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desporto e proteção civil, mas também nos 
fóruns internacionais. Apesar da conjuntu-
ra atual não muito favorável, tem crescido 
o comércio mútuo que atingiu no final do 
ano passado 1,44 mil milhões de dólares, 
tendo ultrapassado o balanço de 2017. É 
de destacar, também, o mecanismo muito 
eficaz que tem contribuído para o fortaleci-
mento dos nossos laços económicos, que é 
a Comissão Mista para a Cooperação Eco-
nómica e Técnica, estabelecida em 2001. 
Em dezembro passado realizou-se a sua 
recente sessão, co-presidida pelo Ministro 
do Desenvolvimento Económico da Rússia 
Maksim Oreshkin e o Ministro Adjunto e da 
Economia de Portugal Pedro Siza Vieira, que 
fizeram o ponto de situação sobre todo o 
espetro da interação entre os dois Estados.

 

Na Web Summit do ano passado, em 
Lisboa, a Rússia foi representada por 
mais de 200 empresas e start-ups. 
Isto significa que há um maior inte-
resse do sector empresarial russo 
em estabelecer-se e procurar cativar 
mais o comércio e os consumidores 
portugueses?

2019 é o aniversário dos 240 anos de 
relações bilaterais entre Portugal e 
Rússia. Como se encontra o atual es-
tado desta relação?
Hoje em dia ambos os países são empe-
nhados em dar o novo impulso ao estreita-
mento do nosso relacionamento em todas 
as áreas. Tem-se mantido o diálogo políti-
co. No verão do ano passado o Presidente 
de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, es-
teve duas vezes na Rússia para assistir aos 
jogos do campeonato mundial de futebol 
em 2018, tendo aproveitado aquela opor-
tunidade para encontrar-se com o chefe 
de estado russo Vladimir Putin. No mesmo 
ano, houve duas rondas de conversações 
entre os nossos ministros dos negócios es-
trangeiros, Serguei Lavrov e Augusto San-
tos Silva, sendo que em novembro passado 
foi assinado em Lisboa o memorando de 
entendimento interministerial sobre a rea-
lização de consultas políticas que colocou 
os alicerces para a troca de opiniões franca 
e mutuamente vantajosa entre as nossas 
diplomacias. No âmbito do 240.º aniver-
sário das relações bilaterais elaborámos, 
em articulação com os nossos parceiros 
portugueses, o plano das principais ativida-
des culturais, que prevê nomeadamente a 
realização de várias iniciativas em Lisboa e 
noutras cidades de Portugal.

Que áreas são abrangidas nesta cola-
boração internacional?
A Rússia e Portugal têm uma grande tradi-
ção de cooperação nos diversos domínios, 
desde a economia, comércio, interação 
bancária e justiça, até à cultura, ciência, 

Ainda no reinado de Pedro, O Grande, já haviam relações eco-
nómicas entre Portugal e a Rússia. Contudo, só no reinado de 
Catarina II, a Grande e de Dona Maria I é que se formalizaram 
as relações diplomáticas entre os dois países. A representar 
a Rússia em Portugal, Mikhail L. Kamynin, fala das relações 
bilaterais que existem entre ambos os países e sobre o futuro 
desta parceria.

É lógico que na época de desenvolvimento das 
tecnologias informáticas há cada vez mais pro-
cura por instrumentos que corresponderiam às 
exigências do mundo contemporâneo. Neste 
sentido, a plataforma do Web Summit repre-
senta um palco inédito em que as respetivas 
empresas podem comunicar diretamente no 
formato B2B, estabelecendo contatos úteis 
e parcerias benéficas. No âmbito desta con-
ferência, foi organizado o primeiro Fórum em-
presarial russo-português denominado “Novas 
oportunidades e desafios na área de inova-
ções”, que a partir daí será convocado anual-
mente. O evento contou com a participação 
das delegações da Fundação Skolkovo, da 
Empresa Russa de Capital de Risco e deze-
nas de start-ups russos que atuam nas esferas 
de inteligência artificial, transmissão de dados, 
energia, tecnologias verdes, meios de trans-
porte, saúde, farmacêutica e muitas outras.

O Tratado de Amizade e Cooperação 
serviu de fundação para os laços rus-
so-portugueses em 1994. Quais são as 
maiores diferenças, e em que áreas, 
desta relação nos últimos 25 anos?

“A INTERAÇÃO ENTRE A 
RÚSSIA E PORTUGAL TEM SE 
DESENVOLVIDO POSITIVAMENTE.”
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     Hoje em dia ambos os 
países são empenhados 
em dar o novo impulso 
ao estreitamento do 
nosso relacionamento 
em todas as áreas.

“

“

Muita coisa mudou durante estes anos. A 
União Europeia, de que Portugal faz parte, 
torna se cada vez mais integrada. O nosso 
país está neste momento significativamente 
mais estável e independente do que no início 
da década noventa. Pragmatismo e respeito 
mútuo de interesses nacionais têm-se afirma-
do como a garantia-chave de bom relaciona-
mento no palco internacional. E felizmente, 
é esta abordagem que estamos a sentir 
hoje por parte de Portugal e o que defen-
demos também na nossa política externa.

Há cerca de 12 mil russos em Portugal. 
Qual é a opinião sobre Portugal transmi-
tida à embaixada por esta comunidade?
A diáspora russa, representada na sua 
maioria pelos especialistas qualificados, 
participa de forma ativa na vida quotidia-
na de Portugal, contribuindo não só para o 
desenvolvimento da economia do país, mas 
também para a divulgação da sua própria 
cultura e tradições entre aos portugueses. 
Por outro lado, como revelam os nossos 
contatos com os compatriotas, as autorida-
des locais – sempre muito acolhedores – 
manifestam a sua vontade de prestar apoio 
para que os russos residentes em Portugal 
se sentissem em casa. Aliás, é exatamente 
este tipo de interação que facilita o entendi-
mento mútuo entre os povos e ajuda fazer o 
nosso mundo comum ainda melhor.

Moscovo foi a principal fonte de turistas 
para Portugal em 2018 – responsável 
por 166 mil hóspedes, 453 mil dormi-
das e 121 milhões de euros em receita. 
Quais as principais caraterísticas que 
levam os Russos a escolher Portugal 
para as suas viagens?
Temos notado o crescimento de fluxo tu-
rístico da Rússia nos últimos anos, mes-
mo que não foram ainda recuperados os 
indicadores pré-crise. É evidente que 
Portugal, sendo um país europeu pacífi-
co e seguro, continua a atrair visitantes 
de todo o mundo, inclusive os russos. 
Além disso, o facto de Portugal e Lis-
boa têm ganho, nos últimos dois anos, 

      Espero que durante 
a minha missão terei 
a oportunidade de 
conhecer melhor o vosso 
país e perceber o que é a 
famosa alma portuguesa.

“

“

os chamados Oscars turísticos em várias 
categorias tem com o resultado este au-
mento considerável de número de turis-
tas. Não são menos importantes o resta-
belecimento da ligação aérea direta entre 
Moscovo e Lisboa e o regresso da maior 
companhia aérea russa Aeroflot para esta 
rota. Afinal, são os próprios portugueses 
que sempre têm sido muito hospitaleiros 
e cordiais que asseguram a atratividade 
do seu próprio país.
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     Ambas as Partes 
estão agora a trabalhar 
intensivamente para levar 
a cooperação bilateral 
ao novo patamar 
qualitativo.

“

“

     A interação entre 
a Rússia e Portugal 
tem se desenvolvido 
positivamente na 
maioria das áreas.

“

“

Chegou ao nosso país no ano passa-
do. Qual tem sido a sua apreciação 
sobre Portugal?
Não é a minha primeira vez cá, além disso co-
nheço muito bem esta região porque já fui Em-
baixador da Rússia em Espanha entre 2002 e 
2005. Sendo eu viajador, gosto de andar de 
carro e descobrir novos lugares, e Portugal nun-
ca para de surpreender, quer pela sua natureza, 
quer pela sua arquitetura, quer pela sua história. 
Já estive no Norte e no Sul, nas principais cida-
des continentais e na ilha da Madeira, mas há 
ainda muitos cantos que hei de visitar. Espero 
que durante a minha missão terei a oportunida-
de de conhecer melhor o vosso país e perceber 
o que é a famosa alma portuguesa.

Como antevê o futuro desta parceria 
internacional e de que forma é possí-
vel potenciar ainda mais as vantagens 
desta relação?
Como já disse, ambas as Partes estão agora a 
trabalhar intensivamente para levar a coopera-
ção bilateral ao novo patamar qualitativo. En-
tretanto, como nós costumamos dizer na Rús-
sia, a perfeição não tem limite, e neste sentido 
o potencial das relações russo-portuguesas 
ainda não foi esgotado. No que diz respeito 
ao comércio, a nomenclatura de bens podia 
ser mais diversificada, sendo neste momento 
influenciada pelas certas restrições lamentá-
veis. Vemos também grandes oportunidades 
no que diz respeito à reiniciação do diálogo 
interparlamentar, tal como ao aprofundamento 
dos laços inter-regionais. Fortalecimento das 
trocas turísticas também era muito desejável, 
mas neste caso não tudo depende de minis-
térios e embaixadas. Resumindo, a interação 
entre a Rússia e Portugal tem se desenvolvido 
positivamente na maioria das áreas, e o que 
é importante é não perder aquela dinâmica, 
contribuindo com todos os meios para a sua 
aceleração.
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A Rússia é considerada o maior país do mundo pela área de terra 
que possuí, estando em dois continentes, parte asiática e eu-
ropeia. Este país conta com um total de 48 parques nacionais, 
sendo que todos eles são classificados como áreas protegidas 
e alguns deles considerados Patrimónios Naturais da UNESCO. 
Quando ouvimos falar da Rússia, lembramo-nos de imediato de 
Moscovo, contudo também existe uma diversidade paisagística 
e diversificada para conhecer. 

PATRIMÓNIO NATURAL 
DA UNESCO NA RÚSSIA
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Montanhas Douradas do Altai
Este local já faz parte da lista dos patrimó-
nios mundiais da UNESCO desde 1998, e 
recebeu o nome de “Montanhas Douradas 
do Altaí”. Situadas no sul da Sibéria, esta 
reserva foi a principal cordilheira da Sibéria 
ocidental e é, precisamente neste local que 
nascem os maiores rios, sendo o Katun o 
principal rio das Montanhas Altai. A maior 
parte da reserva é coberta por uma floresta 
selvagem e conta, também, com lagos de 
água cristalina e gelada. Quanto ao ponto 
mais alto, o Monte Belukha é o pico mais 
alto, com 4506 metros de altitude. Esta 
área montanhosa divide as águas entre a 
Ásia central e o Oceano Ártico.
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Lago Baikal
Conhecido como o lago mais profundo 
e volumoso do mundo, chega a ter cerca 
de 636 quilómetros de comprimento e 79 
de largura. E, conta com cerca de 20% 
da água doce do planeta. Curiosamente 
“Baikal”, em russo significa rico. É consi-
derado o “Olho Azul da Sibéria”, uma vez 
que se localiza na parte sul da Sibéria. É 
reconhecido como património da UNESCO 
desde 1996. O Lago Baikal chega a con-
gelar entre quatro a cinco meses, todos os 
anos pela altura de janeiro. Este património 
é rico em biodiversidade, uma vez que con-
ta com várias espécies de plantas e varie-
dades de animais. 

Sistema Natural da Reserva da Ilha de Wrangel
Este sistema natural inclui a área montanha 
da Ilha Wrangel e as águas à sua volta. Esta 
ilha é, também, conhecida por “maternidade 
dos ursos polares”, uma vez que centenas de 
fêmeas passam o inverno com as suas crias 
nesse local. “Santuário Animal” é também um 
dos nomes que a ilha recebe. Em 1976 foi 
classificada como uma reserva natural sob 
gestão federal e, até aos dias de hoje, conti-
nua a ser uma paisagem protegida, até pela 
biodiversidade que nela existe. Atualmente, 
417 espécies e subespécies de plantas foram 
identificadas na ilha. A reserva natural é uma 
das menos frequentadas e de acesso mais 
restrito em todo o mundo.

Reserva Natural de Putorana
Foi declarada património da UNESCO no 
ano de 2010, devido aos seus ecossistemas 
árticos e subárticos, numa cordilheira iso-
lada, incluindo taiga, tundra florestal, siste-
mas desérticos árticos e sistemas de lagos 
e rios de água fria. A Reserva de Putorana 
está situada a norte da Sibéria, a 100 quiló-
meytos do Círculo Polar Ártico, e a maioria 
dos lugares do planalto continuam inacessí-
veis para os seres humanos. É caracteriza-
da pela biodiversidade, uma vez que conta 
grande número de espécies de plantas e 
animais. Conta, tamém, com mais de 1000 
cascatas.

Parque Natural dos Pilares do Lena
Os Pilares do Lena são formações rochosas 
que se situam nas margens do Rio Lena, Sibéria 
Oriental. Estes pilares que se estendem por de-
zenas de quilómetros, têm uma altura entre 150 
a 300 metros. Estas rochas formaram-se devido 
ao clima extremo da região, uma vez que oscilam 
entre os -60ºC no inverno e 40ºC no verão. Tem 
uma fauna e flora diversificada e peculiar, e é tam-
bém inacessível aos seres humanos. Os Pilares 
do Lena trazem informações importantes sobre o 
mundo orgânica, uma vez que os fósseis de vários 
organismos relacionados ao período cambriano 
podem revelar dados pertinentes sobre como a 
vida se desenvolveu no nosso planeta.

Florestas Virgens de Komi
As Florestas Virgens de Komi situam-se 
na região Ural Mountains e forma a maior 
floresta virgem da Europa. A fauna des-
ta região inclui espécies asiáticas e eu-
ropeias: 43 mamíferos, 2014 aves e 16 
espécies de peixes. Quanto à flora, ou 
seja, às árvores existentes, predominam 
as coníferas, das quais se destacam as 
espécies Picea Obovata, Abies Sibirica 
e Larix Sibirica. Desde muito cedo que é 
reconhecido como Património Mundial da 
UNESCO (1995), e foi o primeiro patrimó-
nio natural a ser classificado como tal. É, 
também, considerada a floresta mais bem 
preservada do mundo. 
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Para quem visitar Moscovo, na Rússia, a Praça Vermelha é cartão de 
visita da metrópole, uma vez que está localizada no coração da cida-
de e é uma das mais famosas praças do mundo. Esta divide o Kremlin 
de Moscovo do velho bairro de Kitai-Gorod, e é à sua volta que encon-
tramos os principais monumentos. Ao longo dos anos foi sofrendo 
alterações devido aos acontecimentos ocorridos na história.

Antigamente neste local existiam muitos co-
mércios tradicionais e casas feitas de madeira 
que eram habitadas pelas famílias mais pobres. 
Eram frequentes incêndios na região, e foi pre-
cisamente um deles que destruiu esta zona. A 
partir daí o local passou a ser designado por 
“Pojar”, ou seja, significa fogo ou incêndio. 

Anos mais tarde, Ivã IV mandou construiu a 
Catedral de São Basílico, desta forma, o local 
deixou de ser conhecido por “Pojar” e passou 
a ser chamado de a “Krásnaia”, ou seja, ver-
melha, mas que também significa bonita.

Aqui fazem-se muitos festivais, concertos 
e outros eventos para entreter o povo lo-
cal e turístico. Dentro da praça vermelha é 
possível encontrar várias atrações, desde o 
Museu Estatal de História, que é o tão co-
nhecido prédio de tijolos vermelhos. Aqui po-
demos encontrar peças desde a pré-história 
da Rússia até ao século XIX. 

A Catedral de Kazan e a Catedral de São 
Basílico, são também dois locais emblemá-
ticos, nos quais atraem muitos turistas. Esta 
última é conhecida pelas suas cúpulas em 
forma de cebolas e coloridas.

Na praça Vermelha também se pode encon-
trar o Mausoléu do Lénin, onde se pode ver o 
corpo embalsamado do líder soviético. Pode 
parecer estranho para alguns, mas para os 
amantes da política, este local é de visita obri-
gatória. Logo ao lado encontra-se a Necrópo-
le da Muralha do Kremlin, também conhecida 
como o cemitério de Moscovo, onde se en-
contram sepultadas algumas personalidades 
soviéticas conhecidas e influentes na Rússia, 
como é o caso de Stálin e Molotov.  

Para aqueles que gostam de compras, nesta 
praça também se pode encontrar uma gran-
de galeria comercial: a Loja GUM, que é o 
principal shopping centre da Rússia, onde se 
encontram lojas luxuosas, mas também res-
taurantes e cafés. Para quem não se interes-
sar muito por comprar, deve visitar na mesma, 
uma vez que a sua arquitetura convida a isso.

A partir desta praça partem as ruas principais 
da cidade de Moscovo e que ligam a todas 
as partes do país, por isso se diz que toda a 
metrópole gira em torno da praça Vermelha.

