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MUNICÍPIO DE BOTICAS

O Município de 
Boticas informa que 

o selo “Clean & Safe” 
foi atribuído aos 
equipamentos 

culturais do 
Concelho
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► Que balanço faz da pandemia 
no Concelho que preside?
Atendendo à situação que ainda vivemos 
não posso fazer propriamente um balan-
ço, até porque a pandemia ainda está 
ativa no nosso País e no mundo e, dadas 
as especificidades do vírus, esta é uma 
situação que pode mudar a qualquer 
momento. 
Desde o início do surto de Covid-19 que a 
nossa prioridade passa por proteger a 
saúde dos nossos munícipes e estou agra-
dado por constatar que o nosso empenho 
no combate à Covid-19 tem surtido efeito. 
Por enquanto tem corrido tudo bem no 
concelho de Boticas, o que me deixa natu-
ralmente satisfeito, mas apesar do pano-
rama ser otimista, é com alguma preocu-
pação e cautela que acompanho a evolu-
ção da situação epidemiológica no País e, 
em especial, na região do Alto Tâmega. 
Sendo Boticas um território em que a 
maioria da população é envelhecida e ten-
do em conta que estamos no verão, época 
de férias e de regresso de muitos conter-
râneos às suas aldeias, é fundamental 
que não haja comportamentos de risco, 
que coloquem em causa a saúde de to-
dos, sobretudo dos nossos idosos. 
Não podemos baixar a guarda, devemos 
continuar a ter os cuidados necessários 
para evitar a propagação no vírus na nos-
sa terra. 
Nesta fase da pandemia, pequenos ges-
tos podem fazer toda a diferença. Temos 
de ser responsáveis e respeitar todas as 
normas e conselhos da Direção-Geral da 
Saúde e demais entidades. 

Que explicações encontra 
para esses números? Como 
se processou o apoio aos mais 
idosos, grupo mais vulnerável 
a este vírus?
No meu entender, estes números expli-
cam-se, por um lado, pela celeridade com 
que implementamos algumas medidas e, 
por outro lado, pela forma como, no geral, 
os nossos munícipes têm vindo a respeitar 
as recomendações das autoridades gover-
nativas e de saúde. 
Desde logo, o encerramento de equipa-
mentos e infraestruturas municipais, espa-
ços propensos à propagação do vírus devi-
do à grande afluência e circulação de pes-
soas, foi importante para prevenir possí-
veis focos de contágio no nosso concelho. 
Depois, a autarquia e os Bombeiros Vo-
luntários de Boticas prontificaram-se de 
imediato para ajudar as populações, 
através de um serviço de retaguarda dis-
ponível para fazer face às necessidades 
dos munícipes.
Unimos esforços para conseguir respon-
der, com a máxima prontidão, a todas as 
solicitações e pedidos mais urgentes, so-
bretudo dos mais idosos e sem apoio fa-
miliar. 
Tentamos perceber, com a ajuda das jun-
tas de freguesia, quais as carências senti-
das pela nossa população mais envelheci-
da e fomos respondendo a essas dificulda-
des consoante era preciso.

Que medidas excecionais foram 
tomadas pela Autarquia no 
sentido de apoiar os seus 
munícipes num primeiro 
momento e que alterações 
foram levadas a cabo agora 
no desconfinamento?
Tendo em linha de conta que o bem-estar 
da nossa população é uma das nossas 

prioridades, fomos implementando medi-
das que permitem mitigar alguns dos efei-
tos da pandemia na economia local e nos 
rendimentos das famílias.
Desta forma, aplicamos reduções e isen-
ções nas faturas da água referentes aos 
meses de março, abril e maio, através da 
redução de 10% ao valor da fatura para to-
dos os consumidores domésticos e a isen-
ção de pagamento aos consumidores não-
-domésticos, que devido a esta situação fo-
ram obrigados a encerrar temporariamen-
te os seus estabelecimentos. 
Além disso, prolongamos o prazo de paga-
mento das faturas da água para 90 dias e 
suspender os cortes ou interrupções do 
fornecimento de água por falta de paga-
mento. 
Com a entrada em vigor do plano de des-
confinamento e retoma gradual das ativi-
dades económicas, decidimos que os pro-
prietários de estabelecimentos com espla-
nadas podiam proceder ao aumento da 
área exterior, sem qualquer tipo de encar-
go financeiro. 
A implementação desta medida permitiu 
aos comerciantes aumentar a capacidade 
de lotação dos seus estabelecimentos e 
cumprir todas as normas de segurança exi-
gidas pela Direção-Geral da Saúde.
Continuamos a trabalhar no sentido de 
ajudar a minimizar o impacto negativo que 
a atual situação está a ter nos rendimen-
tos das famílias e na saúde financeira dos 
comerciantes.

E os serviços municipais? 
Foi fácil a adaptação destes 
serviços a esta nova realidade?
Sim, a adaptação foi relativamente fácil. 
Os serviços municipais estiveram sempre 
em funcionamento, mas, para prevenir 
possíveis focos de contágio entre os cola-
boradores da autarquia, foram feitos al-
guns ajustes e alterações aos horários.
Nos casos em que isso foi possível, privile-
giamos o teletrabalho, com grande parte 
dos funcionários a desempenhar as suas 
funções e a responder às solicitações dos 
munícipes a partir de casa, com a mesma 
dedicação de sempre.  
No caso concreto do setor operativo, a me-
lhor opção passou por implementar horá-
rios alternados, o que permitiu evitar a per-
manência prolongada dos trabalhadores 
no serviço, promovendo assim o distancia-
mento social.

Quanto às empresas, de que 
forma a Autarquia as está a 
apoiar? Teme que o desemprego 
suba de forma abrupta no 
Concelho?
O desenvolvimento da economia local tam-
bém é uma das nossas prioridades. Sabe-
mos, de antemão, as dificuldades que o 
setor empresarial está a enfrentar, mas es-
tamos empenhados em minorar os efeitos 
da pandemia no concelho. 
Estou confiante que não haverá uma gran-
de subida do desemprego, no entanto, va-

Em entrevista ao Empresas +®, Fernando Queiroga, presidente da 
Câmara Municipal de Boticas, faz o balanço das consequências que 
a pandemia, provocada pela Covid-19, tem trazido para o concelho. 

