser tendencialmente turísti-
co, nem advém problema de que o 
seja. O que é necessário é procurar 
apetrechar o aeroporto das com-
ponentes necessárias ao seu cres-
cimento. A aposta no low cost não 
podia ter sido mais acertada. Con-
jugada com o entendimento com 
a Ryanair, está feita a ponte para a 
Irlanda e o Reino Unido. Estes são, 
e sempre foram, os turistas tradi-
cionais da costa algarvia. Faro deve 
preservá-los, procurando conquis-
tar outras nacionalidades. O facto 
de ter começado a trabalhar mais 
intensamente com a Transavia, 
low cost holandesa, só pode vir a 
ter bons resultados. O próximo 
passo é converter definitivamente 
Faro num ponto de passagem na 
viagem, e não apenas de embarque 
e desembarque. Afinal, Faro tem 
muito para experimentar, só preci-
sa de ser descoberto além da pista 
de aterragem. 

O Aeroporto de 
Faro surge em 
1965, crescendo 
em simultâneo 
com o aumento 
da procura turística 
internacional que 
a região conheceu

Segundo os 
dados do sítio 

da internet 
da ANA, o 
Aeroporto 

de Faro 
registou um 
crescimento 
de 5,4% no 

período entre 
Julho e Agosto 

de 2012
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O peixe  
que não 
vem do mar

Terra de pescadores investiga 
peixe produzido em terra. Olhão 
alberga pesquisa aquícola que 
ajuda quem mais precisaPedro 

Gonçalves

Aquacultura

Os hábitos alimentares têm sofri-
do alterações com o aumento da 
quantidade de pescado introdu-
zido nas refeições, tendência que 
promete prolongar-se. Face ao 
elevado consumo e à falta de res-
posta por parte do setor piscató-
rio, cerca de metade do peixe que 
consumimos já é produzido em 
aquacultura. 

Esta é uma realidade global, 
mas que a Portugal muito diz res-
peito. O país é o terceiro maior 
consumidor de peixe do mundo, 
atrás do Japão e Islândia. Contu-
do, apesar de uma frente costeira 
com mais de 800km, voltada para 
aquela que é a 3ª maior Zona Eco-
nómica Exclusiva da União Euro-
peia, a oferta de origem nacional 
escasseia, o que leva à importação 
da maioria do peixe consumido. 

Olhão, peixe e investigação A 
cidade algarvia está ligada ao mar 
pela importância que a pesca e a 
indústria conserveira tiveram na 
sua vida, agora dificultada, fruto 
do elevado nível de desemprego 
que assola com especial incidên-
cia aquela região.

Numa época em que do mar 
pouco se traz, surge a investi-
gação. É seu intuito encontrar 

respostas e incentivar o tecido 
empresarial a acompanhar a cres-
cente necessidade de peixe, esti-
mulando a aquacultura. Em visita 
à Estação Piloto de Piscicultura 
do Instituto Português do Mar e 
da Atmosfera (IPMA) foi possí-
vel conhecer o trabalho que visa 
apoiar a produção aquícola. 

Espera-se que os resultados se-
jam capazes de potencializar uma 
área passível de gerar riqueza e 
fomentar emprego. Esta é uma 
unidade ímpar a nível nacional, 
dispondo de uma zona de mater-
nidade com reprodutores de nove 
espécies de peixes marinhos, 
adaptadas à vida em cativeiro.

Na estação os peixes passam 
por uma longa evolução. Depois 
de atingirem uma certa idade e 
serem retirados dos sítios onde 
permanecem durante os primei-
ros dias, vão para um novo local, 
iniciando a fase de engorda. Pos-
teriormente, são instalados em 
tanques de terra, onde têm uma 
vivência mais próxima da dos 
congéneres marinhos, mas mais 
vulnerável, principalmente, a um 
dos grandes inimigos da aquacul-
tura, o corvo-marinho.

A estrutura do IPMA dispõe 
ainda de uma jaula oceânica, SU
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onde decorrem ensaios em siste-
ma off-shore. Esta técnica utiliza 
uma jaula colocada a algumas 
milhas da costa, método pouco 
utilizado em águas nacionais, mas 
com enorme sucesso, principal-
mente na Ásia, onde o setor está 
fortemente implementado. 

Pescado solidário Para além de 
fomentar uma área que promete 
incentivar a economia, o peixe 
aquícola tem um pendor solidá-
rio. Mais de duas toneladas fo-
ram doadas a instituições sociais 
algarvias, ação que resulta de um 
protocolo assinado pelos Minis-
térios do Mar e da Solidariedade. 

O peixe criado na unidade de 
Olhão tem de ser escoado. É uma 
tarefa difícil, como afirmou à Ga-
zeta da Europa Florbela Soares, 
técnica do IPMA. A produção 
não pode ser comercializada por 
razões de concorrência desleal, 
uma vez que é conseguida no âm-
bito de um projeto financiado por 
fundos nacionais e comunitários, 
ao contrário do que se passa nas 
explorações privadas.

A ideia surgiu no próprio 
IPMA, que engendrou uma solu-
ção para não desperdiçar o resul-
tado do seu trabalho, materializa-
do através deste apoio. Estuda-se 
já a sua propagação a outras zonas 
do país. 

Cerca de 40 instituições foram 
beneficiadas, fazendo com que o 
peixe chegue às famílias caren-
ciadas, que poderão usufruir de 
alimento de “qualidade”, referiu 
o ministro Mota Soares, aquando 
da consecução do acordo.

O peixe é um alimento rico 
nutricionalmente. Devido ao seu 
contributo para a alimentação, 
importa incentivar o consumo. 
Pode tornar-se mais acessível se 
a oferta aumentar, o que, face 
à atual conjuntura, só parece 
possível através da aquacultura.

Pedro Carvalho, docente 
da Faculdade de Ciências 
da Nutrição e Alimentação 
da Universidade do Porto, 
pronunciou-se sobre os 
benefícios de uma alimentação 
rica em peixe. Em declarações 
à Gazeta da Europa aludiu ainda 
ao contributo que a aquacultura 
pode dar nesse domínio.  

A aquacultura traz benefícios 
à alimentação?
Tem como principal vantagem o 
aumento da disponibilidade de 
algumas espécies. S e fossem só 
capturadas pela via “tradicional”, 
já se tinham extinguido. Tendo 
em conta as vantagens do 
consumo de peixe, logicamente 
que o aumento da oferta, a 
preços mais baixos, é vantajoso.

O consumo de pescado irá 
aumentar e a resposta passa 
pela aquacultura. Do ponto 
de vista nutricional encontra 
inconvenientes?
As desvantagens passam pela 
maior acumulação de alguns 
contaminantes, face ao peixe 
selvagem. Ainda assim, refira-se 
que o benefício do aumento da 
ingestão dos “ómega-3” supera 
os potenciais malefícios da sua 
ingestão, os quais também estão 

presentes na carne. 
Apesar da aquacultura ter 

evoluído, ainda pode haver abuso 
de antibióticos, resultante dos 
naturais focos de infeção. Esta 
situação poderá ser propagada 
para os animais selvagens, na 
atividade off-shore.

Como especialista em 
nutrição que espécies 
aconselha aos consumidores?
Tudo o que venha do mar 
tem vantagens para a saúde. 
Espécies como sardinha e 
salmão encabeçam a lista dos 
que possuem mais gordura 
e consequentemente maior 
benefício cardiovascular e 
elevados níveis de vitamina D. 
Também o robalo, dourada e 
carapau possuem quantidades 
razoáveis de “ómega-3”.

Apenas o bacalhau inspira 
“cuidados” quanto à frequência 
com que deve ser consumido. 
Não pela composição, mas 
pela forma desequilibrada como 
muitas vezes é confecionado, 
com excesso de gordura e sal.

Vantagens da aquacultura

Cerca de 40 
instituições foram 
beneficiadas, 
fazendo com 
que o peixe 
chegue às famílias 
carenciadas, que 
poderão usufruir 
de alimento 
de “qualidade”

Florbela Soares foi a primeira 
doutorada em Biologia da 
Universidade do Algarve, onde 
iniciou o seu percurso académico 
em torno das Ciências do Mar. 

Em 2009 foi contratada pelo 
IPIMAR para realizar o trabalho 
que hoje desenvolve.

Na Estação Piloto de Piscicultura 
de Olhão declarou à Gazeta 
da Europa a importância que 
a aquacultura pode ter para a 
economia do país. 

Há quanto tempo recorremos 
à aquacultura?
Comercialmente desde os anos 80, 
com a aparição de várias empresas. 
Nos anos 90 o setor ganhou força, 
com a produção de alimentos 
compostos para peixes.

Quais as diferenças entre 
o peixe aquícola e o 
“tradicional”? 
A frescura! O pescado é retirado 
dos tanques face à procura, sendo 
devidamente tratado. É capturado 
pouco antes da comercialização. 

Há ainda diferenças nutricionais. 
Este é mais gordo e tem mais 
hidratos de carbono. Quanto à 
gordura, é essencialmente insaturada 
e rica em ácidos gordos ómega 3. 

Como avalia a investigação 
no país?
Temos investigadores, nos 
laboratórios, universidades e 
centros de investigação. Está ao 
nível da investigação internacional, 
mas existem constrangimentos 
orçamentais, com a pesquisa 

Entrevista Florbela Soares bióloga marinha

“Metade do peixe 
consumido mundialmente 
provém da aquacultura”

A investigadora defende a exploração off-shore, 
justificando o investimento com o retorno positivo 
para a economia

Pedro 
Gonçalves

científica baseada no recurso a 
bolsas.

E a produção?
Essa é residual. Portugal é quase 
invisível para a aquacultura, o que 
pode ser invertido com a instalação 
de jaulas oceânicas.

O off-shore possibilita a 
produção intensiva, apesar do 
elevado investimento inicial. 

A  ONU  prevê o aumento do 
consumo de peixe. A resposta 
passa pela aquacultura?
As previsões das pescas são 
catastróficas. Metade do peixe 
consumido mundialmente já 
provém da aquacultura. Só a 
existência deste setor permitirá tal 
consumo. 
 
Em 2010 o governo 
apresentava vontade de 
quintuplicar o produto e 
exportar. Conseguiu-se?
Embora tenham sido criadas uma 
zona de produção em off-shore na 

Área Piloto de Produção Aquícola 
da Armona (APPA) e uma empresa 
de produção intensiva de pregado 
na Beira Litoral, que permitem um 
aumento produtivo, esses valores 
não foram alcançados. 

Não se instalaram unidades de 
produção de peixes na APPA e o 
pregado não atingiu as quantidades 
projetadas.

O setor é ambiental e 
socialmente responsável?
Sim! Especialmente na produção 
em tanques de terra, onde se 
cria sustentavelmente e o que 
se produz reflete essa realidade, 
pelas suas características visuais 
e organoléticas. Socialmente a 
aquacultura cria emprego e recruta, 
com frequência, pessoal oriundo da 
pesca.

Pode ser gerador de 
emprego?
A criação de emprego será real 
com a implementação de empresas 
em off-shore ou a reconversão de 
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“Estamos 
muito abaixo 
do produzido 
nos outros 
países, 
Portugal é 
quase invisível 
no gráfico da 
produção de 
aquacultura”, 
diz Florbela 
Soares
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Viveiros Monterosa 

Uma aposta  
na excelência

Flores e plantas ornamentais com 
origem no Algarve vendem-se um 
pouco por toda a Europa. Uma 
empresa de Moncarapacho dedica-se 
à produção de várias espécies há já 
40 anos

Hugo 
Gonçalves

lidade da empresa. Outro problema 
que tem afetado a produção são 
as alterações climáticas. O mês de 
Março tornou-se um mês de risco 
com o frio e a chuva a originarem 
uma quebra nas vendas na ordem 
dos 30 a 50%.

A faturação anual da empresa 
ronda os cinco milhões de euros. 
Com o objetivo de obter financia-
mento para novos investimentos, 
foram apresentadas candidaturas a 
fundos europeus dos quais a em-
presa é beneficiária. Mas Eduardo 
Martins afirma que o processo para 
receber esses fundos é muito com-
plexo. A burocracia para receber 
apoios comunitários é muito com-
plicada e é necessário apresentar a 
candidatura várias vezes antes de 
ser aceite.

Esta é uma empresa de grande 
importância para a região onde 
está inserida. Emprega cerca de 160 
trabalhadores, apesar de haver algu-
ma sazonalidade e não ter sempre 
esse número durante todo o ano. 
A altura em que há mais pessoas a 
trabalhar na empresa é mesmo na 
primavera.

As várias espécies dividem-se 
por diversos tipos de estrutura con-
soante as suas especificidades. Tem 
dois hectares de estufas com aque-
cimento, mais dois hectares onde 
há a possibilidade de haver aqueci-
mento se necessário, tem ainda es-
tufas frias, estufas só cobertas com 
rede e espécies que estão normal-
mente na rua.

A Viveiros Monterosa tem tam-
bém apostado na inovação. Edu-
ardo Martins afirmou à Gazeta da 
Europa que não é feito qualquer 
apuramento de espécies uma vez 
que a empresa não tem capacidade 
para dedicar recursos à investiga-
ção. A nível de plantas têm-se dedi-
cado à espécie Suculentas, que tem 
despertado o interesse dos consu-
midores - visto não ser uma espécie 
muito exigente -, o que tem garanti-
do alguma rendibilidade à empresa. 

A empresa encetou um proces-
so de diversificação e dedicou-se 
também ao azeite. A Viveiros Mon-
terosa tem 20 hectares de olival 
que produz um azeite de extrema 
qualidade. É um produto gourmet 
especialmente pensado para o mer-
cado internacional uma vez que é 
um produto caro. Este é já o sexto 
ano que o azeite é produzido e há 
planos para expandir o olival.

O olfato é o primeiro sentido des-
pertado devido à fragrância das er-
vas aromáticas. Depois surgem as 
flores, com os seus diversos forma-
tos e tonalidades. A empresa Vivei-
ros Monterosa está instalada em 
Moncarapacho, perto de Olhão, 
desde 1972. Mas apesar de serem 
as aromáticas as primeiras plantas 
que despertam a atenção, não é à 
sua produção que a empresa se de-
dica. 

Nos últimos 40 anos a Viveiros 
Monterosa dedicou-se à produção 
de plantas ornamentais. Não para 
jardins mas para o público em geral, 
uma vez que se tornaram impres-
cindíveis nas hortas de varanda nos 
prédios das grandes cidades. Tem 
várias estruturas onde se cultivam 
as diversas espécies, que estão di-
vididas consoante as condições de 
que precisam para se desenvolve-
rem. Na área dedicada à expedição 
das encomendada, as plantas são 
separadas em tabuleiros que depois 
são carregados em camiões que os 
distribuem por cada cliente.

O Algarve possui excelentes con-
dições porque permite plantações 
durante todo o ano, sendo essa a 
razão de ter sido o local escolhido. 
De facto, o Algarve parece ser uma 
região privilegiada comparando 
com outras a nível europeu e até 
nacional. A temperatura nos meses 
mais frios raramente desce a menos 
de 10ºC e tem mais horas de ex-
posição à luz solar do que a média 
europeia.

Produção para fora do país está 
a crescer Eduardo Martins, um 
dos diretores da empresa, afirma à 
Gazeta da Europa que a maior parte 
da produção destina-se ao mercado 
nacional. No entanto, cerca de 40% 
vai para países europeus. França, 
Holanda e Alemanha absorvem 
cerca de 80% de todo o produto 
que é exportado, sendo a França o 
cliente que recebe a maior quanti-
dade do que é exportado. 

Os franceses gostam de flores e 
gostam delas durante todo o ano, 
“mesmo nos meses em que não as 
conseguem produzir”. Os meses de 
inverno são meses de muito pouca 
produção para os países do centro 
da Europa como França e Alema-
nha, que são afetados por tempe-
raturas baixas. É nessa altura que 
a importância do Algarve mais se 
evidência. “Ao contrário de outros 

países, nós conseguimos produzir 
durante todo o ano”. 

Segundo conta o diretor, o mer-
cado francês é extremamente exi-
gente no que diz respeito a datas de 
entrega e qualidade. Ao contrário 
de França e Alemanha, a Holanda 
não compra somente para consu-
mo próprio. O país é dos principais 
fornecedores europeus de plantas 
ornamentais e o que compra é es-
sencialmente para responder aos 
pedidos dos seus clientes. 

O transporte das plantas para a 
Europa é feito em camiões frigorífi-
cos em regime de outsourcing. Sen-
do um produto altamente perecível 
não tem grande resistência para 
viagens longas, por isso a empresa 
só envia as plantas para clientes até 
ao limite de três mil quilómetros. 
A viagem de camião leva dois dias 
a chegar a França ou à Alemanha, 
os principais clientes. Dentro de 
Portugal o transporte é assegurado 
pela empresa em camiões térmicos 
próprios. 