Desde 1990 que a praça vermelha e os mo-
numentos nela inserida fazem parte do pa-
trimónio mundial da UNESCO.

PRAÇA VERMELHA: 
MOSCOVO 
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Também conhecida como a cidade-milagre, a cidade de São Petersbur-
go nasceu do desejo de um czar, em forma de homenagear o apóstolo 
Pedro. Nesta cidade são visíveis a modernidade europeia e o impacto 
com a economia de mercado. Está situada junto ao mar Báltico, e é 
caracterizada pelas largas avenidas e pelos canais que fazem lembrar 
Veneza, por isso é sem dúvida um local de passagem para os turistas.

Apesar do estilo barroco ter predominado 
nos anos 80, hoje em dia, a cidade russa é 
bem jovem, mas não esquece as suas raízes 
e tradições. Este centro histórico conta com 
diversos locais a visitar e várias formas de 
entretenimento. São Petersburgo tem cons-
truções de vários estilos, desde o barroco ao 
neoclássico, não esquecendo o estilo russo-
-bizantino.

Para além do centro histórico ser Património 
Mundial da UNESCO, também alguns dos 
monumentos lá inseridos o são, daí São Pe-
tersburgo ser considerada a capital cultural 
da Rússia. A região foi reconhecida pelo seu 
património arquitetónico e a fusão dos es-
tilos barroco e neoclássico e, também, pela 
arquitetura russa.

O Museu Hermitage é formado por cinco 
edifícios: O Palácio de Inverno, o Pequeno 
Hermitage, o Grande Hermitagem, o Novo 
Hermitage e o Palácio de Inverno de Pedro. 
Um dos locais emblemáticos é o Palácio de 
Inverno, que é considerado um dos maio-
res museus de arte do mundo, uma vez que 
conta com mais de 3 milhões de peças e 
abrange várias épocas, vários estilos e cul-
turas. Uma das maiores atrações deste local 
é o seu interior com grandes salões e es-
cadarias magníficas. Jordain Starcase é a 
escadaria principal do Palácio de Inverno e 
é assim apelidada, uma vez que na festa da 
Epifania, o Tsar desceu essa mesma esca-
daria preparado para a cerimónia da Bênção 
das Águas do Rio Neva.

Ainda no centro histórico, as catedrais de 
Santo Isaac e de Kazan, são pontos turísti-
cos interessantes para visitar. A primeira é a 

maior igreja ortodoxa de São Petersburgo e 
consegue-se ter uma incrível vista da cida-
de. Nela constam várias estátuas de anjos, 
evangelistas e apóstolos. É também reco-
nhecida pela sua cúpula grande e dourada. 
A Catedral de Kazan foi inspirada no Vatica-
no de Roma, na Basílica de São Pedro. Esta 
igreja nada tem a ver com as outras, uma vez 
que não apresenta as cúpulas em forma de 
cebola e colorida.

A Igreja da Ressurreição, também conhecida 
como a Igreja do Sangue Derramado, tam-
bém é um cartão postal a ser visitado em São 
Petersburgo. Foi construída como uma forma 
de homenagear Alexandre II, que foi assassi-
nado nesse local. O seu interior é decorado 
com mosaicos. Durante o período soviético 
esteve fechada e serviu de depósito de ba-
tatas durante a II Guerra Mundial. Reabriu em 
1997, após uma restauração.

Para quem gosta de levar lembranças e re-
cordações dos locais que visita, o Souvenirs 
Market é um excelente local para isso, sendo 
os preços baixos. As tradicionais bonecas Ma-
trioshkas estão à venda neste preciso espaço.

A VENEZA DO NORTE: 
SÃO PETERSBURGO 
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A Ilha Kizhi é uma das ilhas mais visitadas da Rússia. Está situada 
na região de Carélia, no norte do lago Onega. O acesso não é fácil. 
Apenas dá para atravessar o lago a partir de Petrozavodsk através 
de navios de cruzeiro ou de helicóptero. O património cultural está 
dividido entre a Rússia e a Finlândia, e é um dos destinos que os 
turistas mais procuram visitar. Kizhi Pogost é um local histórico 
localizado na ilha de Kizhi e que atrai muitos turistas.

São três as construções eclesiásticas de 
grande interesse histórico, cultural e natural, 
que em conjunto fazem parte do Património 
Mundial da UNESCO desde 1990, o cha-
mado Kizhi Pogost, nas quais fazem parte 
duas igrejas e uma torre de sino. As três 
estruturas estão dispostas de forma a for-
mar um triângulo, o que faz com crie uma 
integridade do conjunto. Um dos locais mais 
emblemáticos é a Igreja da Transfiguração 
e a Igreja da Intercessão de Maria, mais 
conhecidas por serem igrejas contruídas 
inteiramente por madeira. A primeira é co-
nhecida como a Torre do Verão, uma vez que 
os fiéis viajavam até aqui para assistir aos 
cultos, e é composta por 22 cúpulas cober-
tas por madeira prateada, e todas elas de 
diferentes formas e tamanhos. Nesta obra é 
importante destacar que é a maior estrutura 
eclesiástica feita de madeira no mundo, e 
foi construída no século XVII. Considerada 
a maravilha do mundo, deu origem à lenda 
sobre o Mester Nestor, que construiu a igre-
ja sem pregos e apenas com um machado.

Já a Igreja da Intercessão é conhecida como 
a Torre do Inverno, porque é uma igreja tipo 
“navio”, e tem uma estrutura mais simples, 
contando apenas com oito cúpulas, que 
cercam a cúpula de cebola central. Apesar 
do clima andar sempre nos extremos, quer 
negativos, quer positivos, as construções 
mantêm-se intactas. 

A famosa Torre do Sino ou a Torre do Re-
lógio octogonal, tem 30 metros de altura e, 
também, faz parte do Património da UNES-
CO, também desde 1990. Mais conhecida 
como o campanário, a torre já contruída 

em1862, foi reconstruída em 1874. Conta 
com nove postes de apoio ao teto, com uma 
cúpula de cebola coberta com telhas.

As igrejas têm sido utilizadas para serviços 
litúrgicos desde o momento da sua constru-
ção, exceto durante o período soviético de 
1937 a 1994.

Para além destas obras eclesiásticas, tam-
bém se podem observar mais construções 
de madeira, por exemplo um moinho de 
vento, casas, fazendas, capelas e estábu-
los, e até o tradicional “Banya” russo, que é 
semelhante a uma sauna. Os visitantes não 
se interessam apenas pelas construções de 
madeiras, também as coleções de antigui-
dades apresentados em algumas dessas 
obras, são de grande interesse.

Reza a lenda que tocar nas construções de 
madeira dá sorte, e o que não falta nesta ilha 
são estruturas de madeira. E diz-se, ainda, 
que a Ilha Kizhi é considerada a oitava mara-
vilha do mundo, sendo reconhecida pela sua 
arquitetura, que enfatiza a paisagem. Para 
além de ser Património Mundial da UNES-
CO está, também, listado como um local de 
Património Cultural Russo.

A ILHA REPLETA 
DE CONSTRUÇÕES 
DE MADEIRA - ILHA KIZHI

Sergiev-Posad, mais conhecido como o Vaticano da Rússia fica 
um pouco afastado da capital Moscovo, e integra o chamado 
“Anel de Ouro” da Rússia. A sua atração principal é o Mosteiro 
da Santíssima Trindade de São Sérgio, fundado no século XV, por 
um monge chamado Sérgio. É considerada o berço do cristianis-
mo ortodoxo russo e é uma estrutura que faz parte do Património 
Mundial da UNESCO desde 1993.

A cidade foi-se desenvolvendo a partir do 
século XV em torno de um mosteiro funda-
do pelo monge Sérgio de Radonezh, e que 
rapidamente se tornou um dos principais lo-
cais de peregrinação. Desde 1442 até aos 
dias de hoje que é considerado o padroeiro 
da Rússia.

Durante o comunismo, o mosteiro esteve fe-
chado 26 anos, até que Stalin deu ordens para 
o reabrir. A partir dessa altura até 1998, o mos-
teiro serviu de residência do Patriarca Russo. 

O azul e o branco, cores típicas da religião 
Ortodoxa e que têm uma ligação com o 
divino, são as cores das basílicas de Ser-
giev-Posad. Desde cedo que esta cidade 
é tradicionalmente um centro de peregri-
nação religiosa. Possui um recinto cercado 
por muralhas com várias torres de vigia, que 
rodeiam o conjunto monumental do Mostei-
ro da Trindade e de São Pedro, ambos pa-
trimónio da UNESCO, desde 1993. Estas 
obras integram o património devido ao seu 
exemplo de mosteiros antigos que ainda em 
funcionamento. Antigamente estes mostei-
ros eram utilizados como fortalezas. 

 À sua volta encontram-se, também jardins 
com pequenas bancas com souvenirs. Den-
tro das muralhas existe, ainda, igrejas, palá-
cios, residências de monges, capelas, o cam-
panário e a casa do Patriarca Russo. É um 
dos poucos locais, onde se pode observar a 
evolução arquitetónica das igrejas russas.

A Catedral da Santíssima Trindade de São 
Sérgio, construída em 1442, é considerada 
a mais antiga desta região, e hoje é vista 

como um dos centros religiosos mais impor-
tantes do mundo. Foi construída exatamente 
no mesmo local onde São Sérgio construiu 
a primeira igreja de madeira, no século XIV. 
Tem um estilo barroco, mas podemos obser-
var, também, elementos da arquitetura militar 
do século XV ao século XVIII. Recebeu o tí-
tulo de Lavra pela Imperatriz Elizabeth, filha 
de Pedro, O Grande, e esse título é a maior 
classificação que um lugar sagrado pode 
receber dentro da Igreja Ortodoxa Russa. 
Aqui pode-se observar um pouco da vida de 
São Sérgio através das ilustrações no arco 
do portão principal e no altar tem, também, 
relíquias da vida do santo. 

Ainda dentro desta cidade, destaca-se a 
Catedral da Assunção pela sua arquitetura, 
que é a mais importante do mosteiro, uma 
vez que se encontra lá sepultado São Sérgio. 
Atualmente, Sergiev-Posad é uma cidade 
industrial, onde existem várias fábricas de 
construções de máquinas, metalúrgicas, 
entre outras. Apesar disto não deixa de ser 
um ponto de passagem para qualquer turista 
que viste a Rússia.

O VATICANO RUSSO:  
SERGIEV-POSAD
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Localizado nos arredores de São Petersburgo, Peterhof, mais co-
nhecido como a Versailles Russa, é um conjunto de palácios e 
jardins com vista para o Golfo da Finlândia. O conjunto é formado 
por mais de 19 palacetes, vilas e pavilhões, espalhados pelo par-
que de 1000 hectares. A construção inicial foi danificada durante 
a Segunda Guerra Mundial e, por isso, tudo o que se vê hoje é 
sinal de restauros.

Considerada a residência dos Czares até 
1917, este conjunto de monumentos in-
tegram o Património Mundial da UNESCO 
desde 1990, e foram mandados construir 
por Pedro, O Grande, com inspiração em 
Versailles.

Os seus jardins magníficos contam com 
mais 120 fontes e cascatas descorado com 
estátuas de ouro e com pequenos palácios. 
A cascata mais admirável encontra-se logo 
na entrada dos jardins e é apelidada por 
“Grande Cascata” e tem como ponto cen-
tral a Fonte de Sansão, que se encontra em 
frente ao Grande Palácio, e prolonga-se por 
um longo canal até ao Mar Báltico. É consi-
derada o postal mais importante do Palácio.

O Grande Palácio foi projeto para ser a obra 
central de Peterhof, o chamado coração da 
cidade. Quer os espaços exteriores, quer os 
espaços interiores atraem milhares de turis-
tas. O interior é caracterizado pelo seu luxo.

O Palácio Monplaisir, também encantador 
pela sua construção ser pequena, mas mo-
desta. As suas paredes são revistas por tijo-
los e as janelas são do estilo francês, o que 
permite melhor a entrada da luz. Acabou de 
ser construído 1723, e era o refúgio preferi-
do de Pedro, O Grande. 

Também o Palácio de Marly encanta, apesar 
de ter um estilo barroco mais simples. Foi 
mandado construir, também, por Pedro, O 
Grande. A sua última ordem durante o seu 
reinado. Inicialmente, o local era utilizado 
como residência, mas a meados do século 
XVIII passou a ser uma loja de objetos do 

Czar em que, ainda hoje, muitos desses ob-
jetos estão em exposição.

Os parques superior e inferior, e jardins de 
Perterhof distinguem-se pelos vários estilos 
em que foram construídos. As áreas à volta 
de Monplaisir e Marly foram as primeiras a 
serem desenvolvidas. 

As fontes são as principais atrações dos 
turistas a esta região russa e a água nelas 
existentes é fornecida de fontes naturais. A 
Trick Fountain Water Road é famosa porque 
os visitantes podem-se refrescar nesta fon-
te, devido aos 300 jatos de água lançados 
por dois caminhos. Mais uma vez, a ideia foi 
de Pedro, O Grande.

A VERSAILLES RUSSA: 
PETERHOF

MONUMENTOS HISTÓRICOS
DE NOVGOROD
Considerada uma das cidades medievais mais importantes da 
Rússia, os Monumentos de Novgorod incluem uma série de obras 
designadas como Património Mundial da Unesco, desde 1992. A 
catedral de Santa Sofia, no norte do país, com um estilo bizanti-
no, é um desses edifícios. A cidade de Novgorod, é a quarta maior 
cidade da Rússia, e está situada na estrada que liga Moscovo a 
São Peterburgo.

Situada na antiga rota comercial entre a Ásia 
central e o norte da Europa, a cidade de No-
vgorod foi fundada entre os séculos IX e X, 
foi considerada a primeira capital da Rússia 
e, também, foi um dos principais centros de 
cultura e espiritualidade, uma vez que daqui 
saíram muitos dos primeiros estudos da igre-
ja ortodoxa russa. O nome da cidade, como o 
próprio nome sugere, significa “cidade nova”, 
e está ligada a todos os acontecimentos li-
gados à vida do Estado russa. Por isso, um 
local fantástico para conhecer os primórdios 
da história da Rússia e a sua religião.

A cidade de Novgorod conta com mais de 
600 monumentos históricos e culturais. No 
distrito de Santa Sofia existe o Detinets que 
considerado o Kremlin mais antigo e bem 
conservado da Rússia e é, também, o principal 
ponto atrativo da cidade, com vários museus, 
igrejas históricas da época medieval e da 
época moderna, e monumentos a visitar. Foi 
construído com muralhas de pedras, e é de 
destacar as 13 torres, entre as quais Kokui, 
uma vez que conta com uma cúpula prateada. 
Algumas delas ainda estão intactas desde a 
sua construção, outras já sofreram restauros.

A Catedral de Santa Sofia, situada no Kremlin, 
é a mais antiga de toda a Rússia e combina-
da dois estilos: o russo e o bizantino. O exterior 
é caracterizado pela sua grandeza, com cinco 
cúpulas cobertas a ouro, e é uma obra feita de 
pedra branca. Esta catedral também se destaca 
pela sua porta feita em bronze. O interior da ca-
tedral é dividido por enormes pilares em cinco 
salas. Os afrescos foram pintados ao longo do 
tempo, embora as pinturas originais já terem 
desaparecido com tantas renovações. Este mo-

numento serviu de inspiração para a construção 
de outras igrejas ortodoxas na Rússia.

Em frente à catedral situa-se o monumento 
conhecido como Milénio da Rússia. É feito 
em bronze, chega a pesar 100 toneladas e 
faz alusão a vários feitos históricos e perso-
nagens relevantes da cultura russa.

Também o Museu de Novgorod é um ícone. 
Consta com 260 peças, todas ordenadas 
cronologicamente, o que permite observar a 
evolução do estilo russo ao longo da história.
Atualmente, a cidade de Novgorod é um im-
portante centro económico e científico. É, 
também, considerado o centro das indústrias 
de engenharia, da construção naval, da fabri-
cação de aeronaves e maquinário.
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Desde que existem relações diplomáticas entre Portugal e a Rússia, 
foram-se realizando diversos acordos com o propósito de reforçar, 
promover e desenvolver essas mesmas ligações entre ambos os paí-
ses. A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Russa foi criada com 
o objetivo de fortalecer as relações entre Portugal e Rússia. Atual-
mente, estes dois países procuram vantagens mútuas entre o seu 
relacionamento, de forma a que Portugal seja um suporte para as re-
lações com os países de língua portuguesa, e a Federação da Rússia 
seja a base para as relações com os países da União Euro-Asiática.

PORTUGAL E RÚSSIA: 
UM RELANÇAR DA 
BALANÇA COMERCIAL

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-
-Russa surge, segundo o seu presidente, 
Bruno Valverde Cota, para que “possa po-
tenciar todas as atividades de intercâmbio 
entre ambos os países, com objetivos muito 
específicos de aumentar a balança comer-
cial entre Portugal e a Rússia.” Na sua opi-
nião estes objetivos, quer no âmbito qua-
litativo, quer no âmbito quantitativo, “são 
ambiciosos”, mas com o envolvimento das 
empresas, quer portuguesas, quer russas, 
“o futuro é risonho no que toca ao aumento 
e ao incremento e à concretização dos ob-
jetivos que pretendemos atingir”.