Ainda que reconheça que as pessoas estão ansiosas para abraçar e 
estar junto daqueles que mais amam, o autarca aconselha: “Não 

arrisquem, não coloquem em causa a saúde dos vossos familiares e 
amigos. O combate a esta pandemia depende de todos”.

Combate depende de todos
MUNICÍPIO DE BOTICAS

Fernando Queiroga

4



mos fazer o que está ao nosso alcance pa-
ra inverter essa situação. 
Além dos apoios que referi anteriormente, 
estamos também a promover, em colabo-
ração com a Mais Boticas - Associação Em-
presarial Botiquense, o programa “Viver 
Boticas”, dirigido a todos os comerciantes 
e restaurantes do concelho, que visa a di-
namização da restauração e do comércio, 
através da entrega gratuita de cupões a to-
dos aqueles que privilegiam os negócios 
da terra. 
Depois de preenchidos, os cupões são va-
lidados para sorteio e os contemplados re-
cebem vales de compra para gastarem 
nos comércios e restaurantes locais.
Esta iniciativa, além de impulsionar a eco-
nomia, vai permitir incentivar as pessoas a 
comprarem e consumirem nos estabeleci-
mentos do concelho.
Estamos confiantes que esta medida vai 
ter uma grande adesão. Contudo, e aten-
dendo à situação que ainda vivemos devi-
do à Covid-19, é importante que se respei-
tem as normas de acesso aos estabeleci-
mentos comerciais e se continuem a to-
mar os cuidados necessários para preca-
ver possíveis casos de infeção. 
Poderíamos canalizar mais verbas para 
este setor, no entanto, e tendo em conta 
que a pandemia ainda está ativa, temos 
que nos precaver e estar preparados pa-
ra ajudar a economia local na eventuali-
dade de haver algum retrocesso nos pró-
ximos meses.

Como decorreu o 3º período 
do ano letivo no Concelho? 
As escolas conseguiram 
adaptar-se? A Autarquia teve 
alguma participação na 
preparação desta nova 
realidade?
Sem dúvida que este foi um final de ano le-
tivo difícil e exigente para todos, o que ori-
ginou um esforço acrescido por parte da 
comunidade escolar.
Com a suspensão das aulas presenciais, 
tanto os alunos, como os professores, os 
pais e encarregados de educação e a 
própria escola tiveram que se adaptar a 
um método de ensino diferente, feito à 
distância.
Porém, a autarquia esteve sempre disponí-
vel para colaborar com o Agrupamento Es-
colar e ajudar as nossas crianças e jovens.
Uma vez que nem todos os alunos tinham 
forma de aceder aos conteúdos enviados 
pelos professores, através das platafor-
mas digitais, decidimos proceder à entrega 
e recolha semanal, diretamente nas casas 

dos alunos, dos conteúdos enviados pela 
escola, sob indicação dos respetivos do-
centes, o que permitiu que as crianças não 
fossem prejudicadas e tivessem acesso à 
educação de igual modo.

A cultura e o turismo são duas 
das áreas mais penalizadas 
com esta pandemia. Que peso 
têm estes setores na economia 
local e de que forma a Autarquia
pretende contrariar este 
facto?
Sim, a cultura e o turismo, a par de outras 
áreas, foram bastante afetados pela pan-
demia, mas faremos os possíveis para re-
verter essa conjuntura.
Tudo aquilo que serve para mostrar a es-
sência do concelho de Boticas é uma 
aposta nossa. Pretendemos dar segui-
mento à divulgação dos nossos produtos 
tradicionais de inegável qualidade, da 
nossa excelente gastronomia e do vasto 
património cultural, arqueológico e natu-
ral que merece ser conhecido.
Cada vez mais pessoas procuram lugares 
tranquilos, longe da confusão, onde pos-
sam passar férias e bons momentos em 
família ou com os amigos e o concelho de 
Boticas é o sítio ideal para isso, até por-
que integra a primeira região do País a 
ser distinguida como Património Agrícola 
Mundial. 
Estou consciente que temos um longo ca-
minho pela frente, mas ao mesmo tempo 
confiante que, aos poucos, vamos conse-

guir atrair mais visitantes ao nosso con-
celho e, assim, dinamizar o turismo e a 
economia local.

Reavivando a campanha do 
“Vá para fora, cá dentro”, 
de que forma o Município 
pretende atrair os turistas 
nacionais? Onde é que estes 
podem pernoitar e desfrutar 
a gastronomia local? 
O nosso objetivo passa por dar a conhe-
cer o que de melhor há e se faz em Boti-
cas, cativando a atenção e a curiosidade 
dos turistas. Só assim é que eles vão sen-
tir interesse em visitar e conhecer as po-
tencialidades do nosso concelho. 
Os visitantes têm à sua disposição vários 
restaurantes onde podem deliciar-se com 
pratos típicos como, por exemplo, o Cozi-
do Barrosão, a truta do rio Beça, o cabrito 
assado no forno ou a deliciosa Carne Bar-
rosã, detentora de Denominação de Ori-
gem Protegida.
Os restaurantes estão de portas abertas 
para receberem, em segurança, todos 
aqueles que queiram conhecer os nossos 
produtos e a nossa magnífica gastronomia.
Para quem queira pernoitar no concelho 
de Boticas há também várias opções de 
alojamento, entre casas de turismo rural 
e hotéis, sendo que pode ainda aprovei-
tar da tranquilidade deste território para 
ficar hospedado num dos dois bungalows 
localizados no coração do Boticas Parque 
– Natureza e Biodiversidade. 