Crise diminui encomendas de 
clientes A crise também tem afe-
tado fortemente esta empresa 
principalmente no que diz respeito 
aos clientes nacionais. Nos últimos 
quatro anos houve uma quebra de 
60% no mercado nacional. Por isso 
tem havido uma maior aposta na 
exportação, para garantir a rendibi-

O mercado 
francês é 
extremamente 
exigente no que 
diz respeito a 
datas de entrega 
e qualidade. 
Ao contrário de 
França e Alemanha, 
a Holanda não 
compra somente 
para consumo 
próprio

zonas de produção inativa. Por 
outro lado, se o off-shore entrar 
em funcionamento, para além 
da criação de postos de trabalho, 
terão de ser criadas estruturas de 
apoio e empresas envolventes, 
gerando emprego. Destacam-se as 
associadas ao comércio de peixe, de 
fornecimento de redes, boias entre 
outros materiais para as estruturas 
oceânicas, de mergulho e indústria 
naval.

O país tem condições 
necessárias para ser um 
grande produtor?
Em termos físicos, sim. Existem 
salinas desativadas, antigas 
pisciculturas e zonas abandonadas 
que podem ser transformadas. A 
área costeira Algarvia e da Madeira 
e as zonas de produção off-shore já 
criadas e a criar, também têm muito 
potencial.

Abordou o sistema off-shore. 
Como o avalia no país?
Neste momento existe uma grande 
área para a produção off-shore na 
zona da Armona. No entanto, a 
maioria das empresas, com lotes 
concessionados, não se instalou, 
nalguns casos por esperarem 
pela aprovação dos projetos. 
Atualmente esta vertente é de 
ostras e mexilhões, provenientes da 
Armona e Sagres.

Há benefícios neste tipo  
de produção?
Permitir produzir em grande 
quantidade sem ocupar terrenos em 
zonas litorais, muito valorizadas, é 
benéfico. A melhor qualidade de 
água, que permite maiores cargas 
de produção e a possibilidade de 
obter espécies de maior dimensão, 
também.

A aquacultura pode ser 
prejudicial para a pesca?
Não é prejudicial, pois não depende 
de juvenis selvagens. As espécies 
produzidas no nosso país provêm 
de juvenis criados em maternidades, 
usados no repovoamento dos 
tanques de cultivo.

Quais os incentivos 
necessários para o setor?
Agilidade no licenciamento, acesso 
rápido a financiamentos e alteração 
de legislação que simplifique os 
processos burocráticos.

JOãO RIBEIRO
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Dentro da pequena queijaria, o 
cheiro dos queijos enquanto es-
tão a ser feitos é delicioso e quase 
inebriante. São quatro dias sema-
nais de fabrico de queijos sempre 
com um ritmo quase mecânico 
e sincronizado. “Nesta profissão 
dorme-se muito pouco”, diz Idá-
lio Ramos que acorda às 4h30 da 
manhã para produzir cerca de 400 
queijos de cabra frescos por dia. 

Cada um é vendido a um euro e 
vinte cêntimos por Idálio Martins 
Ramos, 31 anos, o proprietário da 
Queijaria Martins. 

“Primeiro o leite fica no depósito 
de refrigeração a dois graus, depois 
vai para a panela de pasteurização 
a 90 graus e por fim para a tina 
de coagulação para arrefecer até 
aos 60 graus, para juntar o cardo. 
Espera-se 50 minutos, parte-se a SU

SA
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 IR
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S

Poupanças 
familiares 
e fundos 
europeus 
resultam  
em queijaria

A Queijaria Martins é um exemplo 
bem-sucedido da perseverança 
individual e do financiamento 
atribuído pelo PRODER.  
Mais equipamento e um posto  
de trabalho foram conseguidos 
com ajuda comunitária

Lídia 
Isabel 

Nicolau

Produção tradicional de queijos coalhada, retira-se o soro e enche-
se as formas”, explica a colega Zélia 
Silva enquanto coloca a quantida-
de certa de leite coalhado na for-
ma e que depois se vai transformar 
num queijo fresco pasteurizado de 
180 gramas. No total, o processo 
demora cerca de cinco horas. 

Produzidos e consumidos no 
Algarve Estes queijos frescos são 
apenas vendidos no Algarve em 
supermercados, mercados e char-
cutarias. O principal vendedor é 
a Charcutaria Salvador, situada 
no Mercado Municipal de Loulé, 
e que vende cerca de 300 queijos 
por dia.

É um produto tradicional total-
mente escoado na região algarvia 
através da venda local. Um dos 
objetivos de Idálio é atingir toda 
a hotelaria do Algarve porque, 
como diz Priscila Soares, da as-
sociação In Loco, “exportar no 
estômago do visitante é a maneira 
mais correta.” O produto sai no 
dia para as lojas e tem validade de 
cinco dias, o que estreita os laços 
de proximidade entre produtor e 
consumidor.

Os três queijeiros de avental e 
touca, incluindo a mulher de Idá-
lio, procedem ao fabrico artesa-
nal. Os queijos industriais pesam 
menos 60 gramas, e para além de 
várias diferenças no processo de 
elaboração, são resultado da mis-
tura de leite de cabra com o de 
vaca. Os queijos são de leite de 
cabra, metade de animais seus e 
a outra metade de cabras de ou-
tros caprinicultores. O rebanho 
de cabras produz leite dez meses 
por ano.

É um produto 
tradicional 
totalmente escoado 
na região algarvia 
através da venda 
local. Um dos 
objetivos de Idálio 
é atingir toda a 
hotelaria do Algarve
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Idálio tem 150 cabras originá-
rias do sul de Espanha porque 
produzem o dobro do leite da ca-
bra algarvia. Aponta o problema 
do pastoreio pois vê-se obrigado 
a passar os caprinos em terrenos 
de outros proprietários. “Este 
país sempre se organizou para a 
escala que não é a correta, quem 
faz as leis não sai de Lisboa”, sinte-
tiza assim Priscila Soares uma das 
causas dos problemas dos peque-
nos produtores.

A UE numa queijaria algarvia A 
associação de desenvolvimento 
local In Loco tem um papel cen-
tral no programa de desenvol-
vimento rural gerido pelo GAL 
– Grupo de Ação Local do Inte-
rior do Algarve Central. Uma das 
funções da In Loco é ajudar os 
produtores locais a compreender 
os requisitos necessários para a 
concretização dos seus projetos. 
Para tal tem sido fundamental o 
trabalho de proximidade feito pe-
los técnicos de animação local.

Foi a In Loco que apreciou, 
avaliou e aprovou a candidatura 
de Idálio Ramos aos apoios finan-
ceiros europeus do PRODER. O 
GAL já aprovou mais de 60 pro-
jetos, com um investimento supe-
rior a seis milhões de euros a que 

A queijaria Martins já tem quatro 
anos de vida. E foi neste intervalo 
que Idálio aprendeu que “a vida 
não é nem deve ser como um 
castigo que terás que viver”, como 
dizia a canção. Afinal, os sonhos 
pop podem crescer numa serra 
algarvia

“Muda de vida, se tu não vives 
satisfeito…”, propunha António 
Variações nos anos 80. O algarvio 
Idálio Martins Ramos, de 31 anos, 
ouviu muitas vezes esta música 
na adolescência na esperança de 
que ia chegar o dia em que ia pôr 
as palavras dela em prática. Sabia 
que aquele verso era o mote certo 
para o que queria fazer num futuro 
próximo. Não ali, na oficina de 
alumínios onde trabalhou durante 
onze anos, e onde essa mesma 
música lhe indicou o caminho 
certo, mas no local de trabalho 
onde hoje se encontra. 

Durante esses onze anos de 
trabalho, ascendeu ao cargo de 
chefe de oficina. No entanto, o 
desejo de infância continuava a 
crescer e ia corroendo quaisquer 
outras ambições profissionais. 
Idálio, natural de Salir, passou a 
infância a cuidar dos animais. As 
tardes em que regressava das 
aulas e as férias grandes serviam 
para ajudar os avós a fazerem o 
queijo. Idálio aprendeu o ofício da 
queijaria e tornou-se num homem 
determinado, que aprendeu 
a deitar fora os pessimismos 
e a perseguir paixões que até 
conhecia por dentro. 

No lugar de Portela da Nave, 
em Salir, descobre-se a plena 
Serra algarvia. O caminho custa 
a fazer, é semelhante ao que se 
fez na vida da queijaria Martins. 
Foram três anos de licenciamentos 
demorados, de papéis e de 

dúvidas. A família de Idálio 
apoiou-o sempre no sonho dos 
queijos, mas não tinha certezas 
quanto ao sucesso do negócio. 
De botas de borracha brancas e 
de bata da mesma cor, Idálio tem 
uma timidez na voz que contrasta 
com a genica com que amassa 
o queijo na forma de alumínio. A 
mesma genica que o leva a dizer 
que “não é de desistir de qualquer 
coisa que queira”. 

Na queijaria trabalha também 
a mulher Patrícia. A companheira 
que no início não punha tanta 
fé no negócio, mas que agora 
enche a boca de orgulho para falar 
de um possível futuro maior da 
queijaria de hoje. 

Idálio não esconde que gosta 
do “fazer acontecer”. Às dez da 
manhã de um sábado já  este 
empreendedor conduz as obras 
de alargamento de um pavilhão 
das cabras junto à queijaria. 
Apesar de prudente, Idálio 
gosta de dar passos pequenos 
pois conhece as manhas da 
ambição. Tem em mente um 
projeto turístico, que permitiria aos 
visitantes “viverem a experiência” 
da feitura do queijo, familiarizando-
se com as instalações do negócio.  

E tem mais sonhos... gostava 
de um dia fazer queijo fresco de 
leite de cabra. Mas não ignora 
que os tempos não estão para 
grandes voos e, assim, os 
projetos têm que se adaptar às 
necessidades e possibilidades 
dos consumidores. Idálio sabe, no 
entanto, que nada é melhor para 
o negócio do que a publicidade 
boca a boca. Os queijos são 
dados a provar aos visitantes da 
queijaria e o sabor vai com eles 
para todo o lado. 
Margarida Jesus Pinto

Perfil Idálio Martins Ramos queijeiro
Dos alumínios às cabras

corresponde uma ajuda de quase 
quatro milhões de euros.

Ainda hoje se mantém a ligação 
entre a associação e o queijeiro. 
“Acabam por se estabelecer re-
lações que felizmente se tornam 
boas amizades”, refere Margarida 
Correia, da In Loco. A técnica de 
animação local, que anteriormen-
te já tinha trabalhado no setor 
da caprinicultura, acompanhou 
o processo de licenciamento na 
Câmara Municipal de Loulé e 
apoiou a preparação da candida-
tura ao PRODER.

De um investimento total de 25 
mil euros, metade é proveniente 
dos fundos do programa de apoio 
ao desenvolvimento rural do con-
tinente. A outra metade do valor 
foi conseguida através de pou-
panças familiares que permitiram 
melhorar as instalações da queija-
ria e adquirir algum equipamento 
básico. Os fundos europeus che-
garam em 2011, um ano depois 
do licenciamento da Queijaria 
Martins.

O apoio do PRODER permitiu 
criar um posto de trabalho, com-
prar equipamentos em inox e uma 
máquina de ordenha. “A máqui-
na de ordenha é mais moderna e 
mais rápida e, assim, demoro me-
nos tempo na ordenha”, explica 

Idálio que desta forma fica com 
mais tempo para fazer os seus 
queijos frescos. Quando a pro-
cura de queijos aumenta tem de 
contratar mais duas pessoas.

Trocar a praia pela ordenha A 
queijaria fica paredes meias com 
a casa onde vive o casal, e está si-
tuada numa espécie de postal tu-
rístico, numa zona que é Reserva 
Ecológica Nacional. Este privilé-
gio, no entanto, impede Idálio de 
aumentar os 60 metros quadra-
dos da queijaria. Portela da Nave 
é um lugar isolado na zona ser-
rana algarvia. A localidade mais 
próxima, Salir, fica a cinco quiló-
metros. Por sua vez, Salir, de onde 
Idálio e Patrícia são naturais, dista 
15 quilómetros de Loulé e cerca 
de 30 de Faro.

Esta zona do interior algarvio, 
em contraste com o litoral, está a 
passar por um processo de deser-
tificação e de envelhecimento. Os 
incentivos financeiros do PRO-
DER podem ser uma das respos-
tas para o desenvolvimento do 
Algarve mais distante do turismo.

Quanto ao futuro, são dois os 
objetivos do casal. Idálio quer au-
mentar o rebanho com mais 120 
cabras para conquistar autonomia 
no que respeita à quantidade de 
leite que necessita. Patrícia gosta-
va de trabalhar com a componen-
te turística: estabelecer parcerias 
com unidades de alojamento no 
Algarve para levar turistas a visi-
tarem a queijaria.

Para os visitantes que querem 
descobrir mais do que as praias 
algarvias, ordenhar cabras e fazer 
queijo adivinha-se uma escolha 
acertada que terminará com a de-
gustação do próprio queijo fresco.

PRODER

Idálio Ramos candidatou-se a um 
projeto inserido no subprograma 
3 – Dinamização das zonas rurais 
do PRODER. De um investimento 
total necessário de 25 mil euros, o 
apoio do PRODER correspondeu 
a metade. E dez por cento dos 
12.500 euros atribuídos deveu-se 
à criação de um posto de trabalho.

O PRODER é um Programa de 
Desenvolvimento Rural que tem 
como campo de ação o apoio 
à criação e ao desenvolvimento 
na exploração agrícola, de 
atividades económicas de caráter 
não agrícola. É um mecanismo 
financeiro que contribui para o 
crescimento da zona rural do 
continente e é cofinanciado pelo 
FEADER – Fundo Europeu Agrícola 
de Desenvolvimento Rural.

Os objetivos do PRODER são 
três: evitar a desertificação da zona 
rural, melhorar os rendimentos do 
agregado familiar e desenvolver 
negócios não agrícolas e novas 
formas de emprego e rendimento. 
Podem beneficiar do PRODER 
os titulares de uma exploração 
agrícola ou membros do agregado 
familiar.

PRODER 
permitiu criar 
um posto de 
trabalho, comprar 
equipamentos 
em inox e uma 
máquina de 
ordenha

Os queijos são 
fabricados 

artesanalmente

HUgO gONçALVES

ADRIANA gONçALVES COSTA
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pela qualificação. “Procuramos 
estar presentes na produção pri-
mária agrícola, florestal ou pe-
cuária, na área do turismo rural, 
muitas vezes concebendo os per-
cursos pedestres... mas nem sem-
pre ao nível do financiamento”, 
revela. 

Resolução ativa de problemas 
A principal dor de cabeça da In 
Loco é mesmo a desadequação 
da legislação. Priscila Soares su-
blinha que as leis muitas vezes 
prejudicam as empresas mais pe-
quenas por tratarem de igual for-
ma os negócios com dimensões 
distintas. “Hoje o PRODER tem 
cinco medidas que são as mesmas 
na Madeira, nos Açores, no Norte 
ou no Algarve. Estas não vão ob-
viamente ao encontro das carate-
rísticas específicas das empresas 
de cada um dos territórios”. O 
Algarve atravessa uma fase difícil 
nesta crise nacional. A região por-
tuguesa de excelência no turismo 
tem agora taxas de ocupação bai-
xa e a “construção está pratica-
mente parada”.

Para a coordenadora, a “União 
Europeia cria grandes quadros de 
ação, m as depois a definição do 
que serão os planos de interven-
ção devem fazer-se na proximida-
de local”. E queixa-se que no caso 
do meio rural a União Europeia 
tem sido “pouco centralizadora” e 
reitera que mesmo em Portugal “as 
legislações são feitas por citadinos 
que estão sediados em Lisboa e 
que não conhecem o país real”. 

 A metáfora de quem todos os 
dias enfrenta estas situações não 
podia ser mais clara: “é como es-
tar com as crianças quando lhes 
dão aqueles contentores onde há 
buraquinhos triangulares, redon-
dos ou quadrados e depois dão-
lhe objetos triangulares, redon-
dos ou quadrados e elas têm de lá 
colocá-los nos diversos buraqui-
nhos. O que acontece connosco 
é que dão-nos um contentor que 
só tem triângulos e depois nós te-
mos que lá meter dentro quadra-
dos, retângulos…”

A equipa da In Loco  
é constituída por 31 membros  
com especializações tão distintas, 
como Línguas  e Literaturas,  
Gestão de empresas  
e Filosofia. 

receu e algumas dessas empresas 
fecharam.” Apesar do seu nível de 
ação local, a associação insurge-se 
também com uma legislação que 
lhes parece “absurda”. “Fazemos 
propostas de alteração da legisla-
ção, que comunicamos aos gru-
pos da Assembleia da República 
e manifestamos a nossa opinião 
em encontros nacionais, onde es-
tão responsáveis dos ministérios”, 
revela a coordenadora de projeto.

No entanto, é através de pro-
jetos legais que a In Loco desen-
volve com a Universidade do Al-
garve e com a Direção Regional 
de Agricultura do Algarve, que 
têm surgido algumas mudanças. 
Por exemplo,  “a investigação so-

bre a produção de águardente de 
medronho permitiu constituir 
um grupo interministerial para 
se discutir a sério a produção em 
pequena escala, que não pode ser 
tratada como a média e a grande”. 