Sempre preocupado com o desenvolvi-
mento das sinergias, o presidente da Câ-
mara de Comércio pretende desenvolver 
esta área nos dois países e em vários âm-
bitos, desde a parte económica, tecnologia, 
cultural, social, e até mesmo global. Bruno 
Valverde Cota, afirma que “somos peque-
nos [Portugal], mas fortes em muitas áreas 
e julgo que há aqui oportunidade de siner-
gias nas áreas das infraestruturas, na área 
da logística, na área da tecnologia”.

De acordo com os dados de 2018, as expor-
tações da Rússia para Portugal foram muito 
superiores às exportações de Portugal para 
a Rússia, existindo assim um grande dese-
quilíbrio. Apesar desta desigualdade existe 
um desejo por parte da Câmara de Comér-
cio em aumentar o nível de exportações de 
Portugal para a Rússia. No entanto, com-
parando com outros países a diversidade a 
nível das exportações do nosso país para lá 

é mais diversificada, o que, segundo Bruno 
Valverde Cota, significa “sinónimo de um 
despertar de interesses por parte da Fede-
ração da Rússia para o know how que Por-
tugal tem, e nomeadamente os seus empre-
sários e as suas empresas”. Como Portugal 
está situado geoestrategicamente, ou seja, 
perto do continente americano e do conti-
nente africano, os países de língua oficial 
portuguesa (PALOP) “são uma oportunida-
de grande” para fortalecer as economias dos 
dois países e é nesse sentido que a Câmara 
de Comércio quer trabalhar. Como existe 
uma boa relação entre Portugal e os PALOP, 
o nosso país poder ser “um catalisador para 

que as empresas russas possam potenciar 
também as suas relações neste país”.

Não obstante, e de acordo com Bruno Val-
verde Cota, “Portugal é um país que preci-
sa de aumentar a taxa de crescimento (…), 
precisa de investidores, precisa de mais 
emprego, precisa de mais oportunidades”, 
e a Rússia, e sendo o maior país em termos 
de território e tendo uma das maiores eco-
nomias do mundo “pode oferecer tudo isso 
a Portugal, e por isso, a Câmara de Comér-
cio e Indústria Luso-Russa tem um cariz 
bilateral”. Quer isto dizer, que por um lado, 
a Câmara dá suporte e apoio às empresas 
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portuguesas para entrarem no mercado 
russo. Mas, por outro lado, também está 
ao dispor das empresas russas para es-
tas olharem de perto para o que de melhor 
acontece em Portugal e investirem, e que 
apesar de ser um mercado pequeno, “é so-
fisticado, relevante, diversificado”. Basica-
mente, segundo o presidente, “Portugal é 
o país amigo que pode ajudar as empresas 
russas a serem ainda mais fortes”, princi-
palmente “nos países de língua oficial por-
tuguesa”, onde tudo ainda está por fazer.

Qualquer empresa portuguesa pode inter-
nacionalizar-se para o mercado russo e os 
passos a seguir são os mesmo como se es-
tivessem a pensar entrar num novo mercado. 
Claro que, como qualquer país, a Federação 
da Rússia tem “as suas especificidades e 
as suas características próprias em termos 
culturais, em termos políticos, em termos de 
formação”, mas basta contactar a Câmara 
do Comércio para que esta possa preparar 
as empresas portuguesas para se aproxima-
rem da forma de trabalhar no mercado russo 
e terem, assim, sucesso. Todavia, como afir-
ma o presidente Bruno, “não nos substituí-
mos aos empresários, mas o que é um facto 
é que a Câmara de Comércio é feita de em-
presários e, por isso, é feita de pessoas em 
que o objetivo é desenvolver negócios entre 
Portugal e a Rússia”. São eles que “põem as 
empresas a avançar (…) são eles que têm 
que começar a fazer esse trabalho”.

Para além da Rússia e Portugal serem em-
preendedores, são, também dois países 
ricos em termos culturais e que para a Câ-
mara de Comércio e Indústria Luso-Russa 
vê nesse aspeto “uma oportunidade e um 
potencial de partilha entre ambos os países, 
entre as organizações ligadas à investigação 
e desenvolvimento”. Segundo Bruno Val-
verde Cota, as embaixadas terão um papel 
fundamental, uma vez que podem dar a co-
nhecer os projetos que estão a ser desen-
volvidos e ambas as embaixadas querem o 
melhor, porque isso “significará mais negó-
cios para as suas empresas”, conta.

A nível do turismo, em ambos os sentidos au-
mentaram, ou seja, quer da parte de russos 
em Portugal, quer da parte de portugueses 
na Rússia. Um dos momentos que provocou 
essa subida dos números, foi precisamente 
o Mundial na Rússia, uma vez que “deu no-
toriedade àquilo que de bom a Federação da 
Rússia tem”. 

Apesar das dificuldades e das barreiras exis-
tentes, Bruno Valverde Cota vê essas ad-
versidades como oportunidades e diz que a 
Rússia tem demonstrado aptidão “para pro-
curar fomentar a paz, para procurar desenvol-
ver as parcerias e o intercâmbio entre todos 
os países”. Um dos maiores entraves é a lín-
gua, uma vez que ainda existem muitas pes-

soas que não falam o inglês, “mas essa é uma 
entre muitas dicas e orientações que iremos 
passar para as empresas portuguesas que se 
queiram juntar à Câmara de Comércio”.

Quanto às comunidades de russos em Por-
tugal, estas têm um papel fundamental e 
fazem parte pessoas com um nível cultural 
e de conhecimento acima da média e isso 
é uma forma de criar oportunidades e abrir 
caminhos que podem contribuir para o cres-
cimento de Portugal. 

Desta forma, a Câmara de Comércio pode 
ser um parceiro estratégico e pode propor-
cionar, ainda, um relançamento comercial 
entre ambos os países.
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Criada a primeira empresa em 1997, o Grupo Optimistic desde 
cedo percebeu a necessidade de promover o apoio às empresas 
portuguesas na procura de novos mercados e iniciou os seus 
trabalhos na área financeira. A partir desse momento, foram-se 
criando novas áreas e, atualmente, a empresa foca-se em cinco 
áreas com diferentes vertentes, sendo uma “Boutique de Negó-
cios Internacional”, desde 2012. A diretora internacional, Svetlana 
Bilous, falou-nos dos principais objetivos da empresa.

OPTIMISTIC: 
UMA EMPRESA QUE PROCURA O 
MELHOR PARA OS SEUS CLIENTES

O principal objetivo da Optimistic é apoiar 
as empresas que querem singrar nos 
mercados internacionais, e como afirma 
Svetlana Bilous, “estamos a falar de seto-
res diferentes, não limitada por um produto 
ou um tipo de empresa”. Neste momento 
atuam em cinco áreas diferentes, mas que 
ao mesmo tempo, acabam por se com-
plementar: a Optimistic Finance que diz 
respeito à compra e venda de empresas, 
fusões e aquisições e, ainda, à angariação 
de fundos para implementar nas estruturas 
de investimento. Depois a área Optimistic 
Real Estate tem a ver com investimentos 
em hóteis, marinas, centros empresarias, 
entre outros. A Optimistic Health, incide 
sobre materiais clínicos, medicamentos e 
acessórios hospitalares. A área Optimistic 
F&B está relacionada com o setor não ali-
mentar e, também, com o setor alimentar e, 
por fim, a Optimistic Oil&Gas incide sobre 
os derivantes de óleo, entre outros.

A empresa atua em quatro continentes e é 
especializada nos Países CIS (Comunidade 
dos Estados Independentes). Dá suporte, 
apoio e orientação àquelas empresas que 
procuram os seus serviços, cujo objetivo é 
obter os melhores resultados. Com a sua 
notável rede de contactos, traçam planos 
específicos e variáveis para as áreas que re-
presentam e, principalmente, que seja ade-
quada a cada cliente, uma vez que são ava-
liados todos os parâmetros que envolvam a 
entrada num novo mercado, quer seja em-
presas portuguesas que queiram singrar no 
mercado estrangeiro, quer sejam empresas 
de fora que desejem entrar no mercado de 

países de língua portuguesa ou, até mesmo, 
para aquelas empresas que pretendem ape-
nas crescer no mercado internacional.

São necessários abordar dois focos que, 
para Svetlana Bilous, são importantes 
quando falamos da empresa Optimistic: 
a parte financeira e a parte da internacio-
nalização. Começado pelo elemento fi-
nanceiro, são os próprios investidores da 
empresa que procuram outros investidores 
financeiros, não apenas russos. A entidade 
em questão trabalha com “investidores dos 
vários países que têm interesse em Por-
tugal e nos países de língua portuguesa”. 
Quanto à internacionalização, a Optimistic 

ajuda as empresas, “não exclusivamente 
portuguesas, mas empresas fora da região 
de Leste”, para as aproximar do seu objeti-
vo de integrar novos mercados.

De acordo com a diretora internacional, 
Svetlana, nos países da União Económica 
Euro-Asiática (UEEA) a noção de comunhão 
“está a ficar mais forte, mas infelizmente 
ainda é pouco conhecida em Portugal”. Por 
essa razão a missão principal é a de “explicar 
aos empresários portugueses dos países de 
língua portuguesa quem vem para esses 
mercados russos”, uma vez que a Rússia 
ajuda nos apoios a essas empresas que 
queiram ingressar no mercado estrangeiro, 
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e a tarefa da empresa Optimistic, segundo 
Svetlana, é explicar o porquê da Rússia ago-
ra “ser mais estável”. 

A Boutique de Negócios Internacional tra-
balha juntamente com as embaixadas de 
ambos os países, com a Câmara de Co-
mércio Portuguesa e, recentemente criada, 
trabalha também com a Câmara de Co-
mércio e Indústria Luso-Russa, “de modo 
a fomentar Portugal (…) e de explicar e 
melhorar o conhecimento da situação real”. 
Ambos os países “estão a fazer um esforço 
para trabalhar mais no setor empresarial, 
e com certeza, para as empresas russas e 
para as empresas portuguesas é uma gran-
de mais valia, porque existe esta abertura 
até das próprias embaixadas de ajudar”, re-
mata Svetlana Bilous.

Para além do apoio empresa a empresa, 
também os governos apoiam nos setores 
específicos, “porque na comissão intergo-
vernamental existem grupos de trabalhos 
que falam sobre questões específicas, e é 
uma mais valia em geral para o meio empre-
sarial, sabendo que até da parte de cima há 
apoio, interesse”, remata a diretora interna-
cional, Svetlana Bilous.

Sendo uma empresa já com alguma no-
toriedade, as próprias empresas já vão ao 
encontro da Optimistic para “pedir opinião 
ou ajuda, ou mesmo uma colaboração pró-
xima no sentido de o mesmo fazer uma si-
mulação do mercado e entrar no mercado”. 
Svetlana não esconde o contentamento em 
“dar maior conhecimento do mercado a que 

estamos associados”. Também, a diretora 
internacional, afirma que cada caso é um 
caso, e para isso necessita de uma estrutu-
ração e acompanhamento diferentes, mas 
qualquer empresa deve “ter a melhor noção 
do que está à espera, porque é necessário 
fazer uma análise do setor, do mercado, da 
concorrência e das empresas internacio-
nais que podem estar no setor ou não”. 

Portugal “serve como uma plataforma para paí-
ses de língua portuguesa”, uma vez que é como 
uma porta para a Rússia criar laços com em-
presas dos países que ainda não tem contacto, 
sendo uma forma de “aproximar os mercados 
sobre os quais conhecem ainda pouco”. 

O girassol é a figura que representa a em-
presa Optimistic, uma vez que sendo uma 
identidade que trabalha com mercados 
estrangeiros, nacionais e internacionais 
é necessário ter uma mente aberta e ser 
flexível, ou seja, “o girassol vira quando vai 
o sol”. Quer isto dizer, segundo a direto-
ra internacional, “sempre devemos ter em 
consideração o dia de seguir as oportuni-
dades que surgem e, também, as tendên-
cias que estão a decorrer”. A assinatura 
da marca, “Grow To Success”, foi assim 
denominada, por ter exatamente soluções 
flexíveis e modernas para cada cliente e 
porque, também, se comprometem em ob-
ter bons resultados.
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Fundada em 2007, a Roscongress é uma instituição de desenvolvi-
mento não financeira de orientação social e uma organizadora de 
convenções internacionais, exposições e eventos públicos. Esta 
entidade foi criada com o objetivo de facilitar o desenvolvimento 
do potencial económico da Rússia, de forma a promover os seus 
interesses nacionais e a fortalecer a imagem do país. Para além 
disto, oferece, também, serviços administrativos, fornece apoio 
promocional a projetos de negócios e atrai investimentos.

ROSCONGRESS: 
UMA FORMA DE LEVAR A 
RÚSSIA PARA TODO O MUNDO

Um dos papéis fundamentais da Fundação 
Roscongress é avaliar, analisar e abordar 
de forma abrangente as questões sobre as 
agendas económicas russas e globais, uma 
vez que trabalha em cooperação com par-
ceiros económicos de 75 países em todo 
o mundo.

A instituição está envolvida com todos os 
fóruns económicos mais importantes da Fe-
deração Russa, permitindo que ela forneça 
apoio efetivo a projetos de investimento em 
todas as regiões do país. Nestes fóruns reú-
nem-se os principais investidores e agentes 
económicos, bem como corporações russas 
e internacionais e funcionários governamen-
tais responsáveis por decisões estratégicas, 
assim, a Roscongress serve como um facili-
tador abrangente e profissional de implemen-
tação de projetos de investimento prioritários. 
Ao trabalhar com empresas internacionais, 
associações, instituições de desenvolvimen-
to e comunidades de especialistas em todo 
o mundo, permite à Fundação encontrar so-
luções para os objetivos mais instantâneos, 
harmonizar agendas de discussão para even-
tos e estabelecer diálogos entre os países.

Para além disto, oferece uma abordagem 
integrada para desenvolver e apoiar proje-
tos de negócios das regiões da Federação 
Russa, oferece soluções eficazes para pro-
mover essas mesmas regiões, incluindo o 
investimento e potencial de exportação, e 
conta, ainda, com experiência na organiza-
ção de delegações estrangeiras, mesas re-
dondas, fóruns de negócios bilaterais, entre 
outras atividades.

A instituição é detentora de várias competên-
cias, desde gerir projetos, até programas de vo-
luntariado, culturais e, até mesmo, desportivos. 
A Roscongress oferece uma variedade de ser-
viços para organizar eventos e fornece assistên-
cias com aspetos específicos de planeamento 
de eventos ou hospedagem. Como os eventos 
são realizados por todo o mundo, é importante 
para os participantes aprenderem sobre as re-
giões e países, assim como as suas histórias, 
tradições e culturas. Desta forma, os programas 
culturais são um elemento chave dos eventos 
e é de grande interesse para quem participa e 
para os media. Assim, também os programas 

desportivos são fulcrais, uma vez que criam no-
vas oportunidades para a rede de contactos e 
para os diálogos informais.

No dia 8 de junho de 2019, a Fundação 
Roscongress e a Câmara de Comércio e In-
dústria Luso-Russa (CCILR), assinaram um 
acordo de cooperação, no Fórum Económi-
co Internacional de São Petersburgo. Este 
acordo faz parte integrante do programa de 
mobilidade voluntária, que fornecerá uma 
oportunidade para mais de 2.000 voluntários 
se tornarem coorganizadores de eventos im-
portantes na Rússia e em todo o mundo.

Alexander Stuglev, CEO da Roscongress e Bruno Cota, Presidente da CCILR

A Casa de L Cura, casa de Turismo em espaço Rural/Agroturismo, 
tem na sua génese preocupações ambientais alinhadas com 
os valores ancestrais da aldeia em que se insere – Genizio, no 
Concelho de Miranda do Douro.

A Casa de L Cura, com um design único, recebe num contexto 
cultural com características vincadamente rurais, integrada 
no núcleo urbano, o que proporciona a incorporação dos 
hóspedes no dia-a-dia da população da aldeia. Em harmonia 
com a paisagem natural e as estruturas que a rodeiam, acolhe 
com todo o conforto e qualidade.

Os quartos, com casa de banho privativa, de decoração 
clean e intimista, estão equipados com aquecimento central, 

TV, ar condicionado, free wifi, telefone. Toda a casa tem ar 
condicionado e inclui uma área de estar com televisão. Sala 
de jogos equipada com mesa de bilhar. Possui ainda uma sala 
de refeições onde são servidas refeições confecionadas com 
produtos tradicionais, mediante pedido.

No pequeno-almoço, buffet, encontrará diversos produtos 
tradicionais e caseiros, bolos doces e compotas, frutos 
secos, frutas, queijos, etc. 