Que balanço faz da gestão do 
Governo e da Direção Geral 
de Saúde de toda esta situação?
Tendo a responsabilidade de presidir a 
Comissão Distrital de Proteção Civil de Vi-
la Real, considero que em termos distri-
tais sempre houve uma excelente coorde-
nação entre todas as entidades envolvi-
das no combate à Covid-19.
A realização de reuniões semanais possi-
bilitou um acompanhamento rigoroso da 
situação epidemiológica no distrito e 
uma melhor articulação entre todos os 
organismos de saúde, agentes de prote-
ção civil, forças de segurança, entre ou-
tras. 
Para além de conseguirmos resolver as 
ocorrências que iam surgindo de forma 
célere e coordenada, a ativação do Plano 
Distrital de Proteção Civil logo no início da 
pandemia permitiu-nos controlar a propa-
gação do vírus e evitar males maiores.
Quanto à gestão da pandemia a nível na-
cional, já não posso dizer o mesmo. A 

contrainformação e a falta de meios, de 
equipamentos e de testes de despista-
gem da doença foram as maiores dificul-
dades sentidas no distrito.
O Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e 
Alto Douro continua à espera de receber 
os equipamentos e os ventiladores pro-
metidos pelo Governo. 
Com esta situação constatamos que as 
desigualdades no acesso à saúde são ca-
da vez maiores nas regiões do interior do 
País e que, mais uma vez, este território só 
é importante na altura das eleições, facto 
que me deixa obviamente desagradado. 

Que expetativas tem para 
o futuro? 
As expetativas são sempre as melhores. 
Espero que consigamos ultrapassar esta 
fase menos boa o quanto antes e que, 
dentro em breve, volte tudo ao normal. 
Até lá não podemos baixar a guarda, te-
mos que continuar a tomar os devidos cui-
dados e as precauções necessárias para 
debelar o surto pandémico de Covid-19.
Este está a ser um ano atípico e compli-
cado para todos, mas se cada um fizer a 
sua parte, se formos responsáveis e cum-
prirmos as orientações das autoridades 
de saúde, é tudo mais fácil de superar.

Deixe uma mensagem final 
a todos os munícipes.
Atendendo à crise sanitária que ainda 
atravessamos as minhas palavras não 
poderiam ir noutro sentido senão o do 
apelo ao sentido de responsabilidade e 
civismo de todos.
Nunca como agora foi tão importante a 
união e entreajuda no combate a um ini-
migo invisível, mas bastante perigoso. 
Não podemos facilitar, nem pensar que o 
pior já passou. Temos que nos manter 
atentos, evitar comportamentos de risco 
e proteger a nossa saúde e a saúde de to-
dos os que nos rodeiam.
Zelar pela saúde e bem-estar da nossa 
população continua a ser a minha priori-
dade, mas para que tal seja possível, pre-
ciso da colaboração e apoio de todos os 
meus concidadãos, em especial daque-
les que por esta altura do ano regressam 
às suas aldeias para passar férias. 
Sei que estão ansiosos para abraçar e es-
tar junto daqueles que mais amam, mas 
não arrisquem, não coloquem em causa 
a saúde dos vossos familiares e amigos. 
Protejam-se e cumpram todas as orienta-
ções das autoridades de saúde. 
O combate a esta pandemia depende de 
todos. Conto convosco.  
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“A REALIZAÇÃO DE 
REUNIÕES SEMANAIS 
POSSIBILITOU UM 
ACOMPANHAMENTO 
RIGOROSO 
DA SITUAÇÃO 
EPIDEMIOLÓGICA 
NO DISTRITO E 
UMA MELHOR 
ARTICULAÇÃO 
ENTRE TODOS OS 
ORGANISMOS DE 
SAÚDE, AGENTES 
DE PROTEÇÃO 
CIVIL, FORÇAS DE 
SEGURANÇA, ENTRE 
OUTRAS”



► Em entrevista ao Empresas +®, Ch-
ristophe Amorim, sócio da Amorim & Fi-
lhos, Construções, Lda, lembra que tudo 
começou com o seu pai, que iniciou o 
trabalho no setor da construção civil há 
mais de 20 anos. “Primeiro com uma pe-
quena empresa em nome individual. Só 
algum tempo depois fez parte de uma 
sociedade, a Pinturas Amorim & Adria-
no, Lda, empresa fundada em fevereiro 
de 2002, e que atuava apenas em pintu-
ra de construção civil. Contudo, o merca-
do foi evoluindo e a empresa desenvol-
veu novas aptidões e acabou por diversi-
ficar as suas áreas de trabalho. A socie-
dade alterou a sua denominação para 
Amorim & Adriano, Construções, Lda, to-
mando responsabilidade numa maior 
variedade de trabalhos, ainda que todos 
ligados à área da construção civil”.
A Amorim & Filhos, Construções, Lda 
surge apenas em 2018 e resulta de uma 

parceria familiar. “Neste momento, para 
além de mim, são também responsáveis 
pela empresa o meu pai e a minha irmã, 
Sandrine”, explica Christophe Amorim.  
Atualmente, a empresa dispõe de várias 
equipas totalizando cerca de meia cen-
tena de profissionais especializados nas 
áreas de projeto civil, direção de obra, 
execução de estruturas de betão arma-
do, alvenarias, impermeabilizações, ins-
talações elétricas e hidráulicas, rebocos 
e acabamentos. 

Construir conforto
Com foco no Grande Porto e no concelho 
de Santa Maria da Feira, a Amorim &  
Filhos, Construções, Lda está presente, 
tanto no mercado da habitação, como 
da reabilitação urbana. “Para cumprir a 
promessa de chave na mão, trabalha-
mos com recurso a algumas parcerias 
por forma a oferecer aos nossos clientes 
soluções que não dispomos, devido à 
sua especificidade, nomeadamente nos 
setores da carpintaria e serralharia. 
Quando terminamos uma obra quere-
mos ter a certeza de que todas as ques-
tões foram acauteladas e que o nosso 
cliente ficará satisfeito por muitos e lon-
gos anos. A nossa missão é construir o 
conforto dos clientes e não existe me-
lhor publicidade para nós do que um 
cliente satisfeito”, advoga Christophe 
Amorim.