Nem sempre a In Loco tem 
oportunidade de ajudar no fi-
nanciamento dos projetos locais 
através do PRODER, o único 
programa de apoio financeiro. 
O subprograma 3 do PRODER,  
não permite apoiar a produção 
primária e, por isso, outra das  
áreas de ação da In Loco passa 

grama de Desenvolvimento Ru-
ral) passam por animadores locais 
que fazem atendimento presen-
cial em cada uma das freguesias 
com a informação sobre os ins-
trumentos, medidas e apoios de 
que as pessoas podem beneficiar”. 
Os animadores transformam as 
ideias em candidaturas viáveis 
e, mais tarde, é a associação que 
procura arranjar financiamento. 
E já vai longa a lista de projetos 
com o carimbo de ajuda da In 
Loco. “Padarias, doçarias, destila-
rias de águardente de medronho, 
produção de licores, queijarias, 
alojamentos turísticos, projetos 
na área social, criação de circui-
tos pedestres…”, são já tantos os 
“nascimentos” que Priscila pre-
senciou com gosto.

Exigências absurdas A coorde-
nadora da In Loco ressalva que 
apesar dos processos de candida-
tura para a receção de fundos não 
serem rápidos, “o que é difícil de 
gerir nestes processos são as exi-
gências que neste momento são 
feitas pelos programas de enqua-
dramento e pela legislação, que 
são um bocado absurdas”. No 
“jogo” que se cria quando a asso-
ciação se propõe a ajudar alguém, 
há regras que Priscila diz terem de 
ficar bem esclarecidas logo desde 
início. “Temos que apresentar à 
pessoa quais as condições legais 
exigíveis para que ela tenha li-
cenciamento e para que ela pos-
sa beneficiar do financiamento. 
Compete à pessoa saber se está 
interessada em entrar nessa via ou 
não”. 

Em cima da balança, Priscila 
admite que muitas vezes, princi-
palmente quando se trata de pes-
soas com mais idade, acaba por 
pesar mais o árduo caminho que 
essa pessoa vai ter de percorrer 
para licenciar o negócio. E Prisci-
la reproduz esses desabafos: “Eu 
não tenho um filho para conti-
nuar e não vou fazer este esforço 
todo para licenciar e vou conti-
nuar a produzir como até agora, 
mesmo que as condições não se-
jam as melhores.” 

Precavida para este tipo de si-
tuações, a In Loco admite essa 
responsabilidade. “Incentivámos 
algumas pessoas para que elas 
avançassem e para que legalizas-
sem e depois a legislação endu-

“Padarias, doçarias, 
destilarias de 
aguardente de 
medronho, licores, 
queijarias, criação 
de circuitos 
pedestres…”, 
são já tantos os 
“nascimentos” que
Priscila presenciou
 com gosto

Queijaria de Idálio Martins 
Ramos Apoio do PRODER 
12.499,75 €

Centro de convívio de Parises 
Apoio do PRODER 70.188,51 €

Priscila Soares, coordenadora da In Loco, sobre cidadania local

“As legislações são feitas 
por citadinos que não 
conhecem o país real”

É uma das fundadoras da associação In Loco que 
já conta 25 anos de trabalho junto das populações 
algarvias em busca de desenvolvimento e cidadania 
local. Uma dedicação que lhe permite saber os 
nomes dos emprendedores e dos projetos vivos

Margarida 
Jesus 
Pinto

Priscila Soares é licenciada em Fi-
losofia e talvez por isso acreditou 
no germinar da ideia de fazer in 
loco. Com o entusiasmo de uma 
nortenha que já chegou à matu-
ridade das  seis décadas de vida, 
sabe que o contacto próximo 
pode mudar a gestão dos projec-
tos. A Associação In Loco não é 
exceção. Em 1985, no Instituto 
Politécnico de Faro, é criada uma 
equipa que pretende atenuar o 
centralismo existente no lito-
ral algarvio, de forma a dar vida 
também ao território serrano da 
região. A Rede de Apoio Integra-
do ao Desenvolvimento do Algar-
ve (RADIAL) nasce assim num 
meio académico e com ânsias de 
fazer mudanças no território al-
garvio. 

“A necessidade de aprofundar a 
intervenção e de dar um suporte 
jurídico levou a equipa a sentir 
que era necessário uma estrutu-
ra com personalidade jurídica”, 
esclarece Priscila. Em 1988, a 
Associação In Loco aparece en-
tão como um prolongamento da 
atividade da RADIAL.  Apesar 
da sede física ser em São Brás de 
Alportel, a ação deste projeto não 
se limita a quatro paredes. Sob o 
mote “pensar no global, agir no 
local”, a In Loco apoia 17 fregue-
sias algarvias através de uma aju-
da directa à população. 

Priscila Soares explica que “os 
projetos que hoje em dia são fi-
nanciados pelo PRODER (Pro-

FILIPA MAgALHãES

Priscila Soares, 
coordenadora 

da In Loco 
sabe que se 
“torna difícil 

entrar dentro 
dos programas 

para 
desenvolver 

uma ação 
coerente 

com as 
necessidades 

locais”
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Malas, malinhas, capas para tablets 
e smartphones, pen drives, cintos 
ou carteiras. Imagine… e a Pelcor 
produz em cortiça. A empresa por-
tuguesa inova há 10 anos nas uti-
lizações alternativas desta matéria-
prima, mostrando como é possível 
transformar um dos sectores mais 
tradicionais da economia portu-
guesa em moda e arte, levando 
este conceito além-mar, exportan-
do produtos de luxo para lojas em 
Nova Iorque, Tóquio e Paris.

Se entrar na loja do Museum of 
Modern Art e der de caras com 
uma mala de cortiça, não se espan-
te. E 10 anos depois do lançamen-
to oficial da marca, a Pelcor é co-
mercializada em três continentes, 
factura anualmente 500 mil euros 
e conta com 12 trabalhadores a 
tempo inteiro, dividindo-se a ges-
tão da marca entre o Algarve e o 
atelier em Lisboa. 

Sandra Correia, CEO da empre-
sa, não tem qualquer complexo em 
falar numa marca de luxo, que tem 
estado um passo à frente no que 
diz respeito à inovação: “Fomos os 
primeiros a impermeabilizar a cor-
tiça e estamos agora a lançar uma 
colecção em que lhe demos cor”, 
mas não esquece as suas raízes.

O luxo que nasceu 
da cortiça

Sandra Correia foi a melhor empresária da Europa 
2011, um prémio atribuído pelo Parlamento Europeu 
e Conselho Europeu das Mulheres Empresárias. Uma 
recompensa para um investimento com dez anos que 
quis dar a volta ao excedente de cortiça da empresa-
mãe. E assim nasceu um guarda-chuva que já fez 
burburinho em EspanhaCatarina 

Falcão

Pelcor de S. Brás de Alportel aposta em acessórios de moda

Na Pelcor a necessidade fez o 
engenho. Sandra Correia cresceu 
entre peças de cortiça na Novacor-
tiça, empresa corticeira do pai (e 
antes do avô) em São Brás de Al-
portel, especializada na produção 
discos de cortiça para rolhas de 
champanhe. Estudou Comunica-
ção Empresarial e Economia, pas-
sando mais tarde a exercer funções 
de gestão no negócio da família. 

Quando na viragem do milénio 
a produção de champanhe exigiu 
à Novacortiça um grande investi-
mento em matéria-prima, a em-
presa e o sector estavam longe de 
pensar que as vendas da bebida 
seriam tão baixas, deixando nas 
caves da região de Champagne 
mais garrafas do que nas mesas 
dos foliões. Com um excedente 
de cortiça, Sandra virou-se para 
novas aplicações da cortiça. “Eu já 
conhecia alguns produtos artesa-
nais feitos com cortiça, mas a ideia 
era dar-lhe uma utilização verda-
deiramente inovadora e aí surgiu 
o guarda-chuva” disse Sandra Cor-
reia à Gazeta da Europa.

A chegada de um guarda-chuva 
em cortiça à Feira de Mulheres 
Empresárias em Almería (Espa-
nha) causou burburinho e deu a 

Sandra a percepção que aqui es-
tava um negócio com potencial, 
decidindo então criar uma linha 
de acessórios de moda em pele de 
cortiça, com o apoio da Novacorti-
ça - a primeira parte da transforma-
ção da cortiça para a manufactura 
destes objectos, fica empresa fami-
liar, enquanto a laminação numa 
tela muito fina (com cerca de 0,2 
milimetros) fica a cargo de uma 
empresa em Espanha. O resto fica 
a cargo de Sandra e da sua equipa. 

Neste momento, “o mercado 
português é pequeno para susten-
tar uma marca que crescer”, diz 
Sandra Correia justificando assim 
a opção pela internacionalização. 
Para ajudar nessa tarefa, a empresa 
recorreu ao QREN conseguindo 
financiar 45% do milhão de euros 
que estão a investir lá fora na cons-
trução e divulgação da marca. São 
também estes fundos que permi-
tem à empresa participar em feiras 
internacionais, como a Who’s Next 
durante a Semana da Moda de Pa-
ris e a Magic Market Week em Las 
Vegas, onde acorrem os grandes 
compradores mundiais. “Para nós 
é importante. Sem o QREN mui-
to dificilmente poderíamos fazer 
isto”, conclui Sandra Correia. 

O sofá ainda 
não faz parte 

do universo 
da Pelcor, 

mas lá está 
no escritório, 
a conquistar 
os visitantes 

com a pioneira 
impermea-

bilização da 
cortiça
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Nova Cortiça quer contrariar crise do setor

Corticeiro 
qualificado  
num Algarve  
de paraíso 
soalheiro

Gilmar de Brito acredita que há 
muito para explorar no setor da 
cortiça num Algarve onde se 
valoriza sobretudo as atividades 
turísticas e imobiliárias

Ana C. 
Oliveira

O entusiamo deste engenheiro 
de produto tradicional destaca-se 
numa empresa familiar algarvia de 
transformação de cortiça de gran-
de relevo a nível internacional. Aos 
37 anos, Gilmar de Brito contraria 
a tendência geral de desemprego 
que assola o Algarve e revela-se 
uma âncora indispensável na Nova 
Cortiça, produtora de discos para 
rolhas de champanhe de marcas 

ra de competências dos estudantes 
locais”, explica António Ramos, 
responsável da Comissão de Co-
ordenação e Desenvolvimento Re-
gional (CCRD) do Algarve.

Empresas corticeiras como a 
Nova Cortiça, localizada em S. 
Brás de Alportel, incluem-se no 
setor industrial, que, no Algarve, 
emprega 14,4% da população. Já a 
área dos serviços representa 77,5% 

da população empregada e a área 
da agricultura e pescas 8,1%. Na 
prática, estes valores confirmam 
uma especialização sectorial da 
região nas atividades de turismo 
e imobiliário, áreas terciárias que 
não se centram na exploração dire-
ta dos recursos naturais algarvios 
como a cortiça.

Não se incluindo nos valores 
de desemprego que atualmente 

rondam os 20% no Algarve – os 
mais altos alguma vez registados 
na região, segundo dados do INE 
– Gilmar de Brito afirma que o fac-
to do setor corticeiro ser favorável 
ao emprego naquela região do país 
também afetou a sua decisão pro-
fissional. 

Menos oportunidades na cortiça 
Para a maioria dos profissionais 
qualificados na região do Algarve, 
“há um forte constrangimento em 
termos de densidade de contactos 
e oportunidades”, o que dificulta 
a absorção deste tipo de recursos 
humanos, sublinha António Ra-
mos. Nesta região, a taxa de de-
semprego da população ativa com 
ensino superior atinge os 11,3%, 
de acordo com as estatísticas do 
INE, sendo “as Ciências da Ter-
ra, do Mar e do Ambiente, das 
Engenharias e Tecnologias, das 
Ciências Tecnológicas da Saúde e 
das Artes, da Comunicação e do 
Património áreas consolidadas e 
emergentes” mais favoráveis ao 
emprego qualificado, tanto à es-
cala regional, como nacional e in-
ternacional, acrescenta o respon-
sável do CCDR.

No setor da cortiça, as circuns-
tâncias alteraram-se depois de 
Gilmar entrar para a atividade, so-
bretudo devido ao encerramento 
de várias corticeiras locais desde 
2008. Ainda assim, o engenheiro 
afirma que a Nova Cortiça resis-
tiu à crise e continua a contri-
buir para a criação de postos de 
trabalho, “sobretudo em S. Brás 
de Alportel, onde quase todas as 
famílias têm aqui alguém a traba-
lhar”. No entanto, a qualificação 

como o conhecido Dom Pérignon.
Apesar de, nos tempos da escola 

secundaria, querer estudar medici-
na, ao ingressar no ensino superior 
Gilmar acabou por optar pelo cur-
so de Engenharia Biotecnológica, 
uma novidade na Universidade do 
Algarve que não existia no resto do 
país. “O que eu pensei foi, já que 
inventaram um curso, deve haver 
aqui novas possibilidades e opor-

tunidades de mercado.”
Hoje, pelo contrário, as tendên-

cias ao nível do ensino superior 
apontam noutra direção, existindo 
um esforço por parte das univer-
sidades para assegurar a ligação 
prática ao mercado de trabalho. 
“Os recursos qualificados e cada 
vez mais especializados nas áreas 
da atividade turística mantêm-se 
como um referencial para a procu-

gilmar de Brito revela-se uma âncora indispensável na Nova Cortiça
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da mão-de-obra da corticeira está 
abaixo do 12º ano e o trabalho é 
sazonal, aumentando a partir de 
setembro, altura da nova vindi-
ma e da aproximação da época 
festiva. “Quando as vendas do 
champanhe disparam, as rolhas 
também disparam e, consequen-
temente, a produção de discos.”

Há sete anos a trabalhar na 
Nova Cortiça, Gilmar não sentiu 
as atuais dificuldades de entrada 
no mercado de trabalho, tendo 
sido convidado a ficar na empresa 
quando ainda era um estagiário 
prestes a terminar o curso, em 
2005. Com responsabilidades 
acumuladas ao longo dos anos, é 
agora o responsável pelo Gabine-
te de apoio e controlo contínuo. 
Com o “bichinho da investiga-
ção”, que lhe ficou dos tempos 
em que planeava seguir medicina, 
afirma que só deixava o Algarve 
e a Nova Cortiça se fosse para 
trabalhar nessa área de estudos. 
Apesar da empresa também de-
senvolver projetos de investiga-
ção, todo esse trabalho é realizado 
no exterior, em parceria com uni-
versidades. “Há muitos custos e 
as empresas preferem apostar em 
produtos que tenham uma conse-
quência e um retorno imediato.”

Para melhorar a ligação entre 
investigadores e empresas, existe 
também um esforço regional para 
“valorizar a transferência de co-
nhecimento e competências dos 
centros de saber para o merca-
do”. Através da Estratégia Europa 
2020, “tem-se vindo a trabalhar 
nos mecanismos de reforço e 
criação de emprego qualificado, 
capaz de diversificar a base eco-
nómica regional, forçando a re-
lação entre os setores que, tendo 
atividade na região, demonstram 
pouca interligação e fraca capaci-
dade de captura de valor a partir 
dos recursos endógenos”, refere 
António Ramos do CCDR. 

Apesar da cortiça ser um pro-
duto tradicional que ajuda a di-
vulgar o nome de Portugal inter-
nacionalmente, “é uma área que 
ainda têm muito por explorar, não 
nos produtos em si, mas na parte 
biológica da cortiça”. A aposta 
passa pelas universidades, onde 
“o conhecimento científico é mui-
to elevado, mas ao nível da cortiça 
há uma grande lacuna”, conclui 
Gilmar de Brito.

É historicamente um setor 
associado aos homens mas 
nos últimos anos as mulheres 
parecem estar a contribuir para 
inovações importantes no mundo 
da cortiça, já que ocupam hoje 
funções em toda a hierarquia 
da fileira. De tal maneira que em 
2011 o Parlamento Europeu e o 
Conselho Europeu das Mulheres 
Empresárias distinguiu uma mulher 
portuguesa da área, Sandra 
Correia, presidente da Pelcor, 
como melhor empresária do ano.

Enquanto desenvolvia um 
projecto para o Euronatura 
(centro para o direito ambiental 
e desenvolvimento sustentado), 
que resultou no livro “Mulheres 
Corticeiras”, a investigadora 
Stefania Matarrello debruçou-se 
sobre o assunto e concluiu que 
a mudança ocorreu na última 
geração. “Nessa fileira as mulheres 
são vistas como cozinheiras e 
colaboradoras, ajudantes ao lado 
dos tiradores de cortiça, operárias 
e, por conseguinte, relacionadas 
a um tipo de trabalho mais 
físico e concreto”, refere. Mas a 
realidade parece estar diferente 
“hoje em dia, na sombra, elas 
desempenham uma variedade de 
outras funções: são investigadoras 
científicas, arquitetas e designers 
de cortiça, engenheiras florestais, 
empresárias, responsáveis por 

património cultural e artístico”, 
explica a investigadora.

E foram estas mulheres, 
dezassete perfis muito variados, 
que Stefania Mattarello construiu 
com a ideia de identificar, 
reconhecer e dar voz a esse 
grupo identitário. Na sua pesquisa 
encontrou “mulheres de espírito 
muito prático e lutador, portadoras 
de mudança e inovações num 
setor que ainda não lhes abre 
muito espaço e oportunidade”.