A casa situa-se numa área popular para passeios de burro, 
passeios de bicicleta e caminhadas. Miranda do Douro 
encontra-se a 11 km, Vimioso a 14Km e Bragança fica a 43 km. 
Relaxe num ambiente tranquilo e acolhedor!
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A história Cristã na região da Grande Rússia, originalmente co-
meçou ainda no período apostólico, quando Santo André chegou 
à cidade de Kiev (Ucrânia) e profetizou a construção de uma ci-
dade cristã e, ainda, onde construiu uma cruz que hoje é a Igreja 
de Santo André. A Igreja Ortodoxa Russa é autocéfala, autónoma 
desde 1448, e patriarcal desde 15889. A sua principal missão sem-
pre foi a de ajudar os cristãos perseguidos.

IGREJA ORTODOXA RUSSA, 
DEFENSORA DOS 
CRISTÃOS PERSEGUIDOS

Mais concretamente na década de 860 
que a cristianização na região Russa se 
iniciou. Nesta data, a guerra Rus-Bizantina 
pôs Caganato de Rus (Cidade-Estado) em 
contacto com o Império Bizantino, que viu 
a sua vitória como intercessão da própria 
Teótoco (Virgem Maria). Na mesma altura, 
São Cirilo e Metódio traduziram a Bíblia 
para eslavo eclesiástico, o que facilitou a 
conversão destes povos. No Século X já 
havia uma comunidade cristã, composta 
pela nobreza local. 

As Igrejas Ortodoxas de tradição bizantina 
caracterizam-se pelo facto de terem reco-
nhecido, como a Igreja Católica Romana, 
os sete Concílios Ecuménicos. Já as Igrejas 
Ortodoxas “Orientais”, reconhecem somen-
te os três primeiros Concílios Ecuménicos.

A Igreja Ortodoxa Russa é organizada 
numa estrutura hierárquica. O nível mais 
baixo corresponde ao edifício (igreja) e 
aos seus fiéis, que são coordenados por 
um sacerdote que age como um padre su-
perior, e juntos constituem uma paróquia. 
Todas as paróquias dentro de uma deter-
minada região pertencem a uma eparquia 
– o que corresponde a uma diocese na 
parte ocidental. Algumas das eparquias 
são organizadas em exarcados, ou igre-
jas autónomas. As eparquias menores são 
dirigidas por apenas um bispo, enquanto 
que as maiores e as igrejas autónomas são 
governadas por um arcebispo metropolita-
no, e às vezes por um ou mais bispos. 

O nível mais alto é representado pelo Pa-
triarca de Moscovo e de toda a Rússia. 

Este cargo tem amplos poderes sobre as 
matérias de fé, e foi oficialmente estabele-
cido pelo Patriarca Ecumênico Jeremias II, 
em 1589. Contudo, foi anulado em 1721, 
por Czar Pedro, o Grande. Desde esses 
tempos que a Igreja da Rússia foi admi-
nistrada pelo Santo Sínodo, mas com a 
supervisão do Estado. Em 1917, depois 
da demissão do Czar e antes da Revolu-
ção Bolchevique, o Santo Sínodo decidiu 
restaurar o patriarcado, elegendo Tikón de 
Moscovo para ocupar o cargo.

O Patriarca Kirill (Cirilo), a mais alta auto-
ridade da Igreja Ortodoxa Russa, dá espe-
cial atenção aos cristãos perseguidos, na 
qual durante o Século XX estas persegui-
ções foram mais violentas. Algumas destas 
perseguições levou ao encerramento de 
muitas igrejas. Ainda entre 2009 e 2011 
visitou vários países do Médio Oriente de 
forma a responder aos apelos de socorro 
dos “seus irmãos e irmãs”. Com estas vi-
sitas e os seus encontros com os líderes 
das comunidades cristãs locais, conseguiu 

obter uma avaliação correta da situação re-
lacionada com a crise que já se estava a 
desenrolar na região. 

Em 2017, o Patriarcado de Moscovo 
teve a iniciativa de organizar uma cimeira 
mundial em defesa dos cristãos perse-
guidos. A eles juntou-se a Associação 
Evangelista Billy Graham, e participaram 
nesta cimeira diversas denominações 
cristãs de 135 países, desde Igrejas Or-
todoxas Locais, Igreja Católica Romana, 
Igrejas Ortodoxas Orientais, e até Igrejas 
Protestantes.

Ainda durante este ano foi assinada uma 
declaração conjunta, entre o Santo Pa-
dre (Papa Francisco) e o Patriarca Or-
todoxo de Moscovo, para a defesa dos 
cristãos perseguidos, especialmente no 
Médio oriente e em África. Nesta de-
claração são abordados os casos con-
cretos da Síria e do Iraque. O principal 
objetivo da declaração pede uma ação 
urgente capaz de parar a saída dos cris-
tãos e colocar um fim à violência de for-
ma a restabelecer a paz.

Atualmente, a Igreja Ortodoxa Russa está 
a desenvolver um programa de reconstru-
ção das infraestruturas da Síria. Para eles 
é importante dar atenção a este projeto, 
não só através da reconstrução de igrejas, 
mas também de outros edifícios religiosos 
na região, incluindo as que pertencem aos 
Muçulmanos. Também nos dias de hoje, 
a Igreja Ortodoxa Russa está empenha-
da em adaptar-se às mudanças que têm 
acontecido na sociedade russa.
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As Rotas Compadres oferecem o Alentejo cultural, natural, indus-
trial e imaterial a todos quantos pretendem descobrir esta forma 
de estar tão particular: a primeira rota de turismo cultural de Por-
tugal, a Rota do Fresco e as três outras rotas - Rota do Montado, 
Rota Pica-Chouriços e Rota Tons de Mármore – estão disponíveis 
para todos em tours meio-dia a 8 dias de duração.

ROTAS COMPADRES 
CONSIDERADAS 
PATRIMÓNIO DO ALENTEJO

O Alentejo, um território de periferia, au-
têntico, oferece a possibilidade de usufruir 
do Turismo Cultural, através da gastrono-
mia, história da arte, património industrial 
e paisagem: as Rotas Compadres são o 
resultado da experiência acumulada pela 
Spira ao longo de 20 anos na conceção, 
montagem e operacionalização de rotas 
de turismo cultural. 

As Rotas Compadres são a marca um-
brella que agrega as atuais quatro rotas 
temáticas geridas pela Spira e têm como 
missão aproximar as pessoas do patrimó-
nio natural e cultural de Portugal, seja qual 
for a faixa etária, formação ou classe social 
a que pertençam.

A Rota do Fresco, a primeira rota de tu-
rismo cultural de Portugal, propõe a des-
coberta do tesouro escondido do Alente-
jo, a Pintura Mural a Fresco. Estas pinturas 
encontram-se na maior parte das igrejas, 
capelas e ermidas da região ainda hoje 
dificilmente acessíveis ao público comum.
 A Rota do Montado, centrada no patrimó-
nio natural do Alentejo – o Montado - a 
paisagem mais famosa do Alentejo, e tam-
bém um mundo forte de identidade, tradi-

ções e costumes e, ainda, de uma grande 
tradição cultural e etnológica. Nas suas 
paisagens podem-se observar grandes 
manchas de sobreiros e azinheiras alinha-
dos em planícies onduladas ou em serras 
mais tímidas. Este local convida a grandes 
descobertas, e encontra-se pormenores 
menos conhecidos como a diversidade de 
ervas e espécies silvestres, as pequenas 
igrejas, ruínas de outros tempo e artesãos 
de artes raras. Da indústria da cortiça à 
produção do vinho da região, e passando, 
ainda, pelo azeite, o Montado tem sido ori-
gem de muitas iguarias gastronómicas.

Com o objetivo de manter vivas as me-
mórias da Guerra Civil Espanhola e da II 
Guerra Mundial, foi criada a Rota Pica-
-Chouriços, onde o jogo do “gato e do 
rato” entre a Guarda Fiscal e os contra-
bandistas era constante, e por isso, pro-
move um programa anual de visita a alguns 
dos antigos postos, pontos de passagem 
dos contrabandistas e paisagens. 

Por fim, a Rota Tons de Mármore tem como 
objetivo dar a conhecer o Património Cultu-
ral e Industrial do Alentejo, isto através do 
espólio marmóreo do Anticlinal de Estre-
moz. A promoção desta atividade industrial 
e a divulgação do território também fazem 
parte da missão desta Rota dos Compa-
dres. Desta forma, foram criados circuitos 
adequados a diferentes gostos e interes-
ses, e transportam os visitantes para uma 
viagem ao “estranho mundo” do mármore 
alentejano. A Rota assenta num conjunto 
de parcerias com entidades, industriais e 
comerciantes e associações locais, que 
contribuem para o desenvolvimento sus-
tentado dos concelhos que a compõe.

Os Compadres estão presentes em 21 
municípios do Alentejo, conta com mais 
de 100 recursos associados (monumen-
tos, alojamentos, restaurantes, artesana-
to, entre outros), quatro rotas temáticas, 
dez Ateliers Mãos-na-massa. Todas estas 
ofertas são para operadores, grupo de 
amigos e individuais a partir de duas pes-
soas. Cada visitante contribui ativamente 
para um turismo sustentável e para a pre-
servação deste património alentejano, uma 
vez que parte das receitas reverte para o 
desenvolvimento de programas de valo-
rização e obtenção de patrocínios para a 
conservação desta herança cultural. 

Os Compadres acreditam que o patrimó-
nio faz-se de pessoas. Que todas podem 
usufruir dessa dimensão fantástica, miste-
riosa, única de um bem patrimonial.



Picote é uma das 13 freguesias do Concelho de Miranda do Douro e 
está situado no Parque Natural do Douro Internacional, partilhado com 
o Parque de los Arribes del Duero. Esta região é uma das maiores áreas 
europeias em termos da proteção da natureza e Reserva da Biosfera 
Transfronteiriça Meseta Ibérica. Esta freguesia inserida na rede de al-
deias com a marca Aldeias de Portugal tem um vasto património, natu-
ral e cultural, com um grande potencial turístico, nomeadamente para 
aquelas pessoas que procuram o sossego, a paz e a calma.

PICOTE, 
MUITO MAIS QUE UMA 
PAISAGEM SOBRE O RIO DOURO

Picote é um aglomerado milenar, onde se 
pode disfrutar de uma fantástica vista sobre 
as escarpas profundas do Douro e conta com 
um vasto património natural e cultural, com 
paisagens e casas tradicionais que tem atraí-
do cada vez mais turistas. Apesar da proximi-
dade com Espanha, e da maioria dos turistas 
serem espanhóis, Picote está a ter um au-
mento da procura por parte dos portugueses.

O Miradouro de Picote é, sem dúvida e atual-
mente, a grande atração da aldeia de Picote. 
O Miradouro da Fraga do Puio, é um dos 
três geossítios na categoria de canhão do 
Douro, a nível nacional, com fins lúdicos, di-
dáticos e ambientais, onde se pode observar 
as arribas do Douro e todo o seu património 
natural. A requalificação do Miradouro, após 
o incêndio de 2017, criou uma oportunidade 
que a Junta de Freguesia soube aproveitar 
para trazer ainda mais pessoas a visitarem 
a região, não só portugueses, mas também 
turistas de outras nacionalidades.

É de destacar a plataforma em vidro, que lhe 
confere profundidade e transparência, que 
permite ao utilizador uma visão ainda mais 
aproximada do rio. O renovado miradouro, foi 
reconstruído com recursos a materiais como 
a madeira, o aço e o vidro, o que lhe concede 
uma arquitetura moderna. Foi, também, colo-
cado mobiliário urbano, nomeadamente um 
binóculo, uma mesa de interpretação da pai-
sagem, bancos, um espaço de leituras, entre 
outros, de forma a tornar o espaço mais atra-
tivo para a população e, principalmente para 
quem visita a freguesia de Picote.

Para além disto, é possível ver, também, 
o património arqueológico e construído, 
onde a Barragem de Picote e o Moder-
no Escondido sobressaem. Classificado 
como um Conjunto de Interesse Público, 
desde 2011, resulta do facto de ser uma 
das obras mais significativas do Movimento 
Moderno em Portugal. A barragem foi con-
siderada, à época, como um investimento 
estratégico para o desenvolvimento do 
país, enquadrando-se no âmbito do I Pla-
no de Fomento Nacional, e da tentativa de 
acompanhar o desenvolvimento europeu 

no pós-guerra. A sua construção iniciou-se 
no ano de 1954 e apesar de apenas ser 
inaugurada em 1959, a Barragem de Picote 
começou a produzir energia no ano anterior
Segundo o Presidente da Junta, Jorge Lou-
renço, a barragem que causou um grande 
impacto na freguesia, “permitiu à popula-
ção local um conjunto de meios financeiros, 
para dar aos seus filhos a formação que 
eles não tiveram e colocaram os filhos a es-
tudar. Por outro lado, garantiu à maioria dos 
residentes uma fonte de rendimento, não 
resultante da agricultura ou pecuária, mas 
sim do trabalho na barragem, permitindo 
que o património construído na aldeia, com 
a sua arquitetura tradicional, ainda hoje se 
mantenha em boas condições e que tem 
vindo a ser reabilitado pelos próprios e pe-
los seus filhos”.

Os painéis de frescos, são algo diferencia-
dor neste território. Sendo uma pintura mu-
ral do século XVI, quer pela sua natureza, 
quer pela sua originalidade, os painéis de 
frescos são “um dos exemplos da continui-
dade de ocupação de territórios”, revelou 
Jorge Lourenço. Estes frescos foram en-
contrados na Capela de Santo Cristo, um 
edifício religioso de origem medieval e re-
cuperados pela Fábrica da Igreja de Picote, 
com apoio do Centro de Conservação e 
Restauro da Diocese de Bragança-Miran-
da. Esta Pintura Mural, conjuntamente com 
os frescos do Eremitério dos Santos, entre 
Picote e Sendim, são mais um ponto de 
interesse da freguesia, que atestam a sua 
importância histórica.
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Os percursos pedestres, são outro dos 
vários pontos de interesse de Picote. São 
cinco as rotas que os interessados podem 
escolher e têm vários graus de dificuldades. 
Dois desses percursos são virados para as 
Arribas do Douro, e as outras duas sobre 
o planalto. A outra rota atravessa as Arri-
bas do Douro desde Miranda Douro até 
Sendim, passando por Picote. Estes tra-
jetos possuem paisagens emblemáticas 
que convidam os visitantes a descobrir e 
conhecer este espaço multifacetado, poli-
cromático, agreste, mas ao mesmo tempo 
belo e com as marcas da milenar ocupação 
humana do território.

Os Encontros da Primavera surgiram quan-
do a UTAD tinha um pólo em Miranda do 
Douro e existem desde 2006. Desde 2015 
que foi possível reunir um conjunto de es-
forços e o evento sedimentou-se em Picote. 
Este é um evento ligado à antropologia e re-
presentam uma oportunidade para se falar 
de antropologia, cinema, sentidos e paisa-
gem. O evento é, no entanto, muito mais do 
que um encontro científico e nele se estimu-
lam diálogos e partilhas com muitas outras 
formas de conhecer e outros saberes, tendo 
como terreno um território marcado por uma 
paisagem lenta do tempo – um lugar de na-
tureza, paisagem e traços culturais singula-
res. Desde o ano 2018 que têm uma nova 
vertente, as residências artísticas, numa 
série de atividades de exploração do terri-
tório e da paisagem. A edição de 2019 dos 
Encontros da Primavera, iniciou com a aber-
tura de uma exposição, no Museu da Terra 
de Miranda, com as obras dos artistas resi-
dentes em 2018, Seila Fernandez Arconada 
(Espanha) e Marcelo Mosqueta (Brasil. Este 
ano, os artistas em residência são Pedro Vaz 
(Portugal) e Marco Zanin (Itália). A maioria 

das atividades dos Encontros da Primavera 
são realizados no Centro de Interpretação 
do Ecomuseu Terra Mater. 

A criação do TERRA MATER-Ecomuseu de 
la Tierra de Miranda, começou em 1996, 
mas só 10 anos mais tarde é que foi pos-
sível criar o espaço onde está instalado o 
Centro de Interpretação. São vários os ob-
jetivos deste local, mas deve-se salientar 
que propõe uma nova visão sobre a terra 
e a região, valorizando o património cultu-
ral e natural e as práticas tradicionais. O 
Ecomuseu Terra Mater centra-se em quatro 
elementos – a água, a terra, o fogo e o ar – 
e propõem atividades de dinamização e de 
valorização relacionadas com esses princí-
pios e com as práticas tradicionais desen-
volvidas na região.