Mercado e concorrência
Olhando para o mercado na atualidade, 
o empresário afirma que este está mui-
to forte, que existe bastante procura e 
que a concorrência é uma realidade, “o 
que faz com que o cliente exija mais de 
nós, tanto do ponto de vista da econo-

mia, como da qualidade e versatilidade 
de todos os trabalhos executados. Os 
clientes preferem entregar todos os tra-
balhos e encargos a uma única empre-
sa, desfrutando de um serviço comple-
to chave na mão. Foi precisamente pa-
ra dar resposta a esta necessidade de 
mercado que evoluímos e oferecemos 
uma oferta integrada de serviços e so-
luções. Aceitamos projetos desde a sua 
fase inicial, como a arquitetura e licen-
ciamento, até à conclusão da obra, tra-
tando todas as questões que porventu-
ra possam surgir”. 

No que concerne à concorrência, “Exis-
tem sempre empresas mais pequenas, 
muitas delas a trabalhar com condições 
precárias para os seus profissionais, que 
fazem o seu trabalho com base na guerra 
de preços, fornecendo serviços a um pre-
ço mais baixo do aquele que é praticado 
no mercado. Claro que, com a nossa es-
trutura, e com a nossa qualidade, não 
conseguimos oferecer soluções com pre-
ços tão competitivos quando se trabalha 
por especialidade. O nosso diferencial 
acontece precisamente nas obras maio-
res, em que assumimos todas as espe-

Localizada na zona industrial de Vila Maior, em Santa Maria 
da Feira,  a Amorim & Filhos, Construções, Lda é uma 

empresa especializada em construção civil. João Amorim, 
responsável pela empresa, assegura:  “A nossa missão é 

construir o conforto dos clientes”.

A construir 
o conforto dos clientes

AMORIM & FILHOS, CONSTRUÇÕES, LDA

João e Christophe Amorim
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cialidades e conseguimos apresentar 
uma excelente relação qualidade/preço”. 
O empresário completa: “Neste momen-
to, temos de recusar orçamentar certas 
obras porque sabemos que não seríamos 
capazes de as executar no tempo solicita-
do, uma vez que, felizmente, temos muito 
trabalho agendado até ao final do segun-
do trimestre de 2021”.
Quanto aos preços praticados, o empre-
sário afirma: “Ao contrário do que se 
possa pensar, o preço da nossa mão de 
obra não subiu. O preço mantém-se o 
mesmo de há dois ou três anos atrás 
porque queremos manter-nos competiti-
vos, ainda que isso signifique que as 
margens de lucro desçam. Acredito que 
noutras zonas do País os preços possam 
estar mais elevados, contudo a realida-
de aqui na região é bem distinta. Apesar 
disso, mais importante do que o preço, 
para nós, será a satisfação do nosso 
cliente e a aprimoração da empresa. É 
com esses objetivos que trabalhamos 
diariamente”. 

Mão de obra precisa-se
Christophe Amorim acredita que a falta 
de mão de obra qualificada será um pro-

blema grave no futuro do setor. “Se, hoje 
em dia, as coisas já não estão fáceis, 
daqui a alguns anos, a situação agravar-
-se-á. Infelizmente, os jovens cresceram 
com a mentalidade de que, se não estu-
darem, vão para as obras e que este é 
um trabalho pesado, desvalorizado e 
olhado de forma pejorativa pela socieda-
de. É por isso que fazem de tudo para 
não começar a trabalhar nesta área, op-
tando por trabalhos mais leves e reco-
nhecidos. É por isso que se torna difícil 
encontrar trolhas e pedreiros com expe-
riência no setor”. 
Para solucionar esta problemática, o 
empresário aponta como solução a con-
tratação de estrangeiros, contudo Chris-

tophe Amorim também deixa alguns avi-
sos: “Ainda que solução possa passar 
pela contratação no exterior, para isso, 
as empresas têm de estar preparadas 
para formar imigrantes e prestar o apoio 
necessário à sua adaptação, pelo que o 
custo/benefício da sua contratação de-
ve ser devidamente ponderado e anali-
sado”. Quanto à Amorim & Filhos, Cons-
truções, Lda, o empresário assegura 
que, neste momento, a equipa de traba-
lho está estabilizada, mas pretende que 
a empresa continue a crescer de forma 
sustentada, pelo que eventuais contra-
tações estão a ser ponderadas. “Apesar 
disso, temos consciência de que a falta 
de mão de obra qualificada, poderá, no 

futuro, prejudicar o nosso potencial 
crescimento”. 

Uma nova realidade
Questionado sobre o impacto que a pan-
demia Covid-19 teve na empresa, Chris-
tophe Amorim assume que, felizmente, 
esta não afetou o percurso da Amorim & 
Filhos, Construções Lda. “Com a exce-
ção da falta de um ou outro material de 
construção durante um dia ou dois, a 
empresa continuou ativa e cumpriu, 
dentro das possibilidades, com todos os 
trabalhos agendados. Claro que, tive-
mos de tomar precauções e adotar to-
das as medidas de segurança necessá-
rias, mas continuamos a funcionar e ne-
nhum membro da nossa equipa foi afe-
tado. Em cumprimentos das leis, coloca-
mos em quarentena preventiva os nos-
sos funcionários que estavam a traba-
lhar no estrangeiro e que tiveram de re-
gressar ao nosso País devido a esta si-
tuação. O facto de, nas obras que te-
mos, estarem a trabalhar maioritaria-
mente as nossas equipas também aju-
da, uma vez que conseguimos controlar 
os processos e tomar todas as medidas 
adequadas”, conclui.  
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“NESTE MOMENTO, TEMOS DE RECUSAR 
ORÇAMENTAR CERTAS OBRAS PORQUE 
SABEMOS QUE NÃO SERÍAMOS CAPAZES DE AS 
EXECUTAR NO TEMPO SOLICITADO, UMA VEZ 
QUE, FELIZMENTE, TEMOS MUITO TRABALHO 
AGENDADO ATÉ AO FINAL DO SEGUNDO 
TRIMESTRE DE 2021”