Na opinião da coordenadora 
do projeto “Mulheres Corticeiras”, 
o caminho pode demorar 
mas está a ser trilhado. “Eu 
acredito, porque vi e ouvi, nos 
aspetos positivos e inovadores 
que cada mulher traz para o 
sector, portanto era necessário 
um momento de viragem. 
As mulheres poderiam ser, e 
talvez já sejam, o motor de um 
novo tipo de crescimento para 
esta fileira, e cada vez mais 
catalisadoras de ideias novas”. 
Ideias já concretizadas como as 
de “mulheres empresárias que 
tornam a cortiça um produto 
de moda, luxo e algo que faz 
parte da nossa vida quotidiana, 
designers que concebem objetos 
essenciais e esteticamente 
bonitos exclusivamente com o 
material da cortiça”. 
Filipa Tavares

A força criativa  
das mulheres corticeiras

Portugal abastece nicho gourmet de frutos vermelhos

O boom da framboesa 
algarvia na Europa

Um casal de empreendedores, novas técnicas de cultura e 
a especificidade do clima do Algarve conseguem fornecer à 
Europa a única grande colheita de framboesa no inverno.

Susana 
Irles

Só ali, nessa zona delimitada entre 
Faro e Tavira, existe um inverno 
como o verão do norte da Europa, 
tendo um clima com oscilação tér-
mica reduzida ao longo do ano e um 
maior número de horas de sol. “Faz 
a diferença para uma maior produti-
vidade, precocidade e qualidade das 
framboesas em relação a outras regi-
ões nacionais, europeias e do norte 
de África”, afirma Humberto Teixei-
ra, fundador do Grupo Hubel. 

Essa diferença, gerida com qua-
tro décadas de experiências, candi-
daturas a fundos europeus e adapta-
ção as mudanças socio-económicas 
do país, conseguiu já os seus resul-
tados. De 2009 a 2012 o volume 
do negócio da framboesa da Madre 
Fruta, onde se insere o Grupo Hu-
bel, duplicou-se, passando dos 4 
milhões a perto dos 10 milhões de 
euros por ano. A produção multi-
plicou-se por quatro, de 150 a 630 
toneladas por campanha. E as pre-
visões apontam a um alargamento 
dos hetares de cultura deste fruto 
vermelho dos 40 de hoje até 65 em 
2014. Começou com uma área de 
apenas uma dezena de hetares há 
quatro anos. Agora, este caprichoso 
fruto vermelho gourmet quase agri-
doce preenche as prateleiras dos 
supermercados nos dias de frios da 
Bélgica, Suécia e Holanda. 

A dimensão deste projeto é difícil 
de compreender sem a história pes-
soal de Humberto e Isabel Teixeira, 
a esposa cofundadora da empresa. 
Ele estudou Engenharia Eletrónica 
e ela Direito. Depois dos estudos 
em Lisboa, decidiram voltar à sua 
terra, o Algarve. No princípio dos 
anos oitenta, Portugal negociava a 
entrada na CEE e em ambos matu-
rava uma ideia de empresa que liga-
va a eletrotecnia às ciências agrárias. 

Nos anos seguintes, os produtos 
hortícolas tradicionais sofreram 
uma forte concorrência de preços 
e mercados, com uma forte queda 
da sua rendibilidade, mas os fundos 
europeus iam abrir novas formas de 
financiamento para a moderniza-
ção do sector. Humberto apostou 
na inovação agrícola e técnica, a 
hidroponia. Isabel pesquizou as no-
vas oportunidades do financiamen-
to comunitário, a grande batalha de 
qualquer agricultor com ambição 
de crescer em Portugal na década 
dos noventa. 

Mimar frutos caprichosos A im-
plementação da hidroponia come-
çou nos anos noventa, mas só vinte 
anos de aperfeiçoamento oferece-
ram os primeiros grandes resulta-
dos. A prática requer mimo, ob-
servação científica e paciência para 
conhecer o comportamento e a re-
ação das plantas que são colocadas 
dentro de vasos onde recebem uma 
solução de minerais controlada e 
medida ao milímetro. A experiência 
avançou de maneira determinante 
com o surgimento de software que 
possibilitou o controlo em tempo 

real de todo o processo produtivo, 
a nível da definição das águas, mis-
tura de nutrientes e quantidades 
necessárias para as plantas. 

A equipa de engenheiros agróno-
mos da Hubel começou por se apli-
car em meloa e tomate no principio 
dos anos noventa, mas foram pri-
meiro o morango e depois a fram-
boesa, frutos exigentes e delicados, 
os produtos com mais sucesso ao 
fim da década. Esta concentração 
de recursos nos frutos vermelhos 
deveu-se também à política agrí-
cola europeia que levou os agricul-
tores algarvios de Madre Fruta a 
abandonarem as hortícolas, devido 
à forte concorrência da Espanha.

O primeiro projeto na área de 
inovação agrícola foi financiado 
com fundos europeus em 60 %, mas 
houve períodos em que nem sequer 
existiram linhas de apoio. E “os ban-
cos não suportaram o investimento 
na agricultura durante décadas, o 
que também limitou fortemente a 
modernização mais as estruturas 
produtivas”, sublinha Humberto 
Teixeiria. Apesar das dificuldades 
e barreiras encontradas, a perserve-
rança de Isabel Teixeira para ajustar 
as candidaturas aos projetos de ino-
vação obteve apoios-chave com os 
fundos comunitários do PRODER. 

O Grupo Hubel lidera o projeto 
Algarve Exportador, uma firma com 
um montante total de 15 milhões 
de euros que impulsa a internacio-
nalização da economia regional. A 
taxa de exportação da Madre Fru-
ta é hoje superior a 90%, dirigida 
ao norte de Europa e países como 
Bélgica, Suécia, Noruega, Holanda, 
Reino Unido, Finlândia e Luxem-
burgo, mas a empresa quer  chegar 
a mercados mais exigentes a nível 
mundial, como Dubai ou Moscovo.
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Ensino Superior

A estrutura actual deste organismo 
público de ensino superior resulta 
da união do Instituto Politécnico 
de Faro com a Universidade do Al-
garve (UAlg), e as suas áreas ânco-
ra são o turismo, o mar, as artes e a 
biomedicina. Esta última é mesmo 
uma das mais recentes apostas da 
instituição liderada por João Pinto 
Guerreiro, reitor da UAlg desde 
2006, e que fala à Gazeta da Eu-
ropa sobre o presente e o futuro 
desta unidade do ensino superior 
público.

Na mensagem de boas-vindas 
publicada no sítio oficial, o reitor 
escreve que “a UAlg não se preocu-
pa com o acessório, mas valoriza o 
principal; não se encerra na região, 
mas projeta-se para o exterior; não 
se limita a ensinar, mas produz 
conhecimento para valorizar o 
ensino e a transferência de tecno-
logia”.Este é um bom resumo para 
as ideias deste professor licencia-
do em Geografia que comanda a 
instituição onde 10 por cento dos 
alunos são estrangeiros.

João Pinto Guerreiro afiança 
que o que distingue esta universi-

Do Algarve 
para o 
mundo 

Ser uma referência é o objectivo, 
mas “cortes cegos” dificultam 
a tarefa. O alerta é feito por 
João Pinto Guerreiro, reitor da 
Universidade do Algarve, em 
entrevista à Gazeta da Europa

Filipe 
Santa-

Bárbara

dade das demais é o facto de co-
existirem os dois subsistemas de 
ensino superior: o politécnico e 
o universitário. “Isso permite que 
possamos responder às solicita-
ções da sociedade com um leque 
de opções que é muito mais alar-
gado. Nós conseguimos responder 
a solicitações com perfis profis-
sionais e perfis de conhecimento 
muito diferenciados”.

Entre o desemprego e os “cortes 
cegos” A instituição está inseri-
da numa zona crítica: o Algarve é 
a região onde se regista a maior 
taxa de desemprego do país. Para 
tentar inverter a situação, está em 
curso um projeto que visa “dar 
formação complementar aos di-
plomados que estão registados 
nos centros de emprego, no senti-
do de poder atribuir-lhes melho-
res e maiores competências para 
encontrarem a sua linha de inser-
ção profissional”. 

“Além disso, temos um dina-
mismo no sentido de desenvolver 
linhas de fomento do empreen-
dedorismo e de apoio a pequenas 

empresas que surjam com base 
nos nossos diplomados ou nos 
nossos professores que se querem 
dedicar à atividade empresarial 
e que já conta, nos últimos anos, 
com meia centena de empresas 
que foram lançadas e que estão 
a produzir bens e serviços para o 
mercado”, acrescenta. 

E não é com cortes orçamentais 
que “a coisa vai ao sítio”. Para o 
reitor da UAlg, os cortes têm sido 
definidos “de forma cega”. No dia-
a-dia da instituição, essa arbitra-
riedade é muito prejudicial: “têm 
sido um elemento perturbador do 
funcionamento das universidades 
e da investigação científica, e os 

reflexos, que são da responsabi-
lidade de quem faz esses cortes 
cegos, manifestam-se a médio e 
longo prazo”. Para João Guerreiro, 
“os cortes são iniciativas a contra-
ciclo no que respeita ao desenvol-
vimento da sociedade”, uma vez 
que estamos a falar da formação 
de pessoas e da produção de co-
nhecimento. 

A opinião de que assistimos, 
atualmente, a uma fuga de cére-
bros é subscrita pelo reitor desta 
instituição: “Na realidade, esta-
mos a investir dinheiros públi-
cos na formação de técnicos que 
depois vão desempenhar as suas 
funções no estrangeiro, o que é 

uma perda que tem de ser subli-
nhada e à qual temos de dar muita 
atenção no futuro para tentar in-
verter esta tendência e absorver 
aquilo que de melhor se faz nas 
universidades”.Vivemos uma situ-
ação que “pode moderar as finan-
ças públicas a curto prazo, mas é 
uma situação altamente prejudi-
cial para o futuro do país”.

Com o estrangulamento finan-
ceiro das famílias no atual cenário 
de crise, muitos vêem-se obri-
gados a deixar de estudar. Este é 
um problema que a UAlg procura 
combater, criando modalidades 
de pagamento faseadas das propi-
nas e analisando o caso dos alunos 

A estrutura 
actual deste 
organismo 
público de 
ensino superior 
resulta da 
união do 
Instituto 
Politécnico de 
Faro com a 
Universidade 
do Algarve 
(UAlg), e as 
suas áreas 
âncora são o 
turismo, o mar, 
as artes e a 
biomedicina

João Pinto guerreiro, reitor  
da Universidade do Algarve
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para que estes não deixem o siste-
ma de ensino. Aliás, foi criado há 
pouco tempo um novo Fundo de 
Ação Social que visa, precisamen-
te, auxiliar os alunos com mais ca-
rências ao nível económico e que 
não são abrangidos pelo sistema 
de ação social da universidade. 

Quanto a números, o reitor diz 
que se têm mantido constantes 
ao longo dos últimos anos. No 
entanto, ainda não existem dados 
disponíveis relativos a 2013 para 
tentar perceber se a crise tem in-
fluenciado o abandono escolar 
nesta instituição algarvia.

Distinções O selo da UAlg é já 
reconhecido internacionalmente 
pela positiva. Por exemplo, as in-
vestigações na área da biomedici-
na têm premiado investigadores 
da instituição. Para o responsável 
máximo da universidade, é possí-
vel colocar Portugal na rota dos 
melhores da Europa no que ao 
ensino superior diz respeito. No 
entanto, o investimento é crucial. 

“Depende do nível de investi-

Distinção 
numa área 
âncora:  
a medicina

“Development of an induced 
pluripotent stem cell model 
of neuronopathic Gaucher’s 
Disease for investigating 
mechanisms of pathogenesis 
and small molecule testing”. 
É este o título do projeto que 
valeu um prémio internacional 
no valor de 77 mil euros 
a Gustavo Tiscornia, um 
investigador da Universidade 
do Algarve.  O estudioso, 
que se propõe encontrar 
terapêuticas para tratar a 
doença de Gaucher tipo 
2, é um dos docentes do 
Departamento de Ciências 
Biomédicas e Medicina da 
UAlg, uma das áreas chave 
desta instituição. 

mento que o país fizer na ciência. 
Nos últimos dez anos, fomos tal-
vez o primeiro país da União Eu-
ropeia em taxa de crescimento. O 
número de pessoas que adquiriu 
o grau de doutor, o número de ar-
tigos que publicámos... Consegui-
mos ter uma taxa de crescimento, 
se não a primeira, das primeiras 
no panorama europeu”, começa 
por explicar.

Neste capítulo, o reitor acres-
centa que o seu propósito, no que 
respeita à UAlg, tem sido sempre 
o de apostar em domínios em que 
podem ser bons. “A nossa dife-
renciação não se faz na totalidade 

das áreas de saber, mas faz-se em 
áreas de saber nas quais cada uma 
das faculdades é excelente e pode, 
de certa maneira, marcar o ritmo 
a nível internacional”, conclui.

E nesta universidade, o mar 
é uma área nuclear. Investiga-
ções relacionadas com os hidro-
carbonetos, a gestão costeira, a 
economia do mar, as pescas ou a 
aquacultura são pontos de dife-
renciação. “Sem qualquer tipo de 
preconceito, pelo contrário. So-
mos convidados por consórcios 
internacionais para os integrar 
e para estruturar com eles pós-
graduações, mestrados e doutora-
mentos, com enorme facilidade”, 
refere o reitor.

Até ao final do mandato, João 
Pinto Guerreiro propõe-se ten-
tar consolidar as áreas âncora da 
universidade e suas principais 
linhas de investigação. Nas ques-
tões de ordem interna, destaca o 
sistema de garantia de qualidade 
e a ligação a universidades da Co-
munidade dos Países de Língua 
Portuguesa.

Os números da UAlg
Alunos em 2012/13 8.622
Investigadores 563 num 
universo de 762 docentes  
Projetos em execução – 268 

Evolução de diplomados:
2009/10 – 1.658 alunos
2010/11- 1.561 alunos
2011/2012 – 1.633 alunos

DR

Combate ao desemprego e à exclusão social

Na mira da Europa 2020 
O Algarve tem tido dos mais elevados níveis de desemprego 
do país, atingindo taxas nunca antes registadas no contexto 
regional e com uma preocupante tendência para se transformar 
num desemprego de longa duração. Os mais afectados são 
os jovens, com taxas de desemprego superiores a 25%, em 
média, nos últimos 15 trimestres

Luís 
Santos

Só nos últimos três meses de 2012, 
o desemprego entre os jovens al-
garvios atingiu 51,3% da popula-
ção activa, tornando urgente a sua 
inclusão no mercado de trabalho, a 
capacitação técnico-profissional e o 
empreendedorismo, linhas-mestras 
da Estratégia Europa 2020.

A região do Algarve tem uma 
área de 4.995 quilómetros quadra-
dos, divididos em 16 municípios 
e 67 freguesias e uma população 
de 451.005 habitantes, segundo 
o Recenseamento de 2011. Este 
número representa uma subida de 
16% dos residentes relativamente à 
década de 1991 a 2001 e de 14,1% 
em comparação com o período de 
2001 a 2011. Porém, com 65% da 
população da região em idade ac-
tiva, o Algarve apresenta uma das 
taxas de desemprego mais elevadas 
de Portugal. Por sectores, a popu-
lação empregada na agricultura e 
pescas representa 8,1% do total, na 
indústria há 14,4% de empregados 
e nos serviços, a esmagadora maio-
ria, com 75,5%. 

Na relação com o emprego, 
76,8% da população trabalha por 
conta de outrém. 

A região apresenta ainda um ín-
dice de envelhecimento elevado 
(127,4% - 2001 e 131% em 2011), 
em particular nas zonas do interior. 
Alcoutim, com uma taxa de enve-
lhecimento de 557,4% em 2011, é 
o quinto município do país onde há 
muito mais velhos do que jovens. 

Crescimento inclusivo Como de-
safios, o Algarve tem para os próxi-
mos anos, a aposta no crescimento 
inclusivo e na capacitação da sua 
população, o aumento da emprega-

bilidade, através da qualificação dos 
jovens, a promoção do empreen-
dedorismo e a criação de emprego, 
além da dinamização da economia 
social e do aumento das capacida-
des técnicas e institucionais dos 
actores públicos regionais. Este 
quadro assenta que nem uma luva 
nos princípios da Estratégia Europa 
2020, que a  Comissão Europeia 
(CE) lançou recentemente. 

O programa europeu visa assegu-
rar a saída da crise e preparar a eco-
nomia comunitária para a próxima 
década. A CE identificou como 
eixo fundamental o crescimento 
inclusivo - que deverá orientar as 
acções concretas tanto a nível da 
UE como a nível nacional e que visa 
aumentar a taxa de participação no 
mercado de trabalho, a aquisição 
de qualificações e a luta contra a 
pobreza. Mas, António Goulart, co-
ordenador da União dos Sindicatos 
do Algarve (USAL), salienta que 
o desemprego real se situa muito 

acima dos números oficiais do de-
semprego na região que, segundo 
dados do Instituto Nacional de Es-
tatísticas (INE) relativos ao último 
trimestre de 2012, apontam para 
uma taxa de 19,7%. 