A freguesia foi sempre uma aldeia “à frente” 
no seu tempo. Foi por isso que apresentou, 
em 2018, ao Fundo Ambiental um projeto 
no âmbito da Economia Circular, de que 
resultou a aprovação do projeto “Picuo-
te de Ruoda / Picote Circular” e permitiu 
a construção e implementação do Centro 
de Demonstração e Compostagem. Desde 
sempre que Picote praticou uma economia 

circular, onde por exemplo, os restos de 
comida são dados aos animais em vez de 
irem para o lixo, ou quando os legumes vão 
para a estrumeira para mais tarde servirem 
de adubo. Tudo isso é uma forma de valori-
zar os recursos. Com este projeto, segun-
do Jorge Lourenço, a freguesia combate o 
desperdício alimentar, devolve à terra os re-
síduos orgânicos depois de transformados 
em composto ou resultante da trituração da 
matéria vegetal através do biotriturador que 
foi adquirido pelo projeto, que por sua vez, 
partilha biodiversidade, através do horto de 
espécies autóctones. Este horto que com 
uma função educacional e ambiental, per-
mitirá também, a conservação do patrimó-
nio natural da região e para a redescoberta 
do uso culinário e medicinal dessas plantas, 



A Bowen Lda. nasceu em 2005, destinada a ser um negócio no 
ramo da tecnologia, agrupando sócios e capitais franceses. É re-
conhecida por grandes contas de parceiros como uma empresa 
de alto valor agregado à eletrónica complexa incorporada. Em 
paralelo à sua atividade a Bowen decide apostar em novas ver-
tentes, o sector imobiliário e de reabilitação urbana, dando ori-
gem ao projeto em destaque a Bowen, Luxury Suites.

BOWEN LUXURY SUITES: 
UM PROJETO DE 
REABILITAÇÃO URBANA

A empresa consolidou-se em torno das em-
presas PEKLY e ERTE e de conhecimentos 
e negócios complementares na comunica-
ção e energia. Esta complementação, jun-
tamente com a Radiofrequência, e os pro-
cessamentos de sinal permitiram à Bowen 
propor algumas tecnologias para os princi-
pais clientes, tais como, modems com alta 
largura de banda, módulos de radares, links 
de telecomunicações e recuperação de ges-
tão de energia e rede.

A principal missão da Bowen é estudar, 
industrializar e fabricar subconjuntos ou 
equipamentos que incorporem tecnologias 
inovadoras. A empresa projeta e fabrica 
equipamentos eletrónicos e sistemas de 
alta tecnologia para comunicação ou ge-
renciamento de energia. Todos os produtos 
são fabricados de acordo com os padrões 
industriais exigidos pelos mercados com 
quem trabalham, como por exemplo no se-
tor da aeronáutica, militar, espacial, trans-
portes e energia. 

Quanto à parte imóvel, a Bowen Luxury Sui-
tes, situada no centro da cidade de Lagos, 
nomeadamente dentro das muralhas, é um 
edifício reconstruído de raiz, contudo man-
tendo os traços da construção lá existente 
anteriormente. A obra teve início em 2016 
e terminou dois anos depois, em 2018. Para 
este projeto, tiveram parcerias na área da 
arquitetura, engenharia e construção. A de-
coração usada é simplista.

A Bowen Luxury Suites é constituída por 
três pisos, com cerca de 250 metros qua-
drados cada. No piso zero, encontra-se a 

receção, duas suites, uma sala de pequenos 
almoços com terraço. Já no primeiro piso 
existem cinco suites. Por fim, o segundo piso 
é constituído por um terraço, onde está a ser 
preparado para servir, também, pequenos-
-almoços e bebidas ao final da tarde. Todas 
as suites são compostas por casa de banho 
privada, ar condicionado, aquecimento cen-
tral, televisão por cabo, acesso Wi-Fi, cofre 
e, ainda, por um minibar.

Nas proximidades existem pontos turísticos 
de interesses, como a Estátua de Henry The 
Navigator e, também, a Igreja de Santo An-
tónio. A quase três quilómetros fica a Mari-
na de Lagos, a 2,2 quilómetros fica a Praia 
Dona Ana, e a 2,4 quilómetros fica a Fortale-
za da Ponta da Bandeira.
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sendo mais um ativo turístico para a aldeia.
Quanto à gastronomia, a região de Miranda 
do Douro é conhecida pela famosa posta à 
mirandesa, contudo existem outros pratos 
típicos, como por exemplo a bola doce, o 
cordeiro, o fumeiro, entre outros. A alimen-
tação tradicional desta região está muito 
ligada às culturas agrícolas, como os ce-
reais, a azeitona, a castanha, a uva, a amên-
doa e os produtos hortícolas. No que diz 
respeito à doçaria, as fritas e os económi-
cos são os doces regionais a degustar.

A Associação Frauga através do seu proje-
to ecomuseológico, onde se destaca o pro-
jeto “Cultibos, Yerbas i Saberes”, inventa-
riou um conjunto de espécies vegetais que 
estavam em vias de extinção, com diversas 
utilizações, que podem ser consultados 
no livro “Etnoflora da Terra de Miranda” ou 
no livro sobre as plantas e a gastronomia 
da Terra de Miranda, onde podem ser en-
contrados pratos e receitas que não estão 
disponíveis na restauração da região, como 
por exemplo as sopas da cegada e outros 
manjares da região.

Ainda no que diz respeito à gastronomia, a 
freguesia é servida pela Cozinha Regional 
de Picote, onde se pode encontrar algumas 
das iguarias desta região, como o fumeiro 
e os doces, que podem ser acompanhados 
pelo vinho “Lhaços”, branco ou tinto, pro-
duzido pela Casa Marie Pedra.

Quem visitar esta freguesia, existem duas 
casas de turismo: a Casa de l Bárrio e a 
Casa de l Puio. A primeira está pousada so-
bre as arribas do Rio Douro, dando para es-
preitar para Espanha. É uma casa com uma 
arquitetura tradicional da região, onde pre-
domina o granito e as madeiras. Quanto à 

Casa de l Puio esta é uma pequena unidade 
de agroturismo, fora da exploração agrícola 
e dispõe de quatro unidades de alojamento.

Ao nível do alojamento, a freguesia dispõe 
também, de um albergue juvenil, no Barro-
cal do Douro, propriedade do Município de 
Miranda do Douro e uma hospedaria perten-
cente à Associação Família Kolping de Pico-
te, uma instituição civil de inspiração cristã.

Para o futuro de Picote, o Presidente Jor-
ge Lourenço, afirma que “será aquilo que 
os Picoteses quiserem que seja”, sendo 
que, a freguesia tem a obrigação de criar 
condições de investimento à sua escala e 
equipamentos para as pessoas poderem 
viver e poderem criar riqueza. Projetos não 
faltarão e Picote tem tido gente muito qua-
lificada para os poder realizar, basta conti-

nuar a atrair todos os que queiram prestar 
o seu contributo. É, também, fundamental, 
a questão da promoção da sua identidade 
cultural, onde a língua mirandesa se des-
taca, e que Picote tem sabido promover e 
valorizar, tendo sido a primeira freguesia 
com toponímia em mirandês. Esta promo-
ção não pode ser feita isoladamente pelas 
freguesias, mas no conjunto do próprio 
concelho e numa perspetiva transnacional 
e fronteiriça. “Há sempre aspetos a melho-
rar, mas o mais importante é não descurar 
as pessoas, dando atenção e apoio à popu-
lação local, uma vez que são elas que fazem 
os territórios.”

O Presidente da Junta de Picote, Jorge Lou-
renço, convida todos a visitarem esta fregue-
sia e região, pois motivos de interesse não 
faltam. Picuote Tierra Museu!
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O concurso de Empreendorismo Turístico, mais conhecido como o 
Prémio José Manuel Alves visa distinguir projetos inovadores no se-
tor do turismo, e a devida implementação na região centro de Por-
tugal. Esta prova recebe este nome, como forma de homenagem 
ao homem que esteve na génese da criação do gabinete de apoio 
turístico na região. Os prémios foram entregues no sexto Fórum de 
Turismo Interno “Vê Portugal”, em Castelo Branco. “Zipline Nazaré/
Ocean Zipline”, da Geração GIVE, foi o primeiro classificado.

POR UM CENTRO 
DO PAÍS MAIS ATRATIVO – 
PROJETO ZIPLINE NAZARÉ

O projeto Ocean Zipline, propõe às pessoas 
voarem sobre o mar e a praia de Nazaré, 
numa distância de 1100 metros a mais de 
100 metros de altitude. Prometem ser uma 
experiência encantadora e única, uma vez 
que se trata de uma atividade de animação 
turística de excelência.

A Ocean Zipline foi criada como forma de 
tentar combater alguns desafios do turismo 
da próxima década. O primeiro tem a ver 
com a coesão, na qual o Município pretende 
alargar o turismo a todo o território, de forma 
a promover este fator como motor de coe-
são social. Ligado a este tópico encontra-se, 
também, o facto de atenuar a sazonalidade 
da atividade turística. Por fim, a inovação, 
com o Ocean Zipline pretendem incrementar 
inovação tecnológica.

Quanto aos objetivos, tencionam valorizar o 
território e as comunidades, ou seja, estru-
turar e promover ofertas que respondam à 
procura turística, e que funcione o ano todo, 
contribuindo para o desenvolvimento local. 
Projetam, ainda, gerar conectividade, promo-
vendo o turismo para todos, que acolha os 
diferentes segmentos turísticos, nomeada-
mente a sua adaptação para pessoas com 
mobilidade reduzida. Por isso mesmo, o pro-
jeto está equipado com elevadores, possibili-
tando a essas mesmas pessoas desfrutar da 
experiência de igual forma.

Como estará aberto o ano todo, o projeto 
pretende ajudar a sustentar o comércio lo-
cal, e aumentar a permanência de turistas 
na região da Nazaré.

A Zipline Nazaré, define-se como uma 
linha suspensa sobre uma inclinação, na 
qual se liga ao utilizador através de um 
cinto de segurança e de um carreto de 
transporte. Essa inclinação vai permitir 
ao usuário deslizar ao longo da linha, 
usando apenas a força gravitacional, ou 
seja, a direção do vento e da linha vão 
ser elementos fundamentais para a reali-
zação desta atividade.

A zona de saída foi inspirada e desenhada 
pelas linhas do Forte de S. Miguel Arcanjo e 
comtempla espaços verdes, inovadores e di-
gitais, usados como forma de entretenimen-
to para a promoção e valorização, não só da 
cultura, mas também do património. Conta, 
ainda, com um Miradouro de 360º com pa-
norâmicas únicas.

Tendo um parque infantil e o centro cultu-
ra na envolvência, a zona de chegada tam-
bém teve especial atenção quanto à circu-
lação e funcionamento, para que esteja em 
plena harmonia.

Ambos os espaços estão incluídos em zona 
urbana. De referir também o caráter amoví-
vel do projeto. O sistema construtivo a imple-
mentar será em estrutura modular e produ-
zido em fábrica. Quanto à linha da descida, 
não terá qualquer intrusão no ambiente, pois 
quando retirada deixara o espaço sem qual-
quer impacto.

A Ocean Zipline será um cartão de visita da 
cidade de Nazaré, gerando um crescente re-
torno turístico positivo. 

Este concurso, é organizado anualmente desde 2016 e podem 
concorrer pessoas singulares, individualmente ou em grupo. Nes-
ta quarta edição, foram apresentadas 63 candidaturas, mais 10 
do que em 2018. O terceiro lugar corresponde ao trabalho de An-
tónio Matos e Cláudia Passos, intitulado “Gravity F”, que preten-
dem valorizar o relevo montanhoso tornando-o numa oportuni-
dade turística.

FORMAS DE 
PROMOVER 
O CENTRO DO PAÍS

A ideia para o projeto Gravity F, surgiu das 
tradicionais descidas de carrinhos de rola-
mentos existentes na região de Fajão, tendo 
a ideia começado a desenhar-se com a pro-
moção de uma exposição de carrinhos de 
rolamentos nessa mesma região em 2017. 
Foi, também, com o foco de ser necessário 
criar na região um produto turístico que con-
seguisse dinamizar a economia local e mitigar 
a sazonalidade que esta proposta surgiu.

Esta proposta visa implementar em Fajão, 
Aldeia do Xisto de Pampilhosa da Serra, pis-
tas certificadas para Descidas de Gravidade: 
Luge Cart Down Hill e Ogo Ball Down Hill. 
Será uma atividade destinada a todas as 
ideias e está disponível durante todo o ano 
e sem necessidade de marcação prévia ou 

de técnicas específicas para a sua prática. O 
Luge Cart Down Hill consiste na criação de 
três pistas certificadas com diferentes níveis 
de dificuldade. Quanto ao Ogo Ball Down Hill, 
este é composto por cinco pistas que propor-
cionam diferentes experiências em descidas 
Ogo Ball.

Para além destas atividades, o projeto inclui 
a reabilitação de um terreno baldio onde 
serão construídas as pistas, através da im-
plementação de floresta com espécies 
originárias da região. Existe, também uma 
preocupação com a sustentabilidade, uma 
vez que os carros e as bolas utlizadas serão 
feitas de materiais recicláveis e nas infraes-
truturas de apoio (bar, balneários) serão usa-
das técnicas de ecoconstrução.
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No fim de 2018, a proposta Gravity F promo-
veu na Aldeia de Fajão uma ação de estudo 
de mercado e marketing, onde disponibilizou 
ao público pequenas experiências demons-
trativas das atividades Luge Cart Down e 
Ogo Ball, e fez, também, o lançamento da 
página do projeto. 

O Projeto Gravity F, encontra-se em incu-
bação no Centro de Empresas Inovadoras 
(CEI), em Castelo Branco e em fase de pro-
totipagem de um novo produto para desci-
das de gravidade, em parceria com o Fab-
Lab. O projeto será apresentado ao público 
ainda no decorrer do ano 2019.

Ainda falando sobre este concurso, o 2º clas-
sificado com o projeto “Abrigo do Queijo da 
Serra da Estrela DOP”, apresentado por Joa-
quim Lé de Matos, tem como principal objeti-
vo focar no facto de atenuar o despovoamen-
to do interior, principalmente na Região Serra 
da Estrela, de forma a contribuir para o de-
senvolvimento local e económico, e de forma 
a atrair mais turistas, particularmente aqueles 
que procuram a montanha e a neve. 
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O Arquipélago da Madeira assumiu um papel de referência na ex-
pansão marítima portuguesa, nos séculos XV e XVI. Caracterizada 
pelo seu clima subtropical, pelas paisagens, pelos miradouros e pe-
los percursos pedestres existentes nos variados concelhos, a Ilha da 
Madeira tem atraído cada vez mais turistas. Também o património 
cultural e a gastronomia são fatores que valorizam esta ilha.

MADEIRA: 
UM ARQUIPÉLAGO CHEIO DE 
RECANTOS PARA DESCOBRIR

Funchal
Conhecida pelo seu artesanato, pelo vi-
nho e pelo clima agradável, o Funchal é 
a capital e a maior cidade da Ilha da Ma-
deira. São muitas as ofertas que o Fun-
chal proporciona a quem quer visitar este 
concelho. No centro histórico pode-se 
visitar o Museu de Arte Sacra, onde se 
destaca a coleção de arte flamenga, as 
adegas Blandly e o mercado dos Lavra-
dores, onde se pode ficar a conhecer me-
lhor os produtos regionais. A cidade tem, 
ainda, para oferecer magníficos jardins e 
piscinas naturais de origem vulcânica. Na 
praça do Mar podemos visitar a famosa 
estátua do CR7, feita em homenagem ao 
futebolista internacional português, Cris-
tiano Ronaldo. O jogador conta, também, 
com o Museu CR7, onde está retratada 
a sua história, desde a infância até aos 
dias de hoje, assim como os troféus e as 
medalhas ganhas.

Santana
Localiza-se a nordeste da ilha e caracte-
riza-se pelas suas casas triangulares e 
coloridas, que são um dos postais mais 
conhecidos da Madeira. As casas um for-
mato peculiar, onde o telhado é coberto 
por como e a fachada pintada de branco 
e vermelho. Para além de ter uma fun-
ção habitacional têm, também, o cargo 
de armazenamento de produtos agríco-
las. Esta localidade recebeu em 2011 a 
distinção da UNESCO de “Reserva da 
Biosfera”, reconhecendo a riqueza de 
um ecossistema onde se procura con-
ciliar a conservação da biodiversidade e 
o seu uso sustentável. Santana é assim 

chamada, devido a uma capela em sua 
honra, que tinha o nome de Santa Ana. 
Para além deste monumento, também se 
destacam a Capela de Santo António e a 
Igreja Matriz de São Jorge.

Porto Santo
Porto Santo foi descoberta em 1418 por 
navegadores portugueses. O clima ame-
no e as paisagens únicas, assim como a 
variedade dos recursos naturais, históri-
cos e culturais chamam muitos turistas 
a visitar este concelho. A Ilha de Porto 
Santo é banhada por águas turquesas, e 
a praia de areia fina e dourada é a sua 
principal característica. Este tipo de areia 
tem fins terapêuticos, uma vez que é 
composta por carbonato de sódio, sob 
forma de calcite. E, também o mar é rico 
em cálcio, iodo e magnésio. Dentro da 
ilha, a cidade de Vila Baleira conta histó-
rias do passado, nomeadamente a Casa 
Museu, onde viveu Cristóvão Colombo. 