► Sandrina Gonçalves, 29 anos de ida-
de, licenciada em Engenharia Civil e 
uma das responsáveis pela Construções 
13 de Agosto, juntamente com o seu ir-
mão Bruno e com o seu pai Adriano Gon-
çalves, o fundador deste projeto, lembra 
como tudo começou. “Podemos dizer 
que a empresa começou em 1983 ainda 
que, na altura, o meu pai trabalhasse 
em nome individual. Ainda assim esteve 
sempre dedicado ao mesmo setor de 
atividade, a construção civil”. A empre-
sária recorda que, com o passar dos 
anos, a empresa foi crescendo. “O tra-
balho era muito e eu e o meu irmão fo-
mos quase criados no meio das obras. 
Os tempos eram outros. A empresa esta-
va a começar e, sobretudo o meu irmão, 
foi muitas vezes com os meus pais para 
as construções. Não havia outra solu-
ção. Talvez por isso sempre gostamos e 
sempre nos identificamos com esta 
área”. Em 2001, Adriano Gonçalves cria 
a Construções 13 de Agosto. A empresa 
atua em diversos setores paralelos ao 

da construção civil, apostando no trans-
porte rodoviário de mercadorias, alu-
guer de veículos de mercadorias sem 
condutor, revenda de materiais de cons-
trução e aluguer de máquinas e equipa-
mentos. Já na área da construção civil a 
Construções 13 de Agosto é especializa-
da na construção de edifícios, demoli-
ções e terraplanagens, instalação de sa-
neamento, redes de água e de gás, cal-
cetamento, ajardinamentos, instalações 
elétricas e mecânicas, carpintarias e ca-
nalizações, vias de comunicação e de 
circulação rodoviária, cofragens, in-
fraestruturas de desporto e lazer, estru-
turas e elementos de betão metálicas e 
madeiras, alvenarias e rebocos, arma-
duras para betão armado e construção 
de vias férreas, pontes e túneis.

Impacto Covid
Atualmente com obras em carteira até 
ao final de 2021 e tendo faturado cerca 
de 1.5 milhões de euros, em 2019, a 
Construções 13 de Agosto está vocacio-

nal tanto para o mercado particular, co-
mo para as obras públicas. “O nosso fo-
co depende, em parte, do estado do 
mercado, uma vez que este influencia 
fortemente o setor. O investimento obe-
dece ao poder de compra das pessoas. 
Se estas estão melhor financeiramente 
acabam por investir mais na construção 
de novas habitações. Se, pelo contrário, 
o mercado retrai e existe uma crise eco-
nómica, esse investimento já não acon-
tece, e dedicamo-nos mais às obras pú-
blicas. Ao longo dos últimos anos, como 
o mercado melhorou, os dois setores 
têm estado equilibrados”, assevera San-
drina Gonçalves. 
A empresária garante que, se não tives-
se surgido a pandemia, o mercado esta-
ria a atravessar uma fase de ascensão. 
Contudo, como a Covid atingiu o nosso 

País, “o mercado retraiu porque as pes-
soas não sabem o que vai acontecer, o 
que faz com que tenham receio em 
avançar com grandes investimentos. 
Ainda assim, nunca paramos a nossa 
atividade e mantivemo-nos a laborar. 
Atualmente sentimos é que as pessoas 
pensam duas vezes antes de contrata-
rem uma obra, porque não sabem o que 
o futuro lhes trará”. 
Se no setor da construção civil as conse-
quências da Covid ainda não se fizeram 
sentir, Sandrina Gonçalves afirma o 
mesmo não aconteceu no setor do trans-
porte de mercadorias, onde a empresa 
também está inserida. “Ainda que esse 
período tenha sido curto, de apenas 
duas semanas, perturbou sempre a nos-
sa atividade e temos agora que recupe-
rar”, completa.

Presente no mercado desde 2001, a Construções 13 de 
Agosto, localizada em Boticas, é sinónimo de 

qualidade, rigor e profissionalismo no setor da 
construção civil. Especializada em todo o tipo de obras 

públicas e com grande enfoque no setor particular, a 
empresa dedica-se ainda à área dos transportes e do 
aluguer de máquinas e equipamentos. Com centenas 

de clientes satisfeitos na região do Alto Tâmega, a 
Construções 13 de Agosto está agora preparada para 

os novos desafios que o futuro possa trazer.

Qualidade, rigor 
e profissionalismo

CONSTRUÇÕES 13 DE AGOSTO

Sandrina, Adriano e Bruno Gonçalves
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Olhando para a concorrência, a empre-
sária reitera que esta se sente mais no 
setor das obras públicas, “onde as mar-
gens estão mais esmagadas, já que con-
tam apenas os números e os prazos. No 
setor privado, os clientes valorizam a 
qualidade, profissionalismo e rigor da 
empresa que escolhem para a constru-
ção da sua casa. Preferem pagar mais, 
se souberem que, no final, a sua satisfa-
ção estará garantida com a melhor dico-
tomia qualidade/preço”. 

O problema da mão de obra
Apesar de contar, de forma direta, com 
uma equipa especializada de 30 pes-
soas, a Construções 13 de Agosto acaba 

por recorrer a muitos outros profissio-
nais, uma vez que, de acordo com San-
drina Gonçalves, entrega muitos servi-
ços em regime de subempreitada, até 
porque, neste momento, “o mercado dis-
põe de pouca mão de obra. A falta de 
profissionais qualificados para laborar 
neste setor de negócio fez com que mui-
tos preços fossem inflacionados. É o 
mercado a funcionar com base na oferta 
e na procura”. A empresária garante que 
não há pessoas disponíveis, na região, 
para trabalhar na construção civil. “Se o 
Litoral ainda atrai alguns estrangeiros 
que vão colmatando essa necessidade, 
isso não acontece no Interior. Mesmo 
oferecendo um salário a cima da média, 

não conseguimos atrair os mais jovens. 
Hoje, não existem profissionais, nem jo-
vens dispostos a aprender”. 
Sandrina Gonçalves garante que quanto 
mais tempo passar, mais este problema 
se vai agravar. “Ainda que a nossa equi-
pa tenha alguns jovens, estes estão liga-
dos apenas à operação de máquinas, 
não estão interessados em experimen-
tar a arte de pedreiro, trolha, pintor ou 
canalizador, para citar apenas alguns 
exemplos. Assim temos que preservar 
ao máximo os nossos profissionais, 
apostando, o mais possível, em maqui-
naria que diminua a necessidade de 
mão de obra, ao mesmo tempo que au-
menta a rentabilidade da equipa”. 