Segundo as contas da USAL, a 
taxa de desemprego no final do 
ano passado deverá ter rondado os 
30%, o que significa que havia cerca 
de 70 mil algarvios desempregados 
ou sub-ocupados.O dirigente sindi-
cal acrescentou que dos 38 mil de-
sempregados inscritos nos centros 
de emprego da região em Fevereiro, 
apenas 58% estavam a receber sub-
sídio de desemprego.

A Estratégia Europa 2020 baseia-
se em três áreas prioritárias interde-
pendentes e que se reforçam mu-
tuamente e que são o crescimento 
inteligente, o sustentável e o inclu-
sivo. Este último procura promover 
uma economia com altas taxas de 
emprego, que assegure a coesão so-
cial e territorial.

O Algarve 
tem para os 
próximos anos, 
a aposta no 
crescimento 
inclusivo e na 
capacitação da 
sua população, 
o aumento da 
empregabili-
dade, através 
da qualificação 
dos jovens

HUgO gONçALVES
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Investigação e inovação

“Choquinhos” 
produzidos em 
cativeiro para as 
mesas algarvias

A Universidade do Algarve tem em 
marcha um projeto de produção de 
chocos em cativeiro, que é pioneiro 
na Europa. Dentro de cinco anos, 
os investigadores estimam que o 
molusco esteja pronto para entrar  
no mercado

Rita 
Soares

A ideia nasceu em 1996, depois da 
participação do investigador José 
Pedro Andrade num projeto inter-
nacional. “Nessa altura apercebi-
me do potencial do choco (Sepia 
officinalis) enquanto modelo expe-
rimental, uma vez que a espécie era 
referida como de manutenção rela-
tivamente facilitada em cativeiro”, 
conta o professor catedrático. 

O choco aceita bem o alimento 
colhido do meio natural e as taxas 
de crescimento são também relati-
vamente rápidas, o que contribui 
para “a obtenção de um produto 
comercializável num intervalo de 
tempo mais curto”, sublinha José 
Pedro Andrade. 

O investigador recorda que, há 16 
anos, enviou um aluno licenciado 
em Biologia Marinha e Pescas para a 
Universidade do Texas, nos Estados 
Unidos, onde funcionava um centro 
de referência mundial na produção 
de cefalópodes (classe de moluscos 
marinhos a que pertencem os polvos, 
as lulas e os chocos). O estudante Pe-
dro Domingues doutorou-se nesse 
centro e, quando regressou, foi possí-
vel estabelecer o projeto de produção 
de choco em cativeiro no Centro de 
Ciências do Mar (CCMar) da Uni-
versidade do Algarve (Ualg).

Depois de otimizadas as condi-
ções de cultivo e de analisados vá-
rios aspetos zootécnicos, passou-se 
à produção propriamente dita. O 
projeto encontra-se, atualmente, 
na segunda fase e os investigado-
res dirigem-se, agora, para aspetos 
mais específicos. José Pedro An-
drade explica, por exemplo, que “é 
preciso tentar entender quais os 
mecanismos de perceção do olfato 
dos animais, de que modo varia e se 
distribui a sua atividade ao longo de 
24 horas ou de um ano, de acordo 
com as etapas do ciclo sexual”.  

O investigador do CCMar subli-
nha que é também necessário co-
nhecer a constituição das presas do 
choco, para desenvolver uma dieta 
ou ração artificial que se ajuste o 
mais possível ao metabolismo do 
molusco.

Que vantagens A produção de 
choco em cativeiro permite criar 
uma maior diversidade de cultivo 
das espécies que são produzidas, 
hoje em dia, em estabelecimentos 
de aquacultura. José Pedro Andra-
de afirma que importa “introduzir 
no circuito comercial um produto 
que é muito apreciado sob o ponto 
de vista gastronómico”. 

O professor universitário diz 
que outra das vantagens passa pela 
rapidez de todo o processo. “É co-
nhecida a apetência da gastrono-
mia local, regional e, porque não, 
nacional e internacional, para o 
choco de pequenas dimensões (o 
chamado “choquinho”), que pode 
ser obtido entre dois meses e meio 
a três meses”.

O choco é capaz de ser produ-
zido em duas gerações por ano, 
sendo que o seu ciclo pode ser ajus-
tado, de forma a ocupar alturas do 
ano em que a atividade ligada à pro-
dução de peixes seja menos intensa. 

Uma terceira vantagem relacio-
na-se com aspetos de conservação 
das espécies. Os “choquinhos” 
consumidos atualmente são exclu-
sivamente capturados na natureza 
e integram indivíduos de quatro 
meses, abaixo do mínimo permi-
tido por lei, o que se traduz em 
“efeitos muito nefastos sobre os 
mananciais desta espécie”, destaca 
José Pedro Andrade. 

O investigador esclarece que o 
choco tem uma relação compri-
mento/valor económico inversa à 
de outras espécies produzidas em 
aquacultura, como o robalo ou a 
dourada, ou seja, “quanto mais pe-

queno for o choco, maior é o seu 
valor, enquanto com outros peixes 
acontece exatamente o contrário”.

O choco produzido em cativei-
ro assume também uma utilização 
com fins didáticos em aquários pú-
blicos. “Os primeiros chocos exibi-
dos no Oceanário de Lisboa foram 
fornecidos pelo meu laboratório”, 
conta José Pedro Andrade. Ainda 
assim, o professor universitário 
lembra que este tipo de utilização 
requer “um fornecimento de novos 
indivíduos numa base mais ou me-
nos regular, já que os animais vivem 
apenas cerca de um ano”.

A prova dos nove A pergunta que 
muitos poderão colocar é se exis-
tem algumas diferenças entre os 
chocos que são capturados no mar 
e os que são produzidos em cativei-
ro. 

O professor catedrático da Uni-
versidade do Algarve assegura que, 
“neste momento, não há qualquer 
distinção, porque a dieta do choco 
em cativeiro é constituída por pre-
sas idênticas às que a espécie ingere 
no meio natural”. 

José Pedro Andrade diz que “o 
desenvolvimento das rações arti-
ficiais vai aproximar o mais pos-

sível o conteúdo desse alimento, 
até em termos de sabor, ao do 
alimento dos indivíduos ditos sel-
vagens”. 

Financiamento O projeto contou, 
desde o início, com várias fontes de 
suporte financeiro, nomeadamente 
do programa Praxis XXI, do Pro-
grama Dinamizador das Ciências 
e Tecnologias do Mar e da Agência 
de Inovação.

Desde 2010, a produção de cho-
cos em cativeiro é financiada pela 
Fundação para a Ciência e Tecnolo-
gia (FCT), através da linha PTDC 
– Projetos de Investigação Científi-
ca e Desenvolvimento Tecnológico 
em Todos os Domínios Científicos 
e do programa PROMAR. 

O investigador José Pedro An-
drade refere ainda a existência de 
colaborações a nível nacional e in-
ternacional com diversas entidades 
e grupos de investigação “dos quais 
se destacam, por exemplo, o Insti-
tuto Português do Mar e da Atmos-
fera ou o Departamento de Genéti-
ca da Universidade de Málaga, em 
Espanha”. 

O responsável pelo projeto sa-
lienta, também, que há uma grande 
competição em termos do acesso a 
fontes de financiamento. José Pedro 
Andrade diz que “será fundamental 
manter esses apoios, pois de outra 
forma, os trabalhos não poderão ter 
a continuidade desejada e desejá-
vel”.

Na calha Além da produção de 
chocos em cativeiro, o laborató-
rio do Centro de Ciências do Mar 
(CCMar) tem em curso um pro-
jeto de cultivo de uma das duas 
espécies de cavalo-marinho do 
Atlântico Norte, o cavalo-marinho 
de focinho comprido (Hippocam-
pus guttulatus). 

Trata-se de uma espécie que era 
considerada por alguns investiga-
dores do panorama científico por-
tuguês como impossível de repro-
duzir em condições controladas. 

O professor José Pedro Andra-
de admite que quando a linha de 
investigação se iniciou “as mor-
talidades juvenis eram na ordem 
dos 100 por cento”. Mas depois de 
desenvolvidas várias estratégias, 
“as taxas de sobrevivência são ago-
ra de cerca de 60 por cento”, com 
perspetivas de futuro ainda mais 
positivas. 

José Pedro Andrade, investigador do CCMar

Chocos em cativeiro na Ualg, projeto pioneiro na Europa

FOTOS: JPA
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Algarve aposta no biocombustível

Bietanol de alfarroba 
pode diminuir a 
especulação do mercado

A região algarvia pode ter a primeira refinaria 
nacional para a produção de bioetanol, um 
biocombustível menos poluente promovido pela UE. 
Depois da indústria farmacêutica e alimentar,  
a Universidade do Algarve está a redesenhar o 
destino da alfarroba

Ana C. 
Oliveira

O nome do projeto é Alfaetílico 
e consiste na utilização da polpa 
de alfarroba para a produção de 
bioetanol, um biocombustível 
que surge como alternativa aos 
combustíveis fósseis. Com três 
anos de duração, a investigação foi 
conduzida pela Universidade do 
Algarve em resposta ao interesse 
da indústria de alfarroba algarvia 
em aumentar o rendimento desta 
matéria-prima.

“A alfarroba destina-se a vários 
setores, entre os quais o farma-
cêutico e o alimentar, que usa as 
sementes”, refere Manuel Caeta-
no, diretor do projeto Alfaetílico 
e membro do AGRUPAmento de 
Alfarroba e Amêndoa, a entidade 
que contactou a Universidade do 
Algarve para realizar a investiga-
ção. “A produção de bioetanol a 
partir da polpa de alfarroba possi-
bilita um maior aproveitamento da 
matéria-prima e diminui a especu-
lação do mercado. Quando há ex-
cesso de produção, cria-se especu-
lação e baixam os preços”, declara 
o especialista.

As alfarrobeiras são comuns no 
Algarve e podem favorecer eco-
nomicamente a região, no con-
texto de uma diretiva da União 
Europeia que determina a adoção 
de 20% de biocombustíveis de se-
gunda geração – como o bietanol 
produzido através do açúcar da 
polpa de alfarroba – até 2020. Ao 

contrário dos biocombustíveis 
de primeira geração, obtidos em 
culturas alimentares como o tri-
go, na Europa, o milho, nos Esta-
dos Unidos, ou a cana-de-açúcar, 
no Brasil, os biocombustíveis de 
segunda geração não colocam a 
escolha entre alimentos e com-
bustíveis. 

“O Algarve ficará beneficiado 
na aposta tecnológica, que pode 
impulsionar o desenvolvimento 
da região e a criação de empregos 
no setor industrial energético” 
afirma Emília Costa, investigado-
ra da Universidade do Algarve e 
coordenadora científica do proje-
to Alfaetílico. Além das vantagens 

ambientais e da emissão de menos 
gases poluentes, em comparação 
com combustíveis fósseis, o Alfae-
tílico também é um caso de suces-
so pelos “elevados rendimentos de 
produção de bioetanol em função 
dos açúcares consumidos, o baixo 
input energético do processo de 
produção e a sua sustentabilida-
de”. 

Fundos UE garantem investi-
gação O Alfaetílico recebeu um 
apoio total de 333 mil euros e foi 
financiado pelo QREN/PO Al-
garve 21, sem o qual Emília Costa 
garante que não seria possível rea-
lizar a investigação. “Os fundos co-
munitários têm permitido equipar 
os laboratórios através de progra-
mas específicos, como o Programa 
Operacional Ciência e Tecnologia 
(Praxis XXI)”, através do qual se 
adquiriram equipamentos tam-
bém utilizados na investigação do 
Alfaetílico.

“O Algarve poderá ter a primei-
ra biorrefinaria de produção de 
etanol instalada a nível nacional”, 
mas a quantidade de alfarroba pro-
duzida no país é insuficiente para 
manter uma unidade economica-
mente viável de produção de bio-
etanol, também conhecido como 
álcool etílico, alega Emília Costa. 
No entanto, a equipa de investiga-
ção da Universidade do Algarve já 
está a identificar outras matérias-

“O processo 
fermentativo de 
obtenção do álcool 
é de tal forma 
otimizado em 
termos económicos 
que foi denominado 
‘meio fermentativo 
low-cost’”,
Emília Costa

primas com potencialidade para 
se combinarem com a alfarroba, 
permitindo duplicar a produção 
de álcool sem recorrer a processos 
mais caros e complexos. “Os resul-
tados já testados dos efluentes da 
indústria de sumos de citrinos são 
promissores”, revela a coordena-
dora científica.

O Alfaetílico tornou-se a ini-
ciativa mais importante do 
AGRUPAmento de Alfarroba e 
Amêndoa, que planeia recolher 
e fornecer matéria-prima a uma 
pequena unidade de produção de 
bioetanol na refinaria da Galp, em 
Sines. O agrupamento está ligado 
à Associação Interprofissional para 
a Produção e Valorização da Alfar-
roba, que promove a investigação 
nacional da alfarroba e contribuiu 
para a redução do seu período de 
crescimento de 70 para 20 anos. 
A Galp não confirma se já tem em 
curso projetos para a unidade de 
produção de bioetanol, embora 
adiante que “está a estudar diversas 
alternativas para a incorporação de 
biocombustíveis”, tal como “defi-
nido pela UE”.

Juntamente com Espanha, Itália 
e Marrocos, cuja produção tem 
aumentado, Portugal encontra-se 
entre os maiores produtores de 
alfarroba do mundo. “Produzimos 
cerca de 55 a 60 mil toneladas de 
alfarroba por ano, mas este núme-
ro vai aumentar à medida que as 
árvores plantadas nos passados 20 
anos forem crescendo”, esclarece 
Manuel Caetano.

O bioetanol resulta 
da extração 
de açúcar da 
polpa da alfarroba 
– composta por 
50% de açúcar
 – que é 
transformada em 
biocombustível 
de segunda 
geração

ANDREIA LAgO
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Inovação na Universidade

Um projeto que CRIA  
mais para o Algarve

O Centro Regional para a Inovação do Algarve deu  
os primeiros passos há dez anos, como parte do 
projeto Inovar Algarve, para aproximar o mundo 
universitário do empresarial. Hoje, já não são corpos 
estranhos e existe uma assumida cooperação no meio

António 
Fernandes

O coordenador executivo do 
Centro Regional para a Inovação 
do Algarve (CRIA), Hugo Barros, 
sabe que a análise atenta ao tecido 
empresarial da região não se cons-
trói de um dia para o outro. É um 
trabalho de paciência, que tem a 
sua génese nos idos de 2003, sem-
pre a criar relações de confiança 
com os parceiros da região. Em 
2006 ganha outra estrutura ao 
apoiar as dez ideias vencedoras 
do concurso de empreendedoris-
mo inserido no Inovar Algarve. 
Em 2007 são criadas as primeiras 
empresas, precisamente aquelas 
que tinham vencido o concurso 
de ideias. Os dois anos seguintes 
serviram para saber o que a Uni-
versidade do Algarve tinha para 
oferecer e o que as empresas pre-
cisavam. 

Ser o mediador é talvez a fun-
ção principal do CRIA. “O nosso 
objetivo é perceber as necessida-
des, as competências de cada um 
e saber que há áreas em que é fácil 
colocar investigadores nas empre-
sas para obter um produto final, 
outras em que isso é complicado 
porque as próprias empresas não 
têm capacidade e dimensão para 
integrar esse conhecimento. É 
aproximar esses dois mundos. É 
fazer do CRIA a porta de entrada 
da universidade e suprimir esse 
gap enorme entre a investigação 
e o tecido empresarial.”, destaca 
Hugo Barros.

No relatório da CCDR Algarve 
para 2007-2013 está referido um 
desfasamento entre a excelência 
da universidade e o tecido empre-

sarial. Hugo Barros diz que sendo 
objetivo do CRIA reduzir este 
gap, também se deve em muito 
à estrutura económica da região, 
muito virada para os serviços, áre-
as menos propensas à inovação. 
No entanto, em questões emer-
gentes e estratégicas, como o mar 
e as energias, há mais possibili-
dades de colaboração. “Em áreas 
como a energia há empresas que 
procuram a universidade, já que a 
nível de mercado tem conhecido 
um crescente boom. Mas também 
há situações em que aquilo que é 
o conhecimento da universidade 
não tem reflexo na capacidade 
de inovação e de implementação 
das empresas. O mar é um sector 
que foi um pouco descapitalizado 
e, no entanto, o conhecimento 
académico foi crescendo sempre, 
criando um centro de referência, 

mas temos de arranjar soluções 
porque o mercado não está prepa-
rado para integrar essa inovação.”

Evolução positiva  A crise acaba 
por ter um papel na diminuição 
desta distância, porque falta di-
nheiro, o mercado é mais competi-
tivo e a inovação faz a diferença. Só 
que, por vezes, no trabalho diário 
as empresas ficam sem tempo para 
preparar o futuro, apesar do traba-
lho da universidade ser cada vez 
mais reconhecido, segundo Hugo 
Barros. 