Porto Moniz
As piscinas Naturais do Porto Moniz, for-
madas pela lava vulcânica, são o gran-
de ex-líbris da vila. As piscinas de água 
salgada são compostas por rochas vul-
cânicas onde o mar entra naturalmente. 
Porto Moniz só passou a estar ligado 
ao resto da ilha após a segunda Guer-
ra Mundial, quando foi construída a es-
trada que liga esta vila ao concelho de 
São Vicente. Esta estrada é considerada 
uma das mais bonitas da Ilha da Madeira. 
Porto Moniz deve o seu nome a Francis-
co Moniz, que foi casado com uma neta 
de Gonçalves Zarco e que deu apelido 

ao porto. Desta vila partem, também, os 
passeios a pé nas levadas. A sua costa 
convida a várias atividades náuticas. O 
Chão da Ribeira (vale florestal da Lauris-
silva) e Fanal (zona verde com árvores 
milenares) são, também, dois locais a 
visitar em Porto Moniz. 

Calheta
A calheta é o concelho mais extenso da 
Ilha da Madeira, e é nesta localidade que 
se situa o Centro das Artes “Casa das 
Mudas”, um projeto que apresenta uma 
vasta oferta cultural, ou seja, desde ex-
posições, peças de teatros, espetáculos 
musicais, conferências e muitos outros 
eventos. É de destacar a Igreja da Calhe-
ta, que apesar de ter uma fachada sim-
ples, o seu interior é magnífico. A Calheta 
foi fundada em 1502 e 72 anos depois 
tornou-se uma vila, através de um foral 
assinado pelo Rei D. Manuel I. Em setem-
bro realiza-se as festividades de Nossa 
Senhora de Loreto, na qual as ruas são 
cobertas com tapetes floridos e chama 
muitos turistas à cidade. 

Ponta de Sol
O povoamento da Ponta de Sol ocorre 
por volta de 1425, pouco tempo depois 
da descoberta da Ilha da Madeira. Em 
1501 é elevada à categoria de vila e 
concelho municipal. O município con-
ta com um solo muito fértil, e desde 
cedo que foi aproveitado para as cha-
madas “culturas ricas”, sendo na época 
da colonização um dos centros mais 
ativos de produção agrícola, especial-
mente da cana de açúcar. A Ponta de 
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Sol apresenta um relevo bastante aci-
dentado, tendo alguns montes com altitu-
des superiores a 1000 metros, como por 
exemplo o Fonte do Juncal. A Paul da Ser-
ra é o único planalto existente na ilha. As 
atividades económicas centram-se mais 
no setor primário, dando destaque para a 
horticultura, a floricultura e a banana. 

São Vicente
O Conselho de São Vicente situa-se na 
costa norte da Ilha da Madeira, e é uma 
região caracterizada pela natureza verde 
e floresta abundante. Um dos símbolos 
mais representativos da freguesia é a pe-
quena capela construída dentro de uma 
rocha de basalto, na foz da ribeira. As ati-
vidades económicas predominantes são 
os setores primários e terciários, nomea-
damente na agricultura e nos serviços. 
No centro da vila encontra-se o Jardim 
Indígena, onde estão representadas de-
zenas de espécies da flora da Ilha da Ma-
deira. Conta, também, com um conjunto 
de grutas e é o centro de vulcanismo. As 
grutas vulcânicas permitem conhecer o 
interior da ilha e o processo de convulsão 
vulcânica que a originou.

Ribeira Brava
Através do Miradouro da Encumeada, 
na Ribeira Brava, é possível observar a 
cordilheira que atravessa a Madeira e 
de várias zonas do município, nomea-
damente da Floresta Laurissilva, que foi 
classificada como Património Natural da 
UNESCO em 1999. Para além deste mira-
douro, existem tantos outros para visitar, 
como por exemplo o Miradouro de São 

Sebastião, do Espigão e da Pousada dos 
Vinháticos na Serra de Água. A agricultu-
ra é a sua principal atividade económica, 
onde predominam a batata-doce, feijão, 
hortaliças, cereais, fruta e vinho. A igre-
ja de São Bento apresenta magníficos 
painéis de influência flamenga, represen-
tando a Virgem e o Menino, São Bento 
e São Bernardo. Nesta vila encontra-se, 
ainda, o Museu Etnográfico da Madeira, 
onde estão expostas coleções de objetos 
etnográficos ligados a diferentes aspetos 
sociais, económicos e culturais da Ilha da 
Madeira.

Câmara de Lobos
O nome deste concelho provém do facto 
de, na época em que foi descoberta, ter 
sido avistada uma grande quantidade de 
lobos marinhos. Hoje em dia, estes ani-
mais surgem ocasionalmente apenas na 
costa sul da ilha, havendo uma colónia 
preservada nas Ilhas Desertas. Câmara 
de Lobos foi o primeiro local onde habi-
tou Gonçalves Zarco, o navegador que 
descobriu a ilha entre 1420 e 1424. Esta 
povoação, em 1430, foi elevada a fregue-
sia. Quanto ao património histórico, é de 
destacar a igreja de São Sebastião, a ca-
pela de Nossa Senhora da Conceição, o 
antigo Convento de São Bernardino e o 
Forno de Cal, que está inserido na zona 
das salinas. O Miradouro do Salão ideal 
é um excelente local para se observar a 
baía da vila, e ver os barcos de pesca co-
loridos e a Falésia do Cabo Girão.

Santa Cruz
Situada na encosta sul da Ilha da Madeira, 

ainda hoje mantém as suas característi-
cas agrícolas e piscatórias, aproveitando 
o melhor que os solos e o mar ofere-
cem. Monumentos como a Igreja Matriz, 
a Igreja da Misericórdia, as Capelas da 
Nossa Senhora da Conceição e da Nossa 
Senhora da Piedade ou o Forte de São 
Sebastião do Caniço, são locais a visitar 
neste concelho, uma vez que expressam 
a arquitetura colonial. A Casa da Cultura 
de Santa Cruz, oferece um espaço para 
as artes plásticas, enaltecendo os aspe-
tos etnográficos da região. Conta, tam-
bém, com um Palácio da Justiça, com va-
randas e degraus de pedra, e é cercado 
por um parque com sombras de árvores 
em flor. O Aquaparque é o único parque 
aquático que a Ilha da Madeira tem.
 
Machico
A cidade de Machico fica na parte mais 
oriental do arquipélago, e foi descoberta 
por Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Tei-
xeira, por volta de 1425. Devido às suas 
características geográficas, tornou-se 
um importante centro produtor de cana 
de açúcar, mais conhecida por “Ouro 
Branco”. Em 1996 foi elevada a cidade e 
torna-se na segunda maior povoação da 
Ilha da Madeira. O Forte de Nossa Se-
nhora do Amparo, a Estátua “Machico à 
Proa”, e a Estátua de Tristão Vaz de Tei-
xeira são três monumentos que prestam 
homenagem à descoberta da ilha. Conta, 
também, com alguns miradouros onde 
se pode ter a noção da baía e da própria 
cidade. Quando à parte histórica, a Igre-
ja Matriz e a Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição são dois locais a visitar.
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A Ilha da Madeira está a celebrar os 600 anos da sua descoberta, 
que diariamente vai reescrevendo a sua história. A sua posição 
geoestratégica fez com que as conquistas de novos mundos se 
iniciassem nestas ilhas. Porto Santo foi descoberto em 1418, e 
um ano mais tarde foi a vez da Madeira. Também conhecida como 
a Pérola do Atlântico, a Ilha da Madeira oferece paisagens úni-
cas, desde montanhas, praias, jardins, entre outros.

OS 600 ANOS 
DO DESCOBRIMENTO 
DA ILHA DA MADEIRA

Gonçalves Zarco e a sua tripulação foram 
salvos por pedaços de terra, após uma tem-
pestade em alto mar que desviou da rota 
uma embarcação que seguia pela costa 
africana. A ilha ganhou este nome, devido 
à abundância desta matéria prima. Até aos 
anos 70 do século XV, o que predominava 
nas paisagens eram as searas, o cereal que 
dominava a economia madeirense. A partir 
desta data, houve a introdução da cana de 
açúcar, o que conduziu a uma quebra no 
cultivo dos cereais. Este novo ciclo ficou 
conhecido como Ouro Branco e atraiu mer-
cadores, particularmente de vários pontos 
da Europa. Até à primeira metade do século 
XVI, a Madeira foi um dos principais merca-
dos do açúcar, mas este período acaba por 
chegar ao fim, dando início a uma nova fase, 
desta vez ocupada por vinhas. As indústrias 
do açúcar, do vinho, do bordado e até a ati-
vidade turística remontam ao período áureo 
da história que ainda, nos dias de hoje, de 
mantém viva.

Esta ilha vulcânica tem um clima subtropi-
cal, o que é agradável para visitar durante 
todo o ano, não só pelas paisagens que 
apresenta – o contraste do azul do mar, 
com o verde da vegetação -, mas também 
pela gastronomia, que é reconhecida pelo 
seu vinho licoroso, pelas ponchas e pela es-
petada no pau de louro. 

Uma das maiores atrações turísticas da ilha, 
é a tradicional descida turística em cestos de 
vime, em que os carros são conduzidos por 
dois homens e percorrem dois quilómetros, 
um percurso que se inicia no Monte e termi-
na no Livramento.

Localizado numa das zonas mais altas da 
cidade do Funchal, o Jardim Tropical Monte 
Palace, é capaz de transportar as pessoas 
para o oriente, através das plantas e decora-
ções tipicamente orientais, uma vez que há 
uma tentativa de recriar a história, cultura e 
modo de vida da China, particularmente liga-
da ao Budismo. O jardim contém uma varie-
dade imensa de plantas exóticas, provenien-
tes dos quatro cantos do mundo, juntamente 
com cisnes e patos. O Museu Monte Palace 
é um espaço expositivo com três galerias. 
Duas delas com exposições de esculturas, e 
a outra com uma coleção de minerais.

As Levadas da Madeira, também são um 
ponto turístico muito famoso. As levadas são 
canais criados pelo homem para transportar 
a água da parte norte da ilha, onde a precipi-
tação é maior, para a parte sul. Hoje em dia, 
muitas delas foram transformadas em per-
cursos pedestres. Existem levadas difíceis e 

exigentes, mas também mais acessíveis para 
aqueles que estão menos preparados e não 
são tão aventureiros. A Levada dos Balcões é 
uma das mais fáceis, enquanto que as famo-
sas Levada do Caldeirão Verde e Levada das 
25 Fontes são para os mais preparados. Com 
os interiores verdes e selvagens, as levadas 
são já um postal de visita na Madeira. As Le-
vadas da Madeira estão na lista da UNESCO 
para se tornarem Património Mundial. 

Para além destas paisagens de cortar a respira-
ção, também as festas tradicionais da Madeira 
atraem muitos turistas, e uma das mais famo-
sas é a Festa da Flor, no Funchal. Ocorre du-
rante a primeira semana de maio, e é quando 
as ruas se enchem de flores, desfiles e carros 
decorados. Este evento cultural constitui uma 
homenagem à Primavera, à celebração do re-
nascimento e da fertilidade. O cortejo alegóri-
co da Flor é a principal atração, onde dezenas 
de carros enfeitados com flores percorrem as 
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ruas da capital da Madeira, acompanhados por 
centenas de figurantes, também eles vestidos 
a rigor, com trajes adornados com diversas es-
pécies florais.

O fogo de artifício durante as passagens de 
ano, já é considerado um elemento famoso 
pelo mundo fora e que, também, atrai milha-
res de turistas à ilha. A Madeira entrou para 
o Guiness e, atualmente, é detentora do tí-
tulo “Maior espetáculo de fogo de artifício 
do mundo”. As tradições neste momento do 
ano, abrangem todo o mês de dezembro até 
ao Dia de Reis, e para além do fogo de arti-
fício, o programa apresenta também eventos 
culturais.

O Carnaval da Madeira é considerado um 
dos melhores da Europa, oferecendo uma 
diversidade de atividades para todas as ida-
des. Tradicionalmente existem dois cortejos. 
O mais importante é o desfile alegórico que 
ocorre sempre no sábado do fim de semana 
do carnaval. É, também, o mais sofisticado, 
uma vez que necessita de um projeto criativo 
da parte de todos os grupos e figurantes. O 
segundo desfile, designado “trapalhão”, des-
tina-se a todos os interessados que queiram 
participar e com os disfarces que pretendem 
usar. No final, a imaginação e originalidade 
são premiadas. Ambos têm um itinerário de-
finido no centro da cidade, e terminam na 
Praça Municipal.

Em 2016, a Ilha da Madeira foi considerada 
um dos destinos mais populares da Europa, 
como o melhor destino insular do continente. 
As comemorações dos 600 anos do Desco-
brimento da Madeira irão decorrer até 2020. © VisitMadeira
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Apresentando uma coleção de plantas exóticas, provenientes dos 
quatro cantos do mundo, o jardim “Monte Palace Madeira” situa-
-se no cimo de uma colina, de onde se pode observar a baía do 
Funchal. Neste local poderá encontrar plantas e flores de vários 
continentes, assim como, vários animais. A quem visitar este jar-
dim oferece, ainda, uma possibilidade de apreciar inúmeras pe-
ças de arte em exposição.

JARDINS MONTE PALACE: 
UM MUNDO COM 
MUITO PARA DESCOBRIR

Inicialmente a propriedade foi uma quinta, 
e funcionou como hotel. Atualmente, per-
tence à Associação de Coleções. Cisnes, 
patos, pavões e galinhas são os animais 
que circulam livremente nas áreas do jar-
dim, e alguns deles povoam a lagoa cen-
tral, os visitantes poderão admirar também, 
os peixes Koi e tartarugas. 

O Museu Monte Palace é um espaço com-
posto por três galerias, sendo que duas de-
las estão contempladas com esculturas, e 
a outra apresenta uma coleção de minerais 
provenientes dos quatro cantos do mundo. 
A exposição intitulada “Paixão Africana”, 
mostra parte de uma coleção de escultura 
contemporânea do Zimbabué, compreen-
dida entre 1966 e 1969. Estão expostas 
mais de 1000 esculturas distribuídas em 
dois pisos do Museu, sendo que a um cor-
responde a uma apresentação individual 
dos artistas, e a outro a recriação do am-
biente em que estas peças foram criadas e 
exposta originariamente.

“Segredos da Mãe Natureza”, é uma cole-
ção de minerais provenientes na sua maio-
ria do Brasil, Portugal, África do Sul, Zâm-
bia, Peru, Argentina e América do Norte. 
Nesta exposição estão patentes cerca de 
700 amostras dispostas em cavidades, que 
tentam simular o ambiente de formação 
dos minerais das profundezas do nosso 
planeta. Outras encontram-se “suspensas” 
dando a sensação de um espaço planetá-
rio, onde massas rochosas gravitam livre-
mente. Há, ainda, a salientar uma galeria 
com exposição de gemas, com um desta-
que especial para os diamantes.

Originárias, principalmente, de África do 
Sul, a coleção de Cicas encontra-se neste 
jardim. É também chamada de “fósseis vi-
vos”, por terem surgido na era Mesozoica, 
há cerca de 300 milhões de anos, e estão 
relacionadas com os extintos dinossauros 
do mesmo período. Das 72 espécies co-
nhecidas, este jardim conta com cerca de 
60 variedades.

O jardim Monte Palace Madeira é muito 
conhecido e atrativo pela sua coleção de 
painéis de azulejos colocados ao longo 
dos passeios. Esta coleção é considerada 
uma das maiores e ricas coleções do país, 
depois da do Museu Nacional do Azulejo. 

Os azulejos são originários de palácios, 
igrejas, capelas, residências de várias lo-
calidades de Portugal, e retratam acon-
tecimentos religiosos, sociais e culturais 
marcantes à época e referências incon-
tornáveis da história dos portugueses, 
ou seja, agrupam exemplares dos sécu-
los XV e XVI até ao período contempo-
râneo.

No Monte Palace Madeira encontram-se 
dois jardins, cujo o objetivo é recriar a his-
tória, a cultura e o modo de vida da China, 
nomeadamente ligada ao Budismo, com 
o seu respeito pela natureza e os seus 
elementos simbólicos demarcados. Têm 
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uma decoração baseado no estilo oriental, 
e dessa forma, podem observar-se vários 
pagodes, que originalmente tinham por fi-
nalidade alojar relíquias ou marcar locais 
sagrados. Quanto às esculturas Budistas, 
os visitantes podem ver um dragão em 
mármore rodeado por crianças represen-
tando a fertilidade, bancos de pedra com 
decorações orientais e várias lanternas, 
também em pedra.