Quanto ao futuro, a empresária mostra-
-se esperançosa, esperando que o mer-
cado não se ressinta muito com esta cri-
se e que continue em crescimento. “As 
crises são cíclicas, pelo que temos que 
aproveitar devidamente os períodos de 
crescimento. Por estranho que pareça, o 
último período de crise, 2010-2014, por 
exemplo, acabou por ser de crescimento 
para nós. A empresa sempre foi sólida e 
com uma gestão apertada o que se com-
prova pela distinção como PME Líder 
desde 2012 sendo mesmo distinguida 
com o título de PME Excelência em 2014 
e 2019. Temos que ser otimistas, dar o 
nosso melhor e acreditar que, no final, 
tudo vai ficar bem”. 
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► Como define a sua estética?
Nas minhas obras, primo pela exclusivi-
dade e projecto-as de acordo com a 
personalidade e interesse de cada 
cliente. Enquanto arquitecto tento aliar 
bom gosto ao design de qualidade, sem 
deixar de lado as características e as 
necessidades técnicas e funcionais de 
um projecto. Tudo para que os meus 
clientes tenham a melhor experiência 
arquitectónica possível. 
Procuro conciliar estética aos materiais, 
tendo especial atenção aos detalhes 
para não criar um estilo fixo e imutável. 
Apesar disso, há certas características 
inerentes ao meu trabalho, como equilí-
brio das proporções, conforto, mistura 
de tendências e procura de novas refe-
rências de acordo com cada cliente. 

Quais as suas obras 
mais emblemáticas?
 É uma pergunta difícil. Todos os meus 
projectos são emblemáticos de certa 
forma. Foram concebidos ao pormenor, 
com todo o empenho para garantir a sa-
tisfação dos meus clientes. 
Se tivesse de enumerar alguns diria: 
- Moradias geminadas em Canidelo, Vila 

Nova de Gaia, St. Maria da Feira, Paços 
de Ferreira, Marinha Grande, Batalha; 
eeabilitação em Évora, Rebordosa e Vila 
Nova de Gaia; participação de concur-
sos premiados como Piscina Olímpica 
de Felgueiras, Piscina Municipal de Cas-
telo Branco, Câmara Municipal de Vale 
de Cambra…

Que serviços e mais-valias 
coloca ao dispor dos seus 
clientes ? 
Julgo que a conectividade, entrega e en-
volvimento de todos são a base do traba-
lho. A relação de proximidade e confiança 
com os clientes é fundamental para um 
resultado final de excelência. Enquanto 
arquitecto gosto de sair do atelier e acom-
panhar de perto as obras, fazendo por is-
so mesmo, uma gestão personalizada.
Potencializamos a nossa equipa em vá-
rias valências, nomeadamente: 
Arquitectura e Urbanismo, Reabilitação, 

Pedro Marques formou-se em Arquitetura pela 
Universidade Lusíada do Porto em 1994. Iniciou o 
seu percurso profissional no Atelier do Arq. Vítor 

Martins na cidade do Porto, tendo sido responsável 
por vários projectos nacionais e internacionais.  

Em 2004, fundou o seu próprio gabinete de 
arquitetura em Vila Nova de Gaia, alargando o seu 

trabalho ao Design de Interiores, Design de 
Mobiliário e à Construção e Reabilitação de Imóveis.

Quem é Pedro marques?
PEDRO MARQUES | ARQUITETO
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“HÁ CERTAS 
CARACTERÍSTICAS 
INERENTES  
AO MEU TRABALHO, 
COMO EQUILÍBRIO 
DAS PROPORÇÕES, 
CONFORTO, MISTURA 
DE TENDÊNCIAS E 
PROCURA DE NOVAS 
REFERÊNCIAS DE 
ACORDO COM CADA 
CLIENTE”

Pedro Miguel 
Fernandes Marques

Rua da Rasa 780-804 
4400-269 Vila Nova de Gaia

Telm: 919 396 432
Email: mfmarques.pedro@gmail.com

Instagram: pedro_marques_arq
Web: pedromarques-arquitecto.com

Pedro Marques



Paisagismo, Design de Interiores, De-
sign de Mobiliário e Coordenação  
de Obra. 

Depois do boom registado 
no sector da construção 
civil, como encara o mercado 
na actualidade? 
Hoje o tempo é de grande incerteza. 
Quero acreditar que a tendência ascen-
dente do mercado da construção civil 
vai manter-se, mas é certo que o factor 
pandemia, neste momento, é relevante. 
Apesar de tudo, tenho uma visão muito 
optimista do mercado. Já passámos por 
várias crises mas a flexibilidade e a ca-
pacidade de adaptação que temos, da-
da toda a experiência profissional adqui-
rida em mais de 25 anos, traz a confian-
ça e a pro-actividade necessárias para 
encarar o futuro com tranquilidade. 

Qual a sua opinião em relação 
à concorrência no sector? 
A meu ver a concorrência é fundamen-
tal para se elevarem padrões de quali-
dade. Temos todos de trabalhar para a 
excelência se queremos ver os nossos 
projectos como referência das novas ge-
rações.

Os nossos clientes reconhecem que o 
trabalho diferenciado e personalizado 
que fazemos tem valor. É também por 
isso que trabalhamos um conceito inte-
grado de projecto que ultrapassa de 

certa forma os limites da arquitetura 
convencional. 
Pessoalmente, exploro novos materiais, 
novos processos construtivos e tendên-
cias tecnológicas. Procuro dar um passo 

à frente na qualidade e originalidade na 
proposta que apresentamos aos nossos 
clientes.   