Se o Algarve está classicamente 
virado para os serviços, nomeada-
mente o turismo, essa caracterís-
tica não é a única condicionante 
à inovação. Deve-se também à 
própria estrutura empresarial: 
“Muitas delas são empresas que 
ou não têm cá a sua sede, ou en-
tão são empresas de base regional, 
são micro empresas o que impos-
sibilita muitas vezes a capacidade 
de atuar no mercado. Uma em-
presa com alguma facturação já 
tem perceção e a estrutura para ir 
à universidade negociar, para ad-
quirir conhecimento e desenvol-
ver um projeto conjunto apoia-
do no QREN, por exemplo, para 
desenvolver novos produtos a 
colocar no mercado. Uma empre-
sa com duas ou três pessoas não 
consegue fazer isso.” 

De acordo com os dados do 
INE, em 2009 havia 55 961 em-
presas com menos de dez pesso-
as. Para este número ter impacto é 
preciso contexto, já que as empre-
sas desta dimensão representam 

96,3% do total das empresas do 
Algarve. E a natureza do inves-
timento, mais direcionado para 
o turismo e outros serviços rela-
cionados limita a capacidade de 
introdução de inovação, mas não 
deve ser visto como um obstácu-
lo. “Não devemos subvalorizar o 
sector, até porque grande parte 
das estruturas está preparada para 
essa resposta, tanto a nível regio-
nal como nacional, e  representa 
11% do PIB. O que é necessário 
é arrancar noutras áreas, como 
o agro-alimentar e as novas tec-
nologias que podem aproveitar a 
projeção do  turismo. Se a região 
tem 400 mil habitantes e na época 
alta pode ter até dois milhões, en-
tão a água tem de ser da região, os 
produtos alimentares devem ser 
os frescos e locais, o pescado fres-
co deve ser deste mar. O mesmo 
com a cultura... têm de capitalizar 
essa âncora que já existe”, subli-
nha Hugo Barros.

Questões práticas como o li-
cenciamento e o financiamento 
também necessitam de novas solu-
ções: “Tem sido mais difícil licen-
ciar do que arranjar as fontes de 
financiamento, porque há várias 
soluções. Não é fácil, mas é possí-
vel. Já as dificuldades do licencia-
mento acabam por matar vários 
projetos já que uma empresa pode 
estar disposta a investir  dois  mi-
lhões de euros mas espera dois 
anos pelo licenciamento”.  

Cordão umbilical O CRIA está 
ligado à Universidade pelo cordão 
umbilical, mas apesar do papel 
territorial é preciso ter noção da 
presença global. Quem manda é o 
mercado, mas o Algarve não deve 
ser esquecido. “A universidade do 
Algarve têm dado preferência ao 
parceiro local, porque é mais fácil 
lidar cara a cara. Mas existe uma 
abertura porque há a perceção de 
que a competência que queremos 
nem sempre existe aqui. E isto é 
válido para as duas partes. Local 
sim, mas com ideia do mercado 
global”. 

Este papel de mediador do CRIA 
tem também como base a cultura 
de empreendedorismo junto dos 
jovens presente na Universidade, 
até com a possibilidade do próprio 
emprego, numa região também 
muito atingida pelo desemprego. 
“A nível do empreendedorismo 

Spin-Offs e Start-ups apoiadas 
pela Universidade do Algarve entre 
2005 e 2012
 Spin-Offs Start-ups

Criadas 13 35

Ativas 9 20

Capital próprio  62.312,87 € 125.600,00 €

Capital total (capital próprio mais passivo)  721.986,31 € 491.483,00 €

Volume total de emprego gerado  16 27

Massa salarial total  207.636,53 € 548.397,00 €

Volume de vendas  288.337,34 € 2.242.648,00 €

Volume de vendas para exportação  139.890,00 € 60.612,10 €

Valor acrescentado bruto (Massa Salarial + EBITDA)  300.961,00 € 558.799,00 €

Número médio de trabalhadores  1,78 1,35

Salário médio  23.070,73 € 27.419,85 €

Valor acrescentado bruto por trabalhador  33.440,11 € 27.939,95 €

Fonte: CRIA

Hugo Barros defende que o turismo deve 
ser um catalisador e não simplesmente 

um agregador na região            

trabalhamos dentro e fora da uni-
versidade, até para desmistificar 
o conceito e explicar o que é um 
plano de negócios. Até porque não 
é só criar a empresa, é também tra-
balhar na associação empresarial, 
é uma postura. Tentamos sempre 
distinguir o empreendedorismo 
de necessidade e de oportunida-
de.” Em 2012, a taxa de desempre-
go jovem era cerca de 40%. “Fala-
se muito em empreendedorismo, 
mas é empreendedorismo de ne-
cessidade, são pessoas que ficaram 
desempregadas e tentam criar um 
posto de trabalho. Mas é preciso 
perceber que podem ser pessoas 
com experiência e com qualidade 
técnica, mas a partir desse mo-

mento são empresários e aí tem de 
haver outras competências. Muitas 
vezes as pessoas não estão prepara-
das e aquilo que parece uma solu-
ção pode ser um perigo. O nosso 
foco é mais o empreendedorismo 
de oportunidade”. 

O CRIA tem feito seu papel de 
mediador, e já esteve presente na 
criação de vários negócios (ver 
caixa), apoiando iniciativas de 
valor. E aposta em potenciar solu-
ções para os empresários da região 
conseguirem relacionar a sua acti-
vidade com os setores emergentes 
que têm tudo para tornar a econo-
mia da região mais forte. Há mar, 
energias e gastronomia. E turismo, 
sempre. 

No relatório da 
CCDR Algarve 
para 2007-
2013 está 
referido um 
desfasamento 
entre a 
excelência da 
universidade 
e o tecido 
empresarial

SUSANA IRLES

DR
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A Europa no 
centro de Faro

A herança cultural de Faro tem sido mantida, sem 
prejuízo do apoio dado às restantes zonas do Algarve, 
cujas dinâmicas populacionais são, muitas vezes, 
foco de preocupação. O primeiro programa FEDER 
a intervir no Algarve remonta a 1983. E até hoje a 
aposta continua a dar memória também aos visitantes

Carlos 
Eduardo 

Lopes

Preservação do património regional É capital de distrito, cidade icóni-
ca e incontornável na história da 
região do Algarve. Moura, judaica, 
católica e mutável. Hoje, cosmopo-
lita, mas com marcas indeléveis dos 
seus antepassados. Uma viagem 
garantida ao passado, presente e  fu-
turo da antiga Ossonoba que ainda 
vive no centro histórico do Algarve.

A cidade de Faro cimentou as 
suas raízes há muito tempo atrás, 
ainda antes de Cristo. Foi destruí-
da, reconstruída e moldada à ima-
gem de quem por lá passou. Das 
marcas do tempo restaram estrutu-
ras como os três portões medievais 
(Arco da Vila, Arco do Repouso e 
Arco da Porta Nova),  a muralha 
moura que circunda todo o núcleo 
histórico e a torre da Catedral da Sé.

É todo este património, e mais 
algum, que a cidade de Faro tem 
vindo a conservar ao longo das 
últimas décadas. E para a concre-
tização deste objetivo, os fundos 
comunitários, orçamentados e dis-
ponibilizados pela União Europeia, 
têm tido um papel decisivo. A Eu-
ropa, mais do que um novo “povo” 
colonizador de Faro, está no centro 
da cidade, verdadeiramente, para a 
preservar.

Também na área exterior à zona 
antiga conhecida como Vila-Aden-
tro, um dos três bairros que com-
põem a totalidade da “cidade velha” 
de Faro, os vestígios da passagem 
dos vários povos pela cidade abrem 
o olhar a outro tempo. O bairro da 
Mouraria, nascido durante o século 
XIII no exterior da muralha, é hoje 
uma zona comercial movimentada, 
mas cuja morfologia permanece 
inalterada. O bairro Ribeirinho, 
onde pescadores e mercadores de 
vários cantos do mundo um dia 
atracaram as suas embarcações, tor-
nou-se numa moderna marina que 
serve de espaço de convívio, com a 
área envolvente a assumir o grosso 
da vida noturna da cidade.

Recuperação urbana O Fun-
do Europeu de Desenvolvimen-
to Regional, FEDER, tem sido o 
grande alicerce das obras públicas 
de requalificação dos espaços ur-
banos. Este fenómeno é transver-
sal a todo o país, não apenas uma 
exclusividade da cidade de Faro. 
Durante as duas últimas décadas, 
a UE tem acorrido às necessidades 
estruturais das mais variadas áreas, 
um pouco por toda a Europa. Esta 

ajuda, mais que um mero financia-
mento, é uma oportunidade para o 
desenvolvimento regional e para a 
aquisição e troca de know-how en-
tre pessoas, cidades, países, regiões.

Uma das áreas de intervenção 
das entidades farenses foi a insta-
lação de redes subterrâneas (tele-
fónicas, de televisão por cabo e de 
iluminação) na área de Vila-Aden-
tro. O projeto teve como objetivo 
retirar os cabos aéreos das fachadas 
dos edifícios históricos, permitindo 
a melhor preservação dos mesmos. 
O valor total do investimento che-
gou perto dos 357 mil euros, sendo 
que o Proalgarve financiou quase 
170 mil euros desse valor, enquanto 
mais de 105 mil foram compartici-
pados por outros fundos comunitá-
rios adicionais (Pipital).

Também a Baixa de Faro foi alvo 
de reabilitação urbana. As obras 
incidiram em trabalhos de pavi-
mentação, arborização, instalação 
de mobiliário urbano, drenagem de 
águas pluviais, reforço e remodela-
ção da rede de iluminação pública. 
O projeto envolveu múltiplas ruas 
(como a Rebelo da Silva e a Cas-
tilho) e ficou orçado em mais de 
um milhão e meio de euros. Desse 
total, distribuídos entre Proalgar-
ve (259.121,68€) e URBCOM 
(333.348,50€), a contribuição co-
munitária voltou a ser determinan-
te para levar o empreendimento a 
bom porto.

A Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional 
(CCDR) está no centro das obras 
de requalificação de toda a região 

do Algarve. Dela dependem vários 
programas estruturais de apoio a 
projetos – quer seja de base ou de 
reabilitação –, iniciativas de empre-
endedorismo e a execução de políti-
cas de reordenamento de território. 
Para além do Proalgarve, do Pipital 
e do URBCOM, o PO Algarve 21 
– inserido no QREN, dividido em 
quatro “eixos” de intervenção e que 
se apoia em fundos do FEDER –, 
o PROT Algarve e o INTERREG 
2000-2006 também têm contribuí-
do para o desenvolvimento da zona 
histórica de Faro. 

Três décadas de apoio O primei-
ro programa FEDER a intervir no 
Algarve remonta a 1983, naquela 
que foi uma operação integrada de 
desenvolvimento regional nas zo-
nas da Ria Formosa e do Nordeste 
Algarvio. Desde então, as ajudas 
não têm parado, com principal 
destaque para três Quadros Co-
munitários de Apoio (QCAs), que 
dotaram a região de um aeroporto, 
uma universidade e um centro de 
congressos, reformularam as in-
fraestruturas de acessibilidades e 
desenvolveram vários planos de 
ordenamento do território.

O Algarve recebeu, no total, vá-
rios milhares de milhões de euros 
em fundos comunitários, desde o 
início das intervenções. Os valo-
res da ajuda comunitária têm-se 
retraído nos últimos dez anos, 
fruto das dificuldades económicas 
transversais a toda a Europa. O 
Quadro de Referência Estratégi-
ca Nacional (QREN) assume-se, 
neste momento, como o grande 
motor operacional das operações 
de desenvolvimento na região do 
Algarve e no país e tem reformu-
lado a sua estratégia de ação, face a 
estas mesmas dificuldades.

Da soma de todos estes fatores 
resulta, para Faro, uma realidade 
histórica e material inapagável. 
Desde o monumento a Ferreira 
d’Almeida ou do coreto de 1894 
(reabilitado pelo FEDER em 
2006), até às estruturas simbólicas 
e de interesse histórico da Vila-
Adentro – os três arcos, o monu-
mento a D. Francisco Gomes de 
Avelar, o Paço Episcopal, o con-
vento que agora é museu, a mura-
lha ou a Sé –, a ajuda dos fundos 
comunitários tem potenciado uma 
boa gestão do património em sin-
tonia com a vontade local.

Arco do Repouso, portão medieval  
para a Vila-Adentro

ANDREIA LAgO

HUgO gONçALVES
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Turismo cultural

Descobrir a cidade  
a caminhar

Percorrer a capital algarvia através de um passeio 
guiado pelo olhar e pelos passos de um bom 
anfitrião é uma forma alternativa de conhecer Faro

Lídia 
Isabel 

Nicolau

O Arco da Vila é o ponto de encon-
tro da visita guiada ao centro histó-
rico de Faro e ao Museu Municipal. 
Esta é uma das entradas no centro 
histórico, também conhecido por 
Vila-Adentro. “Até ao século XV/
XVI aqui era tudo mar”, revela Luís 
Santos, técnico superior no Museu. 
O portal monumental, também co-
nhecido por Arco Velho, foi inau-
gurado em 1812. É um dos melho-
res exemplos do neoclassicismo no 
Algarve. 

Num nicho do Arco está repre-
sentada a figura em mármore de S. 
Tomás de Aquino. Diz a lenda que 
foram as preces ao santo que evita-
ram que a peste chegasse a Faro. Em 
forma de agradecimento, foi man-
dada esculpir a figura de S. Tomás 
mas esta não cabia no sítio que lhe 
era destinado. Por isso, o santo do-
brou o joelho para caber no nicho.

Entra-se aqui em Vila-Adentro e 
é como se durante quase duas ho-
ras se convivesse com memórias do 
passado. Antes de se entrar no cen-
tro histórico, um sinal de trânsito 
proíbe a circulação automóvel, com 
exceção feita ao comboio turístico. 
E ainda bem pois a melhor forma 
de conhecer Faro é mesmo a pé.

Na vila dentro da cidade Logo 
depois de se atravessar o Arco, está 
à direita a Porta Árabe, uma das en-
tradas em cotovelo na cidade que 
data do século XI. Por toda a região 
algarvia, este é o único arco em fer-
radura que ainda está no seu local 
de origem. 

Também a esta porta nas mura-
lhas está associada uma lenda. Esta 
é sobre a Virgem e o seu poder de 
influenciar a terra e o mar. O arco 
árabe é “um dos mais antigos do 
país”, comenta orgulhosamente o 

guia que nos apresenta uma cidade 
nova e desconhecida. De origem 
árabe é também a palavra “Algarve”, 
que significa “o ocidente”.

Ruelas estreitas conduzem a lar-
gos espaçosos, como o Largo da 
Sé. “É o sítio mais importante da 
cidade”, diz Luís Santos, natural de 
Faro. As esferas política e religiosa 
são representadas pela Sé, residên-
cia episcopal e Câmara Municipal.

Uma paragem em frente da Sé é a 
oportunidade para dizer que a ape-
nas “20 centímetros debaixo dos 
nossos pés está o Fórum romano”, 
cujos vestígios foram descobertos 
em 1940. É como se caminhásse-
mos sobre a história. Os ponteiros 
do relógio estão imóveis mas mar-
cam as 3:05.

Sobre as influências de Faro, há 
a destacar as dos visigodos, bizan-
tinos, mouros e dos cristãos que 
chegaram em 1249. Mais tarde, no 
século XVI, D. João III eleva Faro 
a cidade e, alguns anos depois, o 
bispo de Silves muda-se para Faro, 
o que trouxe grandes alterações à 
cidade.

Com formação em Gestão Cul-

tural, Luís Santos ao longo de oito 
anos já guiou mais de três mil visi-
tantes por Faro em mais de duzen-
tos passeios guiados. É um exímio 
contador de histórias, com um sen-
tido de humor agradável e sempre 
a revelar curiosidades. Como por 
exemplo, o primeiro livro editado  
em Portugal foi impresso em 1487, 
no Algarve. Mas. em 1596, o saque 
das tropas inglesas incluiu o Penta-
teuco. Atualmente está em Oxford 
com a indicação “printed in Faro”.

Os passos levam até ao Largo de 
São Francisco e ao Arco do Repou-
so. Nesta entrada para Vila-Aden-
tro, Luís Santos chama a atenção 
para as torres albarrãs e concita: 
“imaginem que queriam conquis-
tar a cidade”. Não ia ser uma tarefa 
fácil pois as duas torres do século 
XII serviam para defender uma das 
entradas mais acessíveis da cidade 
e foram, por isso, construídas com 
um avanço em relação à muralha. 
Vila-Adentro está delimitada por 
muralhas do século IX, que na altu-
ra delimitavam a cidade de Ossóno-
ba (nome romano de Faro). Desde 
o século IV a.C. que Vila-Adentro é 
habitada.