Ainda vinda do continente asiático, encon-
tra-se a espécie de cica, a Cyca revoluta, e 
em ambos os jardins orientais vêm-se vá-
rios fetos arbóreos, cuja vegetação verde 
luxuriosa contrasta com o vermelho e pre-
to das pontes e varões. Os jardins contam, 
ainda, com plantas como a camélia, Ca-
mellia japónica, de folhagem permanente, 
muito apreciadas pelo número de flores 
que produz, nomeadamente, no Inverno e 
na Primavera.

Também no Jardim Monte Palace Madei-
ra encontra-se uma coleção de trabalhos 
de arte proveniente das várias partes do 
mundo. Desde arcos de pedra, portais, até 
janelas do século XIX e tipicamente portu-
guesas, foram colocados em todo o jardim, 
de forma a contrastar com a vegetação e 
adornando os passeios. 

O jardim apresenta, ainda, um espaço de-
dicado à flora madeirense, onde se encon-
tram grande parte das variedades da Lau-
rissilva da Macaronésia, além de outras 
espécies que estão em vias de extinção, 
como o Pittosporum Coriaceum, mais co-
nhecido como “Mocano”.
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A Fibrenamics é uma plataforma Internacional da Universidade 
do Minho para investigação e desenvolvimento tecnológico de 
soluções com base em fibras. Atualmente já possui mais de 500 
artigos publicados em conferências e revistas científicas, e diver-
sos produtos inovadores de sucesso desenvolvidos em conjunto 
com agentes industriais. A sua principal missão é ser o ponto de 
equilíbrio para a inovação e cooperação multissectorial, de forma 
a contribuir para o desenvolvimento socioeconómico e a compe-
titividade empresarial de forma sustentada.

Esta plataforma foi criada no âmbito do pro-
grama Ciência Viva, que se apresentou com 
o objetivo de desenvolver conteúdos para a 
divulgação, e é uma entidade reconhecida 
pela Comissão Europeia como um exemplo 
de transferência de conhecimento científico 
e tecnológico no campo dos materiais avan-
çados e da nanotecnologia para os diversos 
públicos da inovação. A Fibrenamics atua em 
vários setores, com especial destaque para a 
arquitetura, construção, desporto, têxtil, medi-
cina, proteção pessoal e transportes. 

Todas as atividades e trabalho que a plata-
forma tem desenvolvido no que diz respeito à 
transferência de conhecimento e tecnologia 
junto do meio empresarial permitiram que a 
Comissão Europeia, no âmbito de um estudo 
que tem vindo a realizar acerca do trabalho de 
cooperação que existe entre as instituições de 
ensino superior e as empresas, a selecionasse 
como um modelo a seguir a nível europeu.

As atividades de Investigação e Desenvol-
vimento são prioritárias para a Fibrenamics, 
que implementa uma metodologia de desen-
volvimento assente em quatro pilares. Intelli-
gence, é o primeiro e consiste na pesquisa e 
identificação de tendências e oportunidades 
de inovação. O pilar Science tem como obje-
tivo a validação das tendências do ponto de 
vista científico e a sua exequibilidade. Tecno-
logy traduz-se na aplicação das tendências 
em produtos, e por fim Business consiste no 
apoio à colocação estratégica dos produtos 
no mercado. 

A equipa Fribrenamics divide-se por grupos 
de trabalho, com três objetivos diferentes: 
investigação fundamental, investigação apli-
cada e marketing, comunicação e multimé-
dia. O grupo da investigação fundamental é 
aquela que se dedica à produção de conhe-
cimento científico, que é a base de todo o 
trabalho do grupo de investigação aplicada. 
A resposta a problemas reais da sociedade 
e transferência de tecnologia para o merca-
do é a grande missão deste segundo grupo 
de trabalho. Assim, desenvolvem projetos de 
investigação e desenvolvimento tecnológico 
diretamente com o tecido empresarial, origi-
nando a colocação de produtos inovadores 

FIBRENAMICS: 
UM EXEMPLO DE CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

no mercado. Quanto ao grupo de marketing, 
comunicação e multimédia, compete-lhes 
divulgar a plataforma em todas as suas ver-
tentes, estabelecendo parcerias, divulgando 
projetos e produtos a todos os públicos-alvo, 
sendo o principal veículo de comunicação 
com o mercado. Partilhar e interagir entre 
os diversos agentes da inovação, são ainda 
responsabilidades pertences a este último 
grupo de trabalho.

A Fibrenamics tem no seu portfólio 25 
produtos inovadores desenvolvidos conjun-
tamente com agentes industriais já imple-
mentados com sucesso no mercado. 
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A plataforma conta, também, com 30 paten-
tes, 750 publicações em revistas científicas 
e conferências, mais de 300 entidades par-
ceiras, quer do Sistema Científico e Tecno-
lógico Nacional (SCTN) e internacional, quer 
de agentes empresariais, ensino desde as 
escolas básicas até às secundárias, e meio 
de comunicação social. Conta, ainda com 20 
milhões de investimento I&D.

A plataforma já recebeu algumas distinções, 
entre as quais em 2017 ganhou o prémio 
“Textile Structure For New Building, em 
2018 a menção honrosa “Prémios Europeus 
de Promoção Empresarial”, e ainda, Pré-
mio Inovação NOS. No decorrer deste ano 
2019, também já recebeu a distinção “Army 
Tested”, pelo Ministério da Defesa Nacional.

A Fibrenamics tem vindo a trabalhar com 
novos materiais e tecnologia para o desen-
volvimento de uma nova gama de produtos, 
assentes nos seguintes conceitos: soluções 
sustentáveis (Eco), com bom desempenho 
(Nano) e adaptáveis (Smart).

Os três novos produtos que estão dispo-
níveis para serem acolhidos por empresas 
que os queiram explorar são o FiberShield, 
o Braided Composite Rods (BCR) e a Smart 
Chair. O primeiro é um compósito verde com 
capacidade de blindagem eletromagnética, 
e foi desenvolvido a partir das fibras natu-
rais da Juta, polímeros biodegradáveis e 
nanoplatelets de grafeno. Isto resulta num 
produto flexível, leve e modular que pode 

ser aplicado a diferentes equipamentos mi-
litares, médicos e de proteção pessoal, ga-
rantindo-lhes um elevado nível de proteção 
eletromagnética.

O BCR são varões entrançados leves e re-
sistentes para reforço e monitorização es-
trutural. Foram criados a partir de nanotubos 
de carbono em conjunto com fibras de vidro 
e polímero termoendurecível. Não sofrem 
corrosão e são leves e mais resistentes do 
que o aço. E, ainda, ao serem utilizados em 
construções têm a capacidade de monitori-
zar deformações nas estruturas e garantir a 
sua rápida manutenção evitanda desastres.

Por fim, a Smart Chair, é um cadeirão sustentá-
vel com capacidade de aquecimento embebido 
no material. Foi criado a partir de fibras natu-
rais e condutoras, e polímeros biodegradáveis. 
O cadeirão promove interação com o utilizador 
através do sistema de aquecimento embebido 
no material ao mesmo tempo que apresenta 
peso reduzido e capacidade biodegradável.

Desta forma, a Fibrenamics está focada 
em promover, valorizar e responder às ne-
cessidades de I&D dos seus parceiros e, ao 
mesmo tempo, contribuir para o incremento 
qualitativo e quantitativo do conhecimento 
científico respeitante ao mundo das fibras.
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O documentário intitulado “Os Respigadores e a Respigadora”, 
de Agnés Varda, serviu de inspiração para o projeto de Rui Bispo 
e Cláudia Martins. Juntamente com colaboradores e parcerias, a 
Respiga começou a ganhar forma há cerca de 4 anos. Eles são 
arquitetos, designers, carpinteiros e marceneiros, e fazem todo o 
processo da recolha e seleção da matéria-prima, tratamento, res-
tauro, enquadramento, design, até à execução de peças de mobi-
liário, arte e design.

A Respiga é uma oficina localizada no centro 
de Parede, concelho de Cascais. Este edi-
fício do século XIX, foi reabilitado e trans-
formado em loja com uma oficina de apoio, 
onde são produzidas as peças, e na qual os 
produtos usados têm por base a reutilização 
de materiais.

Para além da inspiração no documentá-
rio, em que existe um paralelismo entre os 
respigadores do passado que apanhavam 
os grãos de trigo sobrantes das colheiras 
e os respigadores contemporâneas que se 
dedicam a recuperar e reaproveitar coisas a 
partir de sobras, a palavra respiga é, também, 
um termo técnico de carpintaria que denomi-
na um tipo de corte feita na madeira. O pre-
fixo “re” presente na palavra Respiga é um 
elemento de repetição, de fazer de novo, ou 
seja, vai de encontro aos conceitos adotados 
pela empresa: reutilizar, redesenhar, refazer, 
reciclar e recomeçar. 

A Respiga obtém a matéria-prima através da 
reutilização e reciclagem de resíduos sólidos 
urbanos, usando principalmente madeira 
maciça, que é uma das componentes prin-
cipais da atividade da empresa, proveniente 
de obras de demolição e peças de mobiliário 
encontrado nas redondezas. Evitam a con-
ceção de objetos a partir de derivados de 
madeira, devido à sua fraca durabilidade e 
consequente falta de enquadramento no 
conceito de economia circular.

Este método permite poder trabalhar com 
madeiras com um elevado grau de estabili-
dade e de origens muito diversas, tendo, a 

empresa, feito algumas peças de mobiliário 
em madeiras exóticas, resultando num de-
sign contemporâneo, de elevada qualidade, 
duradouro, e possuindo, ainda, uma pega-
da ecológica reduzida, enquadrando-se no 
conceito dos 3R’s, sem derrubar qualquer 
árvore que seja. 

Para além da madeira, também fizeram 
experiências com outros materiais encon-
trados nas redondezas, como por exemplo, 
bagas de cedros, cascas de caracóis terres-
tres, entre outros. Pela sua diversidade de 
morfologia, cor e padrão, permitiu criar pe-
ças com vários níveis de leitura, do porme-
nor de cada parte, até à composição como 
um todo. 

Com os principais objetivos alcançados, fun-
daram uma associação sem fins lucrativos 
num futuro espaço, onde para além da pro-
dução e venda das peças, se estabeleçam 
como residentes outras pessoas, marcas, 
entidades que também produzam arte e 
design a partir de resíduos. Para isso, serão 
criadas uma “loja” e uma “fábrica”, que usem 
processos de conceção artesanais e indus-
triais, resultando produtos com elevada qua-
lidade e durabilidade. 

Para além disto, a empresa Respiga, preten-
de que esse local seja de referência, quando 
à transmissão de conhecimento na área da 
transformação de resíduos sólidos urbanos 
em peças de arte e design, promovendo 
atividades com as escolas, empresas e en-
tidades públicas, através de sessões de es-
clarecimento, debates, formações e oficinas. 

RESPIGA: 
UM PROJETO ECOLÓGICO 
E INOVADOR

O Smart Lamppost, em parceria com o Município de Guimarães, 
está a desenvolver um projeto inovador que é a implementação 
de postes de iluminação inteligentes com rede 5G e carrega-
dores de veículos elétricos. Esta proposta pioneira consiste na 
comunicação em alta velocidade e baixa latência, baseada em 
soluções de mobiliário urbano inteligente. Desta forma, faz com 
que as cidades tenham um ambiente mais agradável para se 
viver e trabalhar.

O projeto está em execução pelo consór-
cio Smart Lamppost, composto pelas em-
presas Metaogalva, PROEF e Ubiwhere. É 
um conceito modular de um poste de luz 
com tecnologia de ponta, preparado para 
dar respostas aos novos desafios da área 
de mobilidade elétrica e telecomunica-
ções. Assim, as cidades podem evoluir e 
crescer eficientemente, causando o míni-
mo impacto visual possível. 

Com a mudança de paradigma na instala-
ção de redes 5G e com a solução Smart 
Lampposto, os munícipios poderão inclu-
sivamente entrar neste mercado, obtendo 
novas formas de rendimento.

Numa primeira fase, os postes inteligen-
tes servirão para transmissão de vídeo 
em alta qualidade e em tempo real, com 
recurso a streaming de vídeo baseado 
na rede 5G, disponibilizada pelos postes 
inteligentes do Smart Lamppost. Poste-
riormente será possível disponibilizar esta 
infraestrutura às universidades, centros 
de produção de conhecimento, empresas 
e grupos de trabalhos da cidade e à região 
do Quadrilátero. 

Esta infraestrutura é composta por uma 
iluminação inteligente baseada em LED e 
o que leva à redução de custos de eletrici-
dade. Utiliza a tecnologia LoRaWAN e uma 
aplicação web, facilitando a gestão remota, o 
controle e o agendamento do modo de ope-
ração de iluminação. 

Quanto ao módulo de carregamento, este é 

opcional e capaz de carregar qualquer veí-
culo elétrico compatível com o IEC 61851 
e a sua saída de carga Mode 3 fornece uma 
potência que varia entre os 3,7 e 22kVA. Os 
carregadores seguem o protocolo de comu-
nicação OCPP, que permite uma solução de 
monitorização eficaz por meio da sua inter-
face de rede 3G ou WiFi incorporada.

A solução Smart Lamppost opera com 
diferentes fornecedores de equipamento 
das mais variadas vertentes, como car-
regadores de veículos elétricos, equipa-
mento loT e de telecomunicações. Assim, 
e graças à sua modularidade, o poste 
pode ser instalado fornecendo apenas luz 
numa fase inicial, sendo que, mais tarde, 
diferentes operadores de diferentes ser-
viços poderão adicionar e tirar partido das 
soluções compatíveis com a Smart Lam-
ppost para fornecimento de redes 4G/5G 
e carregamento de veículos elétricos, 
como por exemplo.

Acompanhando estes postos inteligentes, 
está uma plataforma web complementar que 
funciona como Marketplace. Esta platafor-
ma garantirá que donos destes novos pos-
tes possam rentabilizar o seu investimento, 
fazendo a ponte entre partes interessadas 
em reaproveitar as capacidades do mesmo, 
como operadores de redes móveis.

O smart Lamppost não é exclusivo a ne-
nhum operador, e servirá como testbed para 
projetos futuros e coloca a cidade de Gui-
marães na vanguarda da inovação no setor 
das telecomunicações e das redes 5G.

PROJETO PIONEIRO EM 
PORTUGAL: POSTES DE 
ILUMINAÇÃO INTELIGENTES
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Mêda, distrito da Guarda, comemora os 500 anos da atribuição de fo-
ral por D. Manuel I, com um programa que se iniciou no início do mês 
de junho e se vai prolongar até junho do próximo ano. As atividades 
apresentadas pretendem evocar o período do século XVI em Portu-
gal, em especial daquele território e são destinadas aos vários tipos 
de público, seja de âmbito pedagógico, para a comunidade escolar e 
até mesmo para o público em geral.

OS 500 ANOS 
DE FORAL DE MÊDA

A Câmara Municipal de Mêda decidiu levar a 
cabo estas comemorações do V Centenário 
do Foral de Mêda por um período de tempo 
alargado uma vez que esta atribuição é de 
extrema importância, pois valoriza o patrimó-
nio e consequentemente a memória coletiva.

Este concelho detém uma riqueza patrimo-
nial herdada da época do século XVI, nas 
quais se podem destacar as fontes, as igre-
jas, os pelourinhos, entre outras construções 
e, também, pinturas e peças de arte móvel, 
muitos deles considerados património clas-
sificado. Também a paisagem é igualmente 
rica, com montes de granito, vegetação es-
pontânea, e principalmente as amendoeiras 
em flor chamam muitos visitantes. 

Mêda é uma região na qual está dependente 
da agricultura, e que ainda nos dias de hoje 
continua a trabalhar nos moldes tradicionais, 
condicionados pela natureza do solo e pelo 
minifúndio disperso. Desde sempre que tem 
uma forte economia agrícola, dependendo 
da produção de cereais, vinho e azeite. 

Farão parte destas comemorações de Foral 
de Mêda várias atividades, tais como ex-
posições, sendo uma delas sobre os trajes 
quinhentistas, visitas guiadas, encenações, 
debates, colóquios e workshops. Todas elas 
terão várias vertentes da vida quotidiana da-
quela época, desde a política, a sociedade, a 
gastronomia, a arte, a cultura, entre outras.

Uma das exposições será dedicada ao 
Foral de Mêda e com a exibição do docu-
mento original pretendem dar a conhecer 
o contexto da produção do Foral. Como se 

trata de um dos documentos mais antigos e 
maior importância, foi necessário assegurar 
as condições necessárias que permitissem 
restabelecer a integridade original do docu-
mento e assegurar a sua preservação. Foi no 
ano de 1519, dia 1 de junho, que D. Manuel I 
concedeu o documento, embora não decre-
tasse a fundação do concelho, apenas veio 
legitimar a realidade concelhia da antiga vila 
e concelho de Mêda. Por essa razão, houve 
sempre uma preocupação pela parte da au-
tarquia em preservar este documento, uma 
vez que tem um significado simbólico, cons-
tituindo um dos elementos de referência do 
património histórico e cultural do concelho.