Em relação ao futuro, 
quais são os seus projectos? 
Neste momento, temos várias obras de 
reabilitação em curso, alguns projectos 
de arquitetura e  parcerias no sector da 
industria do mobiliário. 
Creio que num futuro próximo, dado a 
conjuntura atual e a necessidade de re-
duzir a pegada ecológica, o peso da rea-
bilitação de imóveis será tendencial-
mente maior. Existem inúmeros imó-
veis, em localizações privilegiadas, que 
necessitam de ser reabilitados e valori-
zados, ganhando o promotor e o meio 
urbano.  Para além de que na reabilita-
ção os preços são em geral mais com-
petitivos, por isso, uma aposta segura.
Não sendo um projecto de raiz, não dei-
xa de ser gratificante o resultado final. 
É um grande desafio enquanto arquitecto, 
dado que em recuperação e reabilitação é 
preciso trabalhar em consonância com o 
existente, com a sustentabilidade, com a 
qualidade de vida e a rápida expansão tec-
nológica, na criação de ambientes agradá-
veis a todas as gerações. 
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“A MEU VER A CONCORRÊNCIA É FUNDAMENTAL 
PARA SE ELEVAREM PADRÕES DE QUALIDADE. 
TEMOS TODOS DE TRABALHAR PARA A EXCELÊNCIA 
SE QUEREMOS VER OS NOSSOS PROJECTOS COMO 
REFERÊNCIA DAS NOVAS GERAÇÕES”



► O Grupo Sinuta é atualmente muito 
mais do que um fabricante de soluções 
de telecomunicações. É constituído pela 
Sinuta, S.A, a Sinuta Brasil e a 4Sat no 
setor das telecomunicações, a HCareSol 
na produção de equipamentos de saúde, 
e a Sinuta FCE na produção de ferramen-
tas de corte e estampagem. Neste mo-
mento, o Grupo conta com uma equipa 
de mais de 200 colaboradores e apre-
sentou um volume de faturação de 30 
milhões de euros em 2019.
Com um core business direcionado para a 
produção e comercialização de antenas 
parabólicas e soluções de transmissão de 
dados, a Sinuta, S.A é líder no setor e com 
clientes um pouco por todo o mundo. Fo-
cada na qualidade dos seus produtos, no 
serviço ao cliente e no desenvolvimento 
de novas soluções, tem na inovação um 
dos seus principais pilares, a par da capa-
cidade de resposta aos mais variados de-
safios colocados pelos seus clientes. 
Consciente da importância das pessoas 
no cumprimento dos seus objetivos, a Si-

nuta, S.A procura ter os melhores profis-
sionais em cada um dos seus setores, 
apostando no seu desenvolvimento indi-
vidual e na melhoria contínua dos pro-
cessos para promover a eficiência e a 
produtividade, razão pela qual trabalha 
em parceria com o meio académico. “A 
verdade é que as telecomunicações são 
a nossa paixão, o mundo é o nosso mer-
cado e as pessoas o nosso maior ativo. É 
por isso que nos esforçamos para diver-
sificar cada vez mais as nossas solu-
ções. Queremos ir de encontro às neces-
sidades dos nossos clientes. Assim, es-
tamos a trabalhar em parceria com a 
Universidade de Aveiro e a Universidade 
do Porto, para que possamos oferecer 
sempre o melhor a todos os nossos clien-
tes. A Universidade de Aveiro é um dos 
mais importantes centros de investiga-
ção mundial na área das telecomunica-
ções. Infelizmente, muitas vezes, não va-
lorizamos aquilo que de melhor temos no 
nosso País”, assegura Diamantino Nu-
nes, CEO do Grupo Sinuta. 

O mercado na atualidade
De acordo com o empresário, os últimos 
cinco anos de atividade da Sinuta, S.A es-
tiveram muito focados no mercado brasi-
leiro onde o Grupo está presente através 
da Sinuta Brasil. O empresário explica que 
esta unidade produtiva tem como objetivo 
marcar presença no extenso mercado bra-
sileiro, ao mesmo tempo que servia de 
alavanca para os restantes países do con-
tinente sul americano. 
Atualmente, Diamantino Nunes confessa 
que, apesar da produção da empresa se 
manter, o mercado está a atravessar uma 
fase muito complicada e está a decrescer. 
“O real desvalorizou cerca de 40 por cento 
em apenas dois anos, o que dificultou ain-
da mais a nossa atuação. A verdade é 

que, neste momento, trabalhamos sobre-
tudo para dois grandes clientes, o que faz 
com que o mercado ainda permaneça in-
teressante, apesar das dificuldades”. 
Tendo África e a América Latina como prin-
cipais mercados, a Sinuta, S.A continua a 
explorar novas oportunidades de expan-
são internacional. “Estamos a avançar pa-
ra os Estados Unidos e para o Canadá, 
sendo que em março de 2020 participá-
mos na feira Satellite 2020, em Washing-
ton. Porém a feira foi interrompida abrup-
tamente devido à pandemia Covid-19. As-
sim, enquanto a realidade não mudar, os 
nossos planos terão que permanecer sus-
pensos”, completa o empresário. 
Apesar da ambição e a da vontade de tra-
balhar serem as mesmas e permanece-

Em entrevista ao Empresas +®, Diamantino Nunes, CEO do 
Grupo Sinuta, um Grupo industrial que produz não só 

equipamentos de telecomunicações, mas também 
equipamentos hospitalares e ferramentas industriais, 
destaca o crescimento neste último ano, que tem sido 

particularmente difícil para a economia mundial. 

25 anos a facilitar 
as comunicações

GRUPO SINUTA
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rem intactas, Diamantino Nunes reconhe-
ce que, neste momento, “é muito compli-
cado fazer prognósticos para o futuro, ain-
da que, atualmente, tenhamos tantas en-
comendas que até temos dificuldade em 
satisfazê-las, mas sou um pessimista por 
natureza e tenho receio que o País não es-
teja preparado para o que aí vem. Nin-
guém sabe como será o mundo no pós Co-

vid-19”. Apesar disso, o empresário admi-
te a abertura de alguns mercados em que 
a Sinuta, S.A está presente, “mas a incer-
teza persiste sempre, uma vez que a reali-
dade muda diariamente”. 