Se o Arco Velho servia para quem 
chegava por mar, o Arco do Repou-
so era destinado a quem chegava 
por terra. E foi um dos cavaleiros 
cristãos que chegou por terra que 
deu origem a mais uma lenda, des-
ta vez sobre uma Moura Encan-
tada. Este mito é sobre a tomada 
de Faro aos mouros e conta que a 
filha de um rei mouro se apaixonou 
por um militar cristão e, por isso, 
facilitou a entrada dos cristãos na 
cidade. Quando o pai se apercebeu, 
acusou-a de traição, amaldiçoou-a. 
Testemunha Luís Santos que “ain-
da hoje há quem diga que a Moura 

Os ponteiros 
do relógio 

da Sé estão 
imóveis no 
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A circulação 
automóvel é 
proibida no centro 
histórico. Ainda 
bem, porque 
a melhor  forma 
de conhecer Faro 
é a pé
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anda aqui à espera de ser desencan-
tada”.

Fora das muralhas, à porta de 
alguns dos Arcos, vários painéis 
de azulejos descrevem a conquista 
cristã de uma forma violenta, mas 
o guia, sempre atento aos porme-
nores, alerta que “é tudo mentira 
porque foi tudo negociado”.

No interior de Vila-Adentro, é 
como se estivéssemos a viajar pela 
história. Da presença árabe durante 
cinco séculos resultam as famosas 
chaminés algarvias. O branco da 
cal é a cor predominante. Diz-se 
que por toda a região não existiam 
duas iguais porque a decoração de-
pendia das posses do proprietário. 
No centro histórico, é fácil também 
observar vários ninhos de cegonhas 
e até ver pais dedicados a alimentar 
as crias. É altura de seguir em fren-
te até ao Largo D. Afonso III, que 
conquistou o território aos mouros 
em 1249.

30 freiras em clausura Instalado 
no antigo convento de Nossa Se-
nhora da Assunção, o Museu Mu-
nicipal de Faro é o segundo mais 
antigo do Algarve, tendo sido inau-
gurado com pompa e circunstância 
em 1897 com as presenças do rei D. 
Carlos e da rainha D. Amélia.

As freiras, originárias de famílias 
algarvias com elevado estatuto so-
cial, viviam em clausura e só viam o 
exterior a partir da torre. Consoan-
te as posses das famílias das freiras, 
assim era a dimensão do quarto. O 
telhado do museu parece feito de 
retalhos por causa das diferentes 
áreas dos quartos. “O meu gabinete 
é onde as freiras ficavam quando es-
tavam quase a morrer”, diz o cicero-
ne. Com o fim das Ordens Religio-
sas, tiveram de deixar o convento 
em 1836. Antes de o museu ter sido 

transferido para o atual edifício, o 
antigo convento serviu ainda como 
fábrica de cortiça. Foi classificado, 
em 1948, como monumento na-
cional.

Através do olhar atento de Luís 
Santos e das exposições patentes no 
museu, tanto as permanentes como 
as temporárias, é um privilégio des-
cobrir a história de Faro. Uma das 
mostras temporárias é a de presé-
pios do mundo. No inverno estão 
expostos presépios de países quen-
tes e no verão de países frios. À por-
ta da sala de exposição, no típico 
livro para os visitantes registarem 
a sua mensagem lia-se “With love 
from the UK” e o registo de três 
nomes “Thomas + Terri + Nikki” 
seguido de um sorriso desenhado. 
Mais de 20 mil pessoas visitaram 
o Museu durante 2012 e até março 
deste ano já quase cinco mil pesso-
as lá entraram.

São cinco as exposições perma-
nentes que demonstram o grau de 
diferenciação do museu. Em “Os 
Caminhos do Algarve Romano”, 
estão patentes as epígrafes de Os-
sónoba e Luís Santos alerta para os 
detalhes nas pedras dos túmulos 
dos escravos ao longo do caminho 
da sala. Na sala do “Mosaico Oce-
ano” estão os bustos imperiais de 
Adriano e Agripina e um mosaico 
dos séculos II/III, descoberto em 
1926.

Na “Sala Islâmica” é feita uma re-
criação das casas islâmicas do perí-
odo árabe com objetos dos séculos 
X a XIII. “Temos a felicidade de 
encontrar algo sempre que escava-
mos”, salienta. Numa das divisões 
está um fogareiro muito semelhante 
aos usados hoje em dia e o anfitrião 
chama a atenção para o tamanho do 
prato – muito grande comparado 
com os que atualmente vão parar às 

nossas mesas – e comenta que era 
porque “todos comiam no mesmo 
prato.”

Altura de subir até ao primei-
ro andar do antigo convento para 
conhecer mais duas exposições 
permanentes. Num antigo edifício 
religioso, é curiosa a presença de 
gárgulas grávidas. Representando a 
fertilidade e o ciclo da vida, as gár-
gulas mostram a evolução da gravi-
dez através do crescimento da bar-
riga e, por fim, surgem com bebés.

Na mostra de “Pintura Antiga 
dos séculos XVI a XIX” é possível 
observar mais de 60 pinturas de di-
ferentes estilos artísticos. Um dos 
quadros expostos que merece o 
destaque de Luís Santos é “Virgem 
de Leite”, da primeira metade do sé-
culo XVIII, o qual representa o me-
nino Jesus a ser amamentado, mas a 
segurar uma maçã numa das mãos 
rechonchudas. “Sendo a maçã um 
símbolo do pecado, que significado 
tem esta pintura?”, pergunta o cice-
rone com um sorriso e deixando a 
resposta em aberto.

Mesmo a terminar a visita, “O 
Algarve Encantado na Obra de 
Carlos Porfírio”. E ainda há a tempo 
para mais uma lenda. Luís Santos 
destaca uma pintura que mostra as 
conhecidas amendoeiras em flor do 
Algarve. Desta vez, uma história de 
amor em que as amendoeiras servi-
ram para deixar a princesa Gilda fe-
liz ao pensar que via neve em pleno 
Algarve. Mas “quem conta um con-
to acrescenta um ponto”, lembra.

Cada vez mais habitantes locais e 
turistas percorrem as ruas à medida 
que o cheiro de peixe grelhado, pes-
cado ali perto na Ria Formosa, se 
intensifica. Dentro das muralhas de 
Vila-Adentro, os restaurantes ainda 
são espaços simples, com amplas 
esplanadas e que rivalizam com os 
muitos restaurantes turísticos que 
aliciam os visitantes.

As lendas, as torres e os arcos fi-
cam para trás. Pela frente, o jardim 
Manuel Bívar, o coreto do século 
XIX e a Doca de Recreio. E uma ci-
dade movimentada a lembrar que o 
Algarve está preparado para receber 
os seus visitantes. No ano passado, 
segundo o Posto de Turismo de 
Faro, quase 60 mil pessoas estive-
ram na capital algarvia. Durante o 
passeio, veem-se aviões a partir e a 
chegar ao aeroporto de Faro com 
turistas de várias partes do mundo 
que vêm descobrir o Algarve.

O Algarve  
sob o olhar de  
um sociólogo

João Carlos Martins oltou para o 
Algarve depois de doze anos a viver 
em Lisboa. Hoje vive na Ilha de Faro, 
a poucos metros da praia. É adepto 
do clube de futebol Farense. Tem 
31 anos e é bolseiro de investigação 
pela Fundação para a Ciência e 
a Tecnologia (FCT) desde 2010. 
Atualmente está a frequentar o 
Doutoramento em Sociologia, na 
Universidade Nova de Lisboa. O 
tema é “Urbanização turística no 
Algarve: espaço, lazer e trabalho”.

O projeto passa por perceber 
a natureza do turismo algarvio. 
Através da diversificação de 
dinâmicas económicas, culturais 
e sociais da região, pretende que 
no futuro possam ser definidas 
respostas para os problemas 
específicos do Algarve porque, “em 
termos de lazer, a região algarvia 
tem tido muitas dificuldades.”

Sobre os aspetos menos 
positivos do turismo, aponta a 
sazonalidade e a construção de 
uma região para os outros “em que 
se está constantemente de braços 
abertos e quando isso acontece 
começa a doer-nos os braços”. 
E compara com uma música de 
Sérgio Godinho que diz “vi-te a 
trabalhar o dia inteiro/construir as 
cidades pr’ós outros.”

Com um olhar crítico, fala do 
lançamento da marca Allgarve, 
em 2011, que ficou aquém das 
expetativas. A tentativa de alteração 
do tipo de lazer e do negócio de 
entretenimento associado à região 
algarvia é um dos eixos do seu 
trabalho. Apesar da oferta turística 
cultural estar a ganhar terreno, o 
sociólogo defende que o Algarve 
“não pode deitar fora o seu maior 
elemento distintivo que é o mar e a 
praia.”

Para o investigador, é uma mais-
valia que a União Europeia tenha 
percebido que “é necessária uma 
investigação sobre a sociedade de 
consumo e lúdica.” João Carlos 
Martins não quer ficar a viver em 
Faro nem em Lisboa. Pretende 
continuar a fazer investigação mas 
fora de Portugal. L.I.N.

D. Afonso III 
conquistou  
o território  

aos mouros  
em 1249

HUgO gONçALVES

Diálogo Algarve-Andaluzia

A integração 
europeia 
transfronteiriça 

A euro-região Alentejo-Algarve-
Andaluzia (EUROAAA) foi criada há 
três anos para promover o diálogo e 
o desenvolvimento económico destas 
regiões fronteiriças de Portugal e 
Espanha. Nem tudo são rosas, mas os 
resultados começam a aparecer 

Gonçalo 
Braz

Desde a fundação, a EUROAAA 
tem apoiado projectos dos mais va-
riados, contando-se entre os mais 
recentes, a criação da Eurocidade 
Ayamonte-Vila Real de Santo Antó-
nio, a 9 de Janeiro deste ano, com o 
propósito de facilitar o desenvolvi-
mento económico, a coesão social e 
a valorização dos recursos existen-
tes nestas duas comunidades.

A existência desta euro-região 
contribui para fomentar a consci-
ência europeia entre as populações, 
“especialmente entre os jovens”, 
afirmou Macário Correia, presiden-
te da Câmara de Faro e da Comu-
nidade Intermunicipal do Algarve.

Defensor acérrimo deste tipo de 
cooperação que promove a cons-
trução de redes de infraestruturas 
coerentes e impulsionadoras da 
abertura de fronteiras, o autarca 
de Faro também referiu que con-
tinuam a verificar-se “problemas 
de encaixe” entre as entidades 

públicas portuguesas e andaluzas.
“As competências dos municí-

pios não têm enquadramento com 
Espanha, já que eles têm quatro ní-
veis de estrutura governativa e nós 
três e o interlocutor não é o nosso 
colega presidente do ‘ayuntamen-
to’ [câmara municipal], mas uma 
entidade superior, o que dificulta 
a comunicação”, esclarece Macário 
Correia.

Tais dificuldades “não terão re-
solução a curto prazo por neces-
sidade de reformas em ambos os 
países”, admitiu, mas salientou o 
esforço local que está a ser feito 
na criação de comunidades de tra-
balho de carácter mais informal, 
com o objectivo de ultrapassar “as 
falhas no sistema”, o que tem dado 
resultados. Como exemplo, Macá-
rio Correia apontou o crescimento 
económico já verificado nas três 
regiões que compõem esta euro-
região nos últimos dois anos.

DR
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Cerca de sessenta anos antes do 
Algarve começar a desenhar-se 
enquanto destino turístico de ex-
celência, um tesouro das pescas foi 
o motor de arranque da indústria 
portuguesa de conservas. 

Centenas de fábricas e milhares 
de operários deram vida à indústria 
conserveira algarvia entre o final 
do século XIX (a primeira fábrica 
de conservas portuguesa surgiu 
em Vila Real de Santo António em 
1879) e a Revolução de 25 de abril 
de 1974.  Uma realidade muito dis-
tante dos dias de hoje em que ape-
nas quatro fábricas se encontram 
em atividade, três delas em Olhão: 
Companhia das Pescarias do Algar-
ve, Conserveira do Sul e Freitasmar. 

A indústria 
conserveira 
passou  
por aqui

Antes de se tornar no paraíso  
do sol, o Algarve viveu cem anos 
de actividade transformadora  
que hoje alimentam o museu  
de Portimão, ex-conserveira 
nascida em 1901Filipa 

Tavares

Espólio imóvel e imaterial algarvio

E outra, a Conservas Dâmaso, em 
Vila Real de Santo António. Mas, 
hoje o património da indústria con-
serveira não se limita às unidades 
de produção em funcionamento, e 
para o confirmar existe o museu de 
Portimão.

Distinguido com o prémio para 
o melhor museu do ano atribuí-
do pelo Concelho da Europa em 
2010, e com o DASA - prémio 
alemão para melhor museu do 
mundo do trabalho - em 2011, o 
museu de Portimão mostra anual-
mente a cerca de 60 mil visitantes 
(portugueses, espanhóis, ingleses, 
alemães, holandeses e franceses) 
aquilo que foi a indústria conser-
veira algarvia. E parece mostrar 

que o futuro pode passar por aqui, 
traçar um roteiro a partir do es-
pólio das conservas. A exposição 
“A Vida Industrial e o Desafio do 
Mar” constitui um núcleo direcio-
nado para a interpretação do mo-
mento marítimo, naval e industrial 
do centro conserveiro de Porti-
mão. “A Casa do Descabeço” cons-
titui outro dos núcleos permanen-
tes do museu, interpretativo do 
primeiro momento do processo 
de produção de conservas. 

Inaugurado em 2008 e localizado 
naquela que foi uma das mais em-
blemáticas fábricas de conservas 
da cidade, a Feu Hermanos, conta 
com um espólio constituído por 
material industrial e etnográfico 

que permite vislumbrar os tempos 
áureos da indústria conserveira.

Roteiro industrial ibérico Os dois 
irmãos andaluzes, António e Caye-
tano Feu, não poderiam adivinhar 
que o destino da fábrica que insta-
laram em Portimão não chegaria 
ao fim com a nacionalização, em 
1975, nem mesmo com o fecho das 
portas, no início dos anos 80, mas 
que conheceria uma terceira vida 
enquanto museu com potencial re-
levante da indústria conserveira. 

Mas não é tudo, José Gameiro, 
diretor do museu, considera que 
também se pode falar de um es-
pólio imóvel e imaterial. “Existem 
grupos de antigos trabalhadores de 

conserveiras, muitos residindo ain-
da em bairros operários, que ainda 
prolongam relações sociais com 
outros colegas e reproduzem repre-
sentações próprias da sua identida-
de, estórias de vida, de trabalho e 
memória coletiva. Diversas foram 
as entrevistas realizadas a antigos 
trabalhadores da indústria conser-
veira, que fazem parte do espólio do 
Museu de Portimão”, refere. Quan-
to ao património imóvel, “inscrito 
no tecido urbano local e sobretudo 
na paisagem ribeirinha é carateri-
zado pela existência de vários tes-
temunhos ligados a esta atividade, 
como antigos edifícios fabris... ou 
elementos específicos desta he-
rança como chaminés fabris e ele-

mentos arquitetónicos industriais”. 
José Gameiro acredita que é vi-

ável traçar um roteiro turístico de-
dicado à indústria conserveira na 
região algarvia. “Existem diversos 
elementos patrimoniais e históri-
cos relacionados com a conserva e 
a pesca que poderiam ser aprovei-
tados para um percurso interpreta-
tivo desta conserveira pelo Algarve, 
desde o barlavento ao sotavento, 
analisando as suas transversalidades 
e particularidades.” E vai mais lon-
ge nessa aventura que até podia ser 
ibérica, já que “seria possível pers-
petivar e desenvolver uma rota in-
dustrial conserveira a qual poderia 
perfeitamente continuar pelo sul de 
Espanha, na região da Andaluzia”.

Os dois irmãos 
andaluzes, 
António e 
Cayetano Feu, 
não poderiam 
adivinhar que 
o destino da 
fábrica que 
instalaram em 
Portimão se 
transformaria 
num museu 
com potencial 
relevante 
da indústria 
conserveira 
do sul  

FOTOS: MUSEU DE PORTIMãO
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Tertúlia Algarvia abre portas ao Verão farense

Paladar com identidade
Um restaurante que quer contar a região de Faro com o 
entusiasmo de quem se orgulha da história da sua cidade. Um 
sonho de sete anos que agora se concretiza numa iniciativa de 
alcance além-fronteiras e retorno local 

Carlos 
Lopes

Com o mesmo nome da associa-
ção fundadora, o espaço de conví-
vio e restauração situado na Vila-
Adentro da capital do Algarve é o 
resultado de um sonho com inte-
resse público idealizado há quase 
uma década. “Tudo começou em 
2005, com reuniões madrugado-
ras num conhecido hotel de Faro. 
Um grupo de amigos (17), com 
diferentes atividades profissionais, 
junta-se à mesa de pequeno-almo-
ço para falar sobre uma ambição 
em comum: criar espaços de pro-
moção da identidade cultural do 
Algarve”, conta Luís Rodrigues, 
fundador associado da Tertúlia 
Algarvia. 

A essência do projeto, para além 
da requalificação do edifício que 
acolherá o restaurante e as respe-
tivas infraestruturas de suporte, 
prevê ainda uma modalidade de 
roteiros turísticos pelo centro his-
tórico “intra-muros”, fazendo uso 
do conhecimento dos guias locais e 
de modernas ferramentas tecnoló-
gicas (‘tablets’). O objetivo: “Ofe-
recer momentos de bom paladar e 
aprendizagem cultural, acrescen-
tando valor à experiência daqueles 
que visitam a cidade velha”.