© Vitor Oliveira from Torres Vedras
 - Longroiva - Portugal, CC BY 2.0

Localizada em Amarante (região do Tâmega e Sousa), a IRIS é 
uma incubadora de captação de ideias e projetos, e apoio à cria-
ção, desenvolvimento e aceleração de iniciativas de inovação e 
empreendedorismo social. O objetivo principal é melhorar signi-
ficativamente a qualidade de vida da população, e potenciando 
social, económico e cultural da comunidade.

A principal missão da IRIS Social é criar um 
ecossistema ideal para o desenvolvimento de 
projetos de inovação social que promovam o 
crescimento da comunidade, uma vez que é 
um conceito fundamental para impulsionar uma 
economia global forte e um mundo melhor.

É uma estrutura dinâmica e flexível, potencia-
dora de recursos, aberta ao conhecimento pro-
duzido e às experiências geradas no contexto 
da comunidade, contribuindo para uma melho-
ria significativa da qualidade de vida da popu-
lação, de forma a potenciar o desenvolvimento 
social, económico e cultural.

A inovação consiste no desenvolvimento de 
soluções inovadores, com impacto social 
positivo, e eficaz para os problemas sociais 
e ambientais. Estas soluções são simulta-
neamente sistémicas, uma vez que visam 
as causas do problema e não somente as 
consequências, mas também sustentáveis, 
pois devem ser desenhadas de forma a criar 
impacto positivo de forma continuada. 

A IRIS acredita que as resposta inovadoras 
dadas aos desafios socias graves são fun-
damentais para impulsionar uma economia 
global forte e para melhorar o mundo. Desta 
forma, têm como objetivo a criação de um 
ecossistema dinâmico, no qual todos os 
agentes contribuem para o crescimento e 
sucesso das iniciativas que pretendem gerar 
impacto social.

Os especialistas da IRIS Social apoiam pro-
jetos em áreas especificas e que são para 
todas as idades, e estão relacionadas com a 
sua experiência e conhecimentos, fornecen-
do um contributo essencial para o desenvol-

vimento das iniciativas de empreendedoris-
mo e inovação apoiadas pela IRIS.  Jovens 
empreendedores, Adota Avós, DTC Social, 
Prato Amigo e Associação Cuidadores, são 
alguns dos projetos IRIS.

O Auditório Municipal de Cinfães recebeu 
mais de duas centenas de pessoas, no dia 
7 de junho, para assistir ao IRIS Social In-
novation Meet Up 2019, onde foram apre-
sentados os projetos finalistas do programa 
de aceleração da IRIS. Na sessão foram 
premiados dois projetos que se destacaram: 
ECO2Blocks, um projeto sobre a Economia 
Circular e Valorização de Resíduos, e Pill-
Deal, um projeto sobre Saúde. 

IRIS – 
UMA NOVA FORMA 
DE INOVAÇÃO SOCIAL
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Situado em Vila Nova de Foz Côa, o Centro de Alto Rendimento 
(CAR) de Remo e Canoagem do Pocinho, combina um equipamento 
desportivo inovador e vencedor de prestigiados prémios. Com ins-
talações e serviços desenhados para alta competição, neste centro 
desenvolvem-se talentos, focados na excelência e na vitória. 

UMA PAIXÃO 
PELA INOVAÇÃO 
E PELO DESPORTO

Em território classificado com dois patrimó-
nios mundiais – Gravuras Rupestres e Alto 
Douro Vinhateiro – encontra-se um dos 
mais avançados centros de alto rendimento 
do mundo, com uma paisagem de cortar a 
respiração. 

Aqui, juntam-se duas paixões: o desporto e 
a inovação. O CAR oferece programas deta-
lhados de preparação física, com instalações 
e equipamentos especialmente desenhados 
para desporto de alta competição. Contudo, 
também é um ótimo local para descansar e 
relaxar, e preparar objetivos e batalhas futuras. 

Para além da vertente formativa e despor-
tiva, o Centro de Alto Rendimento tem con-
dições para receber diversos eventos, quer 
nacionais, quer internacionais, uma vez que 
dispõe de uma zona de alojamento, de uma 
zona social e de uma zona de treino. Estas 
áreas estão, também, equipadas para asse-
gurar a mobilidade e acessibilidade de atle-
tas paraolímpicos.

A Zona Social está preparada para colher 
grupos com mais de 70 pessoas. É consti-
tuída por um auditório com salas de intér-
prete/tradução para receção de qualquer 
evento multilingue, por uma sala polivalente, 
uma sala de estudo com biblioteca, uma sala 
de internet e periódicos, uma sala de con-
vívio com zonas diferenciada de jogos e de 
bem-estar, um refeitório, um bar e uma ex-
planada exterior. Conta, também, com uma 
área de apoio com cozinha, lavandaria, ins-
talações sanitárias, balneários para os fun-
cionários e uma cave técnica para armazém 
e recolha de resíduos. Quanto à Zona Resi-
dencial, esta dispõe de 85 quartos, com ca-
pacidade máxima para 159 atletas, espaços 
de convívio e áreas técnicas de apoio. Por 

fim, a Zona de Treino conta com um ginásio 
com equipamentos de última geração, salas 
de apoio administrativo, salas de reuniões 
de treinadores, sala multimédia, duas salas 
polivalentes e duas salas específicas para 
a equipa técnica. Dispõe, também, de uma 
área médica, com gabinetes para médicos, 
enfermeiros, fisioterapeutas e outros técni-
cos ligados à saúde. 

Os principais objetivos do CAR passam pelo 
desenvolvimento da prática de desportos 
náuticos, com especial atenção para a mo-

dalidade do remo. Promover a projeção in-
ternacional do desporto nacinal é, também, 
um dos propósitos, assim como, contribuir 
para um aumento da prática de desporto 
adaptado, contribuir para a valorização do 
território, em especial no interior do país. Vi-
sam potenciar, também, toda a área por si 
só, que é uma localização privilegiada relati-
vamente às vias de comunicação: rodoviária, 
ferroviária e fluvial. E, por fim, e não menos 
importante, pretendem cativar a vertente do 
turismo de desporto, e ainda, colocar o CAR 
nos roteiros da arquitetura mundial.
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Este Centro de Alto Rendimento é eleito 
como um dos melhores do mundo para as 
práticas de desporto aquático, uma vez que 
está situado numa zona calma do Alto Douro 
Vinhateiro e num vale encaixado com pouco 
vento. Bastantes dias de sol, pouca pluvio-
sidade, temperaturas relativamente amenas 
no inverno e o facto de haver menor tráfe-
go fluvial são também razões pelas quais os 
atletas escolhem este CAR para treinarem.

O CAR já recebeu diversas seleções de alta 
competição europeias, tais como a Rússia, 
a Suíça, a Estónia, a Alemanha, a Inglaterra, 
a Holanda e a Noruega e, também, alguns 
dos mais prestigiados atletas olímpicos por-
tugueses de remo e canoagem. 

Este centro já conta com vários prémios, 
dentro dos quais se destacam o prémio Ar-
quitetura do Douro 2016/17, em que foi o 
vencedor. Também venceu o Prémio Nacio-
nal de Imobiliário em 2016, na categoria de 
equipamento público. 
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A Lipor, criada em 1982, é o Serviço Intermunicipalizado de Gestão 
de Resíduos da região do Grande Porto e tem o mesmo propósito 
desde a sua criação, ou seja, é responsável pela gestão, valorização 
e tratamento dos Resíduos Urbanos produzidos pelos municípios 
que a integram. A Lipor tem assumido alguns compromissos relati-
vamente àquilo que é a economia circular.

LIPOR: 
UMA ORGANIZAÇÃO 
GESTORA DE RECURSOS

Como gestora de resíduos, desde a sua 
génese, a Lipor tem como principal missão 
empreender soluções inovadoras na gestão 
dos recursos. Esta visão deve-se àquilo que 
é a visão da organização para uma prática 
da economia circular e para a criação de 
valor partilhado. 

Desde a sua origem, a Lipor tem vindo a im-
plementar um sistema integrado na gestão 
dos resíduos e é nessa perspetiva que têm in-
fraestruturas de excelência e que estão asso-
ciadas ao modelo circular de negócios. Assim, 
conseguem ter, pelo resíduo, uma ótica rege-
nerativa e restaurativa na cadeia produtiva.

Nos anos 2000, houve um grande esforço 
por parte da organização da Lipor em apos-
tar em projetos de sustentabilidade e de 
responsabilidade social. Recentemente foi 
construída uma Agenda de Sustentabilidade, 
cujas premissas fundamentais privilegiam 

uma relação estreita com as Partes Interes-
sadas, valorizando as Pessoas, estando em 
harmonia com o Planeta, projetando Prospe-
ridade e criando valor pelas Parcerias.

A Lipor, também assume a sua estratégia 
do Carbono 3M (menos resíduos, menos 
carbono, mais clima), desde 2008, uma vez 
que entende que o compromisso de de-
senvolvimento sustentável deve integrar as 
questões das alterações climáticas na sua 
estratégia de negócio. Através desta estra-
tégia a Lipor assume-se enquanto agente 
produtor e gestor de gases com efeito de 
estufa e enquanto agente gerador de co-
nhecimento, ação e mobilização dos cida-
dãos e da sociedade.

Para o futuro, a Lipor tem acompanhado aquilo 
que são os principais contextos e tendências 
globais e promovido um conjunto de estraté-
gias indutoras de boas práticas ambientais.
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O Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC) tem como objetivo 
atingir a neutralidade carbónica através da transição energética 
no horizonte 2030, prevendo, assim, uma reconfiguração do sis-
tema elétrico nacional. Quer o setor da energia, quer o setor do 
clima possuem potencialidades para reduzir emissões e na próxi-
ma década a descarbonização será mais acentuada na produção 
de eletricidade, transportes e edifícios.

O PNEC 2030, foi uma resposta do Governo 
Português ao Pacote de Energia Limpa para to-
dos os Europeus, uma vez que a Comissão Eu-
ropeia apresentou um pacote de medidas para 
facilitar a transição energética. Neste sentido, o 
plano foi desenhado em concordância com o 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 
(RNC-2050), cujo o objetivo passa por alcançar 
uma economia neutra em carbono e assegurar 
a totalidade da produção de eletricidade através 
de fontes de energia renovável para 2050. 

Para atingir esse objetivo será necessário cum-
prir com trajetórias que conduzem entre 85 e 
90% de redução de emissões de Gases com 
Efeito de Estufa (GEE), em todos os setores de 
atividade. Pretende-se dar prioridade à eficiên-
cia energética, de forma a reduzir o consumo de 
energia primária, assim como reforçar a aposta 
em energia renováveis e reduzir a dependência 
energética do país, e ainda, promover a mobili-
dade e uma agricultura sustentável e desenvol-
ver uma indústria inovadora e competitiva.

O RNC intervém em quatro áreas chave: na 
energia, na agricultura, florestas e uso do solo, 
nos transportes e nos resíduos, das quais a 
energia e os transportes são detalhadamente 
adereçados no PNEC. Com este roteiro, Portu-
gal comprometeu-se a contribuir para limitar o 
aumento da temperatura média global do pla-
neta a 2ºC. e a fazer esforços para que esta não 
ultrapasse os 1.5ºC, por isso será necessário 
haver transformações em todos os setores de 
atividade. 

Para que o Plano Nacional de Energia e Clima 
seja devidamente implementado e que os seus 
objetivos sejam alcançados é fundamental que 

sejam cumpridos requisitos. Em primeiro lugar, 
deve ser criado um ambiente regulatório está-
vel e favorável ao desenvolvimento de novos 
projetos de energias renováveis. Depois, os pla-
nos de desenvolvimento das redes de transpor-
tes devem ser implementados e desenhados à 
medida dos objetivos nacionais. Por fim, devem 
ser eliminados quaisquer tipos de constrangi-
mentos administrativos ao nível dos processos 
de licenciamento dos projetos. 

UMA NOVA 
META PARA O 
SETOR ENERGÉTICO

Desta forma, o PNEC 2030, será decisivo para a 
definição das linhas de ação rumo à neutralidade 
carbónica, mas também para a definição dos inves-
timentos estratégicos na área da energia e do clima.

O Governo Português está a promover debates pú-
blicos, descentralizados sobre o Plano Nacional de 
Energia e Clima, com sessões em todo o território 
nacional. E, ainda, no decorrer deste ano 2019, a 
versão final será enviada à Comissão Europeia.

FONTE: RNC2050

FONTE: PNEC

FONTE: PNEC

Edifício Sede e Centro de Triagem da LIPOR

Horta da Formiga

Horta da Formiga

Horta da Formiga



NUTRIMAIS, 
UM EXEMPLO DE 
ECONOMIA CIRCULAR 
A economia mundial tem sido construída com base num modelo linear 
de negócios, contudo está sob ameaça devido à disponibilidade limitada 
dos recursos naturais. A Lipor, preconizando de forma clara que a gestão 
de resíduos é realizada na ótica do recurso, consolida um posicionamen-
to que se reflete pela criação de valor ao longo de todo o ciclo produtivo. 
O Nutrimais – corretivo agrícola orgânico 100% natural da Lipor, é um 
exemplo perfeito de “fecho de ciclo” no âmbito da Economia Circular.

O envolvimento da Lipor com a economia 
circular é feito numa perspetiva de aumen-
tar a velocidade do desempenho da orga-
nização e ainda, de ter um maior impacto. 
Desta forma, tem apostado no aumento 
do conhecimento desta temática através 
da Academia Lipor, dinamizando um plano 
formativo de competências certificadas, 
em parceria com os diversos atores da 
sociedade, quer a nível local, quer a nível 
nacional.

A Lipor consolida assim o seu posicio-
namento na criação de valor ao longo de 
todo o ciclo produtivo, ou seja, reintroduz 
o resíduo como recurso na cadeia de valor, 
colocando a Lipor um passo à frente da sua 
atividade principal.

A Lipor assinou, em 2018, um compromisso 
com a Estratégia de Plásticos e Plásticos de 
Uso Único, contribuindo para “Uma Visão 
para a Economia Circular dos Plásticos.

Para além deste compromisso, existem ou-
tros compromissos assumidos numa pers-
petiva de evitar que o resíduo seja produzi-
do, nomeadamente ao nível da prevenção 
da produção de resíduos e de educação 
ambiental.

O Nutrimais, é o caso de estudo da Lipor 
que melhor representa o modelo de circu-
laridade. É um corretivo agrícola produzido 
na central de valorização orgânica da Lipor. 
É feito à base de resíduos orgânicos, sepa-
rados na origem, provenientes de recolhas 
seletivas em domicílios, restaurantes, can-
tinas, mercados abastecedores, coopera-

tivas agrícolas, entre outros. A valorização 
orgânica feita através da compostagem 
industrial, processo 100% natural, em que 
são dadas as condições adequadas de 
temperatura, humidade e arejamento aos 
micro-organismos para fazerem a decom-
posição dos resíduos orgânicos transfor-
mando-o num composto de elevada quali-
dade e extremamente útil para ser utilizado 
nos solos agrícolas. É claramente um exem-
plo de economia e agricultura circular. 

O Nutrimais é um produto autorizado para 
aplicação em modo de produção biológico 
conforme decreto de lei 103/2015 e certifi-
cado para a mesma utilização pela Sativa. O 
Nutrimais permite enriquecer os solos por-
tugueses que são muito pobres em matéria 
orgânica, permitindo melhorar a sua estrutu-
ra. A sua aplicação aos solos permite que as 
regas sejam eficazes permitindo uma humi-
dade suficiente para o desenvolvimento das 
plantas (não nos podemos esquecer que 
os fenómenos provocados pelas alterações 
climáticas estão a acontecer e claramente a 
escassez da água é preocupante). A aplica-
ção do Nutrimais ao solo permite, também, 
um natural e equilibrado funcionamento das 
culturas agrícolas em geral.

O facto de ser um produto sustentável e de 
qualidade tem permitindo a sua permanên-
cia e crescimento no mercado.

O Nutrimais é muito rico em compostos hú-
micos e micronutrientes, é composto por um 
teor de macronutrientes bastante significati-
vo, é isento de infestantes de patogénicos, 
é rentável e eficaz na agricultura em geral 
e particularmente na fruticultura, viticultura, 
viveiros e horticultura, e por fim, garante a 
segurança ambiental e também alimentar.

Para o futuro, a Lipor ao falar de um resíduo 
como recurso, posiciona-se como uma gesto-
ra de recursos. Contudo, para isso acontecer, 
terá haver alterações naquilo que é o significa-
do de resíduo, mas também daquilo que é um 
recurso. Continuará, igualmente, a apostar em 
produtos e serviços que espelham este mode-
lo de economia circular. Complementarmente, 
a aposta em projetos de sensibilização e co-
municação, perspetivando um modelo evolu-
tivo de linguagem com os cidadãos será uma 
realidade muito próxima.
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Central Fotovoltaica da LIPOR

Central de Valorização Orgânica da LIPOR
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