Deste projeto resulta ainda uma 
parceria alargada a profissionais da 
restauração nacionais e estrangei-
ros. Um programa de acolhimen-
to de dez estudantes oriundos de 
Potenza, Itália, organizado pela 
Tertúlia Algarvia, acabou por ter 
resultados positivos, segundo o 
co-fundador da associação: 

Para além desta experiência, a 
colocação de jovens recém-for-
mados e a criação de 13 postos de 
trabalho na  restauração promete 
ser uma tendência, pelo menos 
nos primeiros meses de atividade. 
O privilégio dado à aquisição de 
produtos a fornecedores locais e a 

cooperação com empresas de pro-
ximidade geográfica vai ser tam-
bém prática comum, o que deverá 
servir como um forte dínamo para 
a alavancagem da economia regio-
nal algarvia.

O propulsor europeu A criação 
deste espaço pretende essencial-
mente, nas palavras do responsá-
vel, colmatar “a falta de oferta de 
restauração e animação turística e 
cultural, permitindo assim aumen-
tar o tempo de permanência dos 
visitantes estrangeiros e conse-
quentemente os seus gastos, cap-
turando receitas”.

O apoio comunitário do QREN 
e de programas como o FEDER e 
o PO Algarve 21 tem-se revelado 
essencial para o cumprimentos das 
iniciativas da  associação Tertúlia 
Algarvia.

Nos últimos meses, a associa-
ção implementou ainda um por-
tal ‘web’ dedicado à divulgação e 
preservação do património gas-
tronómico das aldeias da região 
– a Algarteca – e que beneficiou 
do apoio do PRODER. O projeto 
teve as suas raízes numa ideia pro-

movida pela Comissão de Coorde-
nação e Desenvolvimento Regio-
nal do Algarve (CCDR - Algarve) 
e que a Tertúlia Algarvia aprovei-
tou, modernizou e disponibilizou 
num formato ‘online’.

De um investimento a rondar 
um valor superior a 400 mil euros, 
necessário para erguer o espaço de 
convívio e restauração que agora 
ganha vida, o FEDER financiou 
mais de 246 mil euros, o que repre-
sente uma ajuda de mais de meta-
de do investimento inicial. Segun-
do Luís Rodrigues, este seria um 
sonho “muito difícil de concretizar 
sem a ajuda dos apoios/incentivos 
disponibilizados pela União Euro-
peia (FEDER) e pelo Estado Por-
tuguês (QREN, PO Algarve 21), 
uma vez que teria de se encontrar 
fontes de financiamento alternati-
vas – numa altura em que o acesso 
ao crédito é cada vez mais difícil”.

E os objetivos dos responsáveis 
são ambiciosos: “Antevemos que 
os primeiros tempos serão movi-
mentados e as nossas projeções 
apontam para a recuperação do 
investimento após quatro anos”, 
revela Luís Rodrigues.

Reinventar  
artes tradicionais
De Silves a Vila Real de Santo António, 
o projecto Técnicas Ancestrais, 
Soluções Actuais (TASA) levou entre 
Agosto de 2010 e Agosto de 2011 
artesãos algarvios a cruzarem os seus 
conhecimentos para obter novas 
peças com o toque de tradição do 
Sul e um pé na modernidade. Neste 
Verão lá surge a inovação do TASA, 
que será o principal fornecedor de 
peças decorativas para o novo espaço 
gastronómico Tertúlia Algarvia. 

“As artes tradicionais aliadas ao 
design e a uma comunicação eficaz 
do produto podem criar peças que 
sejam comercializáveis no mercado 
nacional e internacional com mais-valias 
interessantes para os produtores”, 
defende Alice Pisco da CCDR do 
Algarve e coordenadora do TASA. O 
projecto conta com um sítio, no qual 
as novas peças e os contactos dos 
artesãos são disponibilizados, podendo 
proceder-se a encomendas.

A escolha de se manterem em 
rede foi dos próprios artesãos. 
Francisco Eugénio, oleiro de profissão 
e proprietário da Olaria Algarvia – uma 
empresa que trabalha em cerâmica 
pintada há 12 anos – reconhece 
que antes do TASA, o artesanato 
algarvio estava “em baixo”. Aceitou o 
projecto porque está “sempre aberto 
a novos desafios”, mas a iniciativa 
trouxe-lhe também retorno a nível 
de encomendas e cooperação com 
outros artesãos. “Agora tenho mais três 
pessoas a trabalhar comigo a cortiça e 
a madeira... e encaixamos as nossas 
peças umas nas outras para criar algo 
de novo”, sublinhou Francisco Eugénio. 

No ano em que esteve em vigor, 
o TASA contou com um total de 
investimento de 113 mil euros, com 
o financiamento nacional (35%) a 
vir da CCDR Algarve e os restantes 
65% do programa FEDER da União 
Europeia. Actualmente a rede de 
artesãos originada pelo TASA é gerida 
pela ProActiveTur, uma empresa 
de consultoria em ecoturismo e 
desenvolvimento local, que presta o 
apoio necessário aos produtores e 
continua a divulgar os seus produtos. 
Catarina Falcão

Luís Rodrigues propõe uma entrada “serrenha de coentrada servida em pão rústico”

MIgUEL CRUz/gOOD MOMENTS

Atualmente a rede de artesãos originada pelo TASA é gerida pela ProActiveTur
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Turismo

Fundos europeus apoiam 
projetos de golfe no Algarve 

Setor ressente-se da concorrência espanhola,  
que possui uma carga fiscal reduzida  
e mão-de-obra mais barata

Henrique 
Figueiredo

“Não existem fundos específicos 
para golfe”, assegura Maria Delga-
do Silva, responsável pelo golfe da 
Associação Turismo do Algarve 
(ATA). Contudo, isso não impede 
que alguns fundos se direcionem 
para projetos individualizados. 
De acordo com Rodrigo Ulrich, 
responsável do golfe da Quinta da 
Boavista, os fundos europeus aju-
daram neste projeto. “A Boavista é 
a prova que dinheiro europeu bem 
investido num projeto muito con-
trolado (financeiramente, fiscal-
mente e com o cumprimento das 
metas acordadas) pode ter bons 
resultados”. 

Por seu lado, Henrique Pires, 
responsável de marketing do Pine 
Cliffs Resort julga que as parecerias 
não se deveriam limitar a fundos 
europeus, mas também às “mais va-
riadas áreas, por forma a fazer face 
à atual conjuntura e contrariar a 
tendência de quebra do número de 
jogadores”. 

Contudo, não é a falta de apoios 
que preocupa mais os operadores 
de golfe nacionais, mas a compe-
tição que vem do outro lado da 
fronteira. Espanha é a grande con-

corrente, até porque, diz Henrique 
Pires, “a taxa de IVA aplicável em 
Espanha é de 8% e a nossa de 23%”. 
Também o “custo da mão-de-obra 
é substancialmente inferior ao do 
nosso país”, revela Maria Delga-
do Silva, sendo que, na opinião de 
Henrique Pires, a “ medida ideal a 
tomar seria o retorno à taxa de 6%”. 

No entanto, e apesar da for-
te concorrência, o golfe algarvio 
procura diferenciar-se para atrair 
turistas. Procura apostar, além do 
golfe, num leque de opções que vão 
desde o “fortalecimento de relações 
com hotéis e campos parceiros”, até 
um tratamento individualizado do 
cliente. “Não existe nenhum cliente 
pequeno demais. Todos são vitais e 
têm de ser tratados como tal”, afir-
ma Rodrigo Ulrich. 

Assim, os principais clientes vêm 
do Norte da Europa. Os britânicos 
estão no topo e os escandinavos 
estão em crescimento. Segundo 
dados da ATA “a região conta hoje 
com 40 campos de golfe (32 de 18 
buracos e 8 de 9 buracos)”, tendo 
já sido premiada pela “ conceitua-
da revista britânica Today’s Golfer, 
como best value golf destination”. 

Em termos de “voltas”- circuitos 
de golfe comprados pelos utiliza-
dores – o mercado ressentiu-se 
após a crise de 2008. Atingiu um 
pico de 1.081.097 voltas em 2007, 
e caiu para 957.412 em 2010. Des-
de aí tem estado relativamente ins-
tável, conseguindo recuperar para 
1.003.979 em 2011, tendo caído de 
novo em 2012 para 996.924 voltas. 

Algarve tem forte peso na moda-
lidade O golfe ainda não atingiu o 
seu potencial com modalidade, diz 
António Leite Castro, vice-presi-
dente da Federação Portuguesa de 
Golfe (FPG), apesar da FPG ter 
tentado inverter esta tendência ao 
estabelecer parcerias com escolas 
do país. No que toca ao número de 
filiados, Portugal conta com 14.198 
federados, sendo que na região do 
Algarve há 4.599 atletas. Contudo, 
para a FPG o trabalho está longe de 
feito, até porque, nos últimos três 
anos se têm observado decrésci-
mos no número de federados. Para 
o vice-presidente da Federação, a 
solução é simples. “É preciso demo-
cratizar o golfe, levando-o a todas as 
classes sócio-económicas.”

Operadores 
turísticos 
pedem 
regresso à 
taxa de 6% de 
IVA no golfe 
para combater 
concorrência 
fiscal 
espanhola
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Algarve sem estratégia para o turismo náutico

Investimento 
adiado

A crise económica atual afastou o turismo náutico, em 
2013, apesar da existência de 4 mil postos de amarração, 
espalhados por 4 marinas e portos de recreio algarvios

Adriana 
Gonçalves  

Costa

Nas atividades programadas pelo 
Turismo do Algarve para 2013 
os produtos considerados estra-
tégicos são o “golfe” e “sol e mar” 
deixando o turismo náutico como 
um complemento a estes dois e, 
caindo por terra os investimen-
tos em competições desportivas 
e também na ideia de construção 
de uma estação náutica, de forma 
a organizar a oferta deste tipo de 
atividades. 

Assim, é adiada a necessária 
estratégia de gestão de um mapa 
do turismo náutico algarvio que 
albergasse os jovens e adultos que 
chegam principalmente da Alema-
nha, Reino Unido e Espanha para 
desfrutar de uma viagem ativa, em 
contacto com a água, com a pos-
sibilidade de realizar todo o tipo 

de atividades náuticas, em lazer ou 
em competição, este ano.

O investimento feito na moder-
nização e criação de novos equi-
pamentos encontra-se agora em 
stand-by. Este ano, não irão existir 
grandes eventos desportivos rela-
cionados com os desportos náu-
ticos e, a criação  de uma estação 
náutica, com pacotes completos de 
alojamento e atividades náuticas, à 
semelhança daquilo que se faz atu-
almente com os desportos de inver-
no, parece agora uma miragem.

No entanto, neste período de 
forte instabilidade económica, o 
turismo náutico poderia ser usado 
como uma das ferramentas funda-
mentais para alavancar a economia, 
já que esta atividade é  bastante 
atrativa, uma vez que é muito me-

nos influenciada pela sazonalidade, 
principalmente no que diz respeito 
ao iatismo.

Atualmente, o Algarve conta com 
mais de 4 mil postos de amarração, 
espalhados por 4 marinas e outros 
tantos portos de recreio e docas, 
segundo dados fornecidos pelas 
entidades gestoras destes equipa-
mentos ao Centro Internacional de 
Investigação em Território e Turis-
mo da Universidade do Algarve.

Procura não sazonal Segundo um 
estudo da Universidade do Algarve, 
as taxas médias de ocupação anual 
das Marinas e Portos de Recreio 
só pontualmente caem abaixo dos 
70%, em oposição à sazonalidade 
da hotelaria tradicional que oscilou, 
em 2007, entre os 21,8% a 84,1%. 
De acordo com o mesmo estudo, a 
estada média destes viajantes é em 
média de 7 dias, mostrando-se su-
perior ao padrão médio da região 
na hotelaria classificada, que ronda 
apenas os 5 dias. A sua despesa indi-
vidual é superior à média e efetuada 
diretamente no destino, sem inter-
mediários ou packages negociados 
no país de origem, maximizando o 
impacto nas economias locais.

Ainda como fator potenciador das 
economias locais, este tipo de ativi-
dade poderá ter um impacto na área 
de reparação e manutenção de em-
barcações, aumentando o período 
de presença em território nacional.

O desafio que se coloca agora a 
governantes e investidores é perce-
ber como aproveitar as infraestru-
turas já existentes e potenciar estas 
atividades junto dos turistas que não 
vão viajar para o nosso país especi-
ficamente para estas atividades mas 
que poderão ser seduzidos por estas 
ofertas.

ANDREIA LAgO

Segundo um 
estudo da 

Universidade 
do Algarve, as 
taxas médias 
de ocupação 

anual das 
Marinas e 
Portos de 

Recreio só 
pontualmente 
caem abaixo 

dos 70%
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Casa do Algarve na capital

“Quando estou em Lisboa 
estou desejando ir para lá” 

Encontros com comeres da terra do sol, convívio certo 
para matar saudades, uma união para concretizar projetos 
regionais fazem os dias desta casa sulista, com mais de cinco 
décadas e 900 sócios orgulhosos

Ana Filipa 
Magalhães

Com 86 anos de idade, a Casa do 
Algarve em Lisboa tira dúvidas a 
quem achava que na capital do país 
não cabem regiões de Portugal. 
Como associação regionalista – re-
conhecida como Instituição de uti-
lidade pública - procura o “convívio 
e a união” dos algarvios bem como 
a promoção e divulgação do patri-
mónio e valores do Algarve. 

Situada atualmente no número 
12 da Rua de Ceuta, já coube em 
várias moradas. Se até aos 11 anos 
cresceu pela Rua do Alecrim, só em 
1946 viria a fundar a primeira sede, 
na Rua do Castilho. Apesar dos 
quase 220 quilómetros que distam 
entre Lisboa e a zona, a Casa do 
Algarve, atua como embaixadora 
e defensora das necessidades eco-
nómicas, sociais e culturais dos 16 
municípios que compõe a região 
mais a sul do país. 

De acordo com um dos mais an-
tigos membros da Casa, José Jeró-
nimo, é devido à sua proximidade 
com as instituições do poder cen-
tral que é possível a concretização 
de projetos para o Algarve. Com o 
seu apoio foi possível fundarem-se 
a Universidade do Algarve, o ae-
roporto de Faro, o primeiro auto-
motor (veio substituir o comboio-
correio, que percorria o Alentejo 

mediador por doze horas seguidas) 
e também o Conservatório de Ar-
tes da capital do distrito sulista.  

Tanto José Jerónimo como o 
amigo e atual vice-presidente da 
Direção da Casa do Algarve em 
Lisboa, Jorge Arrais, chegaram à 
“grande cidade” com cerca de 18 
anos. Nenhum esconde a impor-
tância que teve a Casa do Algarve 
para a sua integração na capital do 
país. Num sítio onde para além dos 
eventos culturais, havia bailes e par-
tidas de desporto, seria fácil juntar 
os jovens algarvios órfãos do barla-
vento e sotavento algarvios. Mas o 
grande propósito evocado em coro, 
para José Jerónimo e Jorge Arrais 
era o convite daquele ambiente 
amigável. “Para nos encontrarmos e 
falarmos da nossa terra. ” É sobre-
tudo do “convívio entre as pessoas” 
que se faz o regionalismo, isso e, cla-
ro dos repetidos “jantarinhos com 
comeres algarvios”. 

Presentemente, a Casa do Algar-
ve em Lisboa conta apenas com o 
financiamento de algumas câmaras 
municipais do Algarve, (antes da 
asfixia económica contava-se com 
a participação de todas) bem como 
com as quotas individuais, dos 900 
sócios que a integram com orgulho.

Para além da falta de dinheiro 

para as atividades agendadas – se-
jam as visitas guiadas por Lisboa 
ou as sessões culturais - a associa-
ção regionalista enfrente ainda as 
consequências de não ter uma sede 
com as capacidades logísticas ne-
cessárias. O sítio que ocupam, na 
Avenida de Ceuta, além de ser des-
locado em comparação com as mo-
radas mais antigas é também muito 
pequeno, para qualquer reunião de 
sócios. Nas palavras de Jorge Arrais, 
“não convida à participação dos só-
cios nem à divulgação da Casa”. 

No que toca ao Algarve, para 
José Jerónimo é uma política de 
regionalização que urge para o 
desenvolvimento adequado, suge-
rindo mesmo que funcione como 
“região-piloto” de outras. Já Jorge 
Arrais fala de um crescimento com 
“os pés no chão”, que procure re-
ceber “não só os estrangeiros mas 
também os portugueses”. 

Afinal, o que mais sentem falta 
da terra natal é o mesmo que lhes 
dá identidade. “Quando estou em 
Lisboa estou desejando ir para lá”, 
suspira José Jerónimo. Já Jorge Ar-
rais diz ser “capaz de estar sentado 
horas a olhar para o mar”, lembran-
do o seu o Algarve, “em que se anda 
à noite a olhar para a lua refletida na 
água daquele mar”. 

A Casa do 
Algarve 

em Lisboa, 
está situada 

atualmente no 
número 12 da 
Rua de Ceuta
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