Oportunidades e desafios
Diamantino Nunes considera que a pan-
demia também trouxe algumas oportuni-
dades, nomeadamente para as autar-
quias do Interior do País, “As pessoas es-
tão com muito medo de viver nas gran-
des cidades, pelo que esta seria a opor-
tunidade ideal para as deslocar e fixar no 
Interior. Falo sobretudo dos grandes cen-
tros urbanos de Lisboa e Porto, até por-
que a rede de telecomunicações, de uma 
forma geral, é boa em todo o País e mui-
tas pessoas estão em regime de teletra-
balho. A qualidade de vida que se tem no 
Interior é muito maior, pelo que há um 
enorme potencial para esbater muitas 
das assimetrias existentes entre Interior 
e Litoral”. 
Quanto ao futuro das telecomunicações, o 
empresário assevera que o próximo passo 
será a implementação da tecnologia 5G 

que já existe no mercado, assim como de 
telecomunicações de média-alta e baixa 
altitude, através da instalação de satélites 
que irão substituir as linhas existentes. 
“Atualmente, poucos países estão a inves-
tir nesta tecnologia a nível mundial, e Por-
tugal é um deles. Este é um projeto em de-
senvolvimento há três anos e estas mu-
danças vão de encontro às grandes trans-

formações que o setor das telecomunica-
ções vai sofrer, à semelhança do que já 
aconteceu com outros setores de ativida-
de, à mercê das inovações tecnológicas. 
Esta transformação já estaria a dar os pri-
meiros passos se a pandemia não tivesse 
existido. Acreditamos que, em 2021, esta 
mudança acontecerá”, conclui Diamanti-
no Nunes. 
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Nova fábrica 
da HCareSol
O Grupo Sinuta mantém a sua 
estratégia de crescimento, tal como o 
comprova a construção de uma nova 
unidade fabril para a HCareSol, cuja 
inauguração deverá acontecer ainda 
este mês. Esta nova unidade tem 
2500 metros quadrados, podendo 
ir até aos 6000, num investimento 
estimado de três milhões de euros. 
“Já estamos presentes neste setor 
desde 2015 e chegou a hora de 
expandir este negócio. Também 
na HCareSol queremos ser líderes 
de mercado, daí que estejamos a 
realizar investimentos nesse sentido”, 
assegura o empresário. 



► Manuel Avelar Santos, presidente da 
Câmara Municipal de Santa Cruz da Gra-
ciosa, nos Açores, assegura que, em ter-
mos gerais, o balanço da luta contra a 
pandemia no concelho é positivo. “Os nos-
sos munícipes foram capazes de respon-
der afirmativamente às indicações da Di-
reção Regional de Saúde e souberam 
cumprir, quase na sua totalidade, todas as 
regras definidas para que o vírus não se 
propagasse”.
Nesta luta desigual, o autarca advoga que, 
desde o primeiro momento, a Autarquia 
quis prestar todo o apoio aos seus muníci-
pes, em especial àqueles que pertencem 
aos grupos de risco. “Reunimos, desde lo-
go, com a Autoridade Regional da Prote-
ção Civil que, por si só, engloba represen-
tantes de todas as forças de segurança e 
do próprio Governo Regional, para que 
atuássemos de forma conjunta, fator vital 
para o sucesso deste combate. Paralela-
mente, a 9 de abril, levámos a reunião de 
Câmara um conjunto de medidas preventi-
vas que nos permitiram ajudar todos os 
graciosenses numa contenda como esta”. 
Manuel Avelar Santos dá como exemplo a 
decisão tomada de oferecer a todos os 
munícipes, em abril, maio e junho, o con-

sumo de água do primeiro escalão. Para 
as unidades industriais, o preço foi reduzi-
do em 30 por cento também no primeiro 
escalão, enquanto as cerca de 40 associa-
ções culturais, desportivas e recreativas 
concelhias ficaram dispensadas de paga-
mento. “O único custo que mantêm é a ta-
xa de disponibilidade e nada mais, porque 
não nos é possível fazer nada em relação 
a ela, mas o valor é irrisório”, explica. O au-
tarca não esqueceu ainda o setor social, 
bem como os dois lares existentes, da res-
ponsabilidade das Santas Casas da Mise-
ricórdia, que também ficaram isentos de 
pagamento. 
Quanto aos serviços municipais, segundo 
Manuel Avelar Santos, a primeira decisão 
foi o recurso ao teletrabalho. Depois disso, 
quando a situação estabilizou, o Município 
voltou ao atendimento presencial, mas 
sempre com todas as medidas de preven-
ção acauteladas. “Este é um processo em 
constante mutação, sendo que estamos 
atentos para implementar ações de me-
lhoria sempre que necessário. Esta nova 
realidade fez com que melhorássemos, 
em muito, as nossas ferramentas de aten-
dimento on-line e, de facto, realizamos 
muitos atendimentos através da Internet. 
Tivemos de nos reinventar, mas o balanço 
é muito positivo”. 
O autarca assevera que a Autarquia en-
frentou também o desafio do regresso às 
aulas com êxito, uma vez que prestou toda 
a colaboração solicitada pelas escolas. 
“Já tínhamos apoiado alunos e institui-
ções de ensino com alguns equipamentos 
e também solicitámos ao Governo Regio-
nal que procedesse ao reforço do serviço 
gratuito de wi-fi. Era importante que, a bre-
ve trecho, toda a ilha tivesse acesso à In-
ternet em sinal aberto. Ainda que este no-

vo modelo não seja o ideal, é o possível 
neste momento para criar as condições de 
trabalho necessárias para os nossos alu-
nos que pretendem ingressar no ensino 
superior”. 

Mais medidas de apoio
Quanto ao Mercado Municipal, Manuel 
Avelar Santos afirma que a Autarquia redu-
ziu, em 50 por cento, o valor das rendas 
de todas as lojas, ao passo que, na Praça 
Fontes Pereira de Melo, as esplanadas 
que estiveram fechadas, assim como os 

quiosques com atividades ligadas ao turis-
mo ficaram isentas de pagamento até à 
sua reabertura. Ainda que as duas gran-
des áreas de desenvolvimento económico 
da Graciosa sejam a agropecuária e a pes-
ca, o autarca reitera que o turismo é um 
fator de desenvolvimento vital para a eco-
nomia da região, pelo que, “se não havia 
turismo, não fazia qualquer sentido que as 
empresas continuassem a ter este custo. 
As nossas grandes festas, que contribuem 
todos os anos para uma enorme dinami-
zação da economia local, foram também 

Em entrevista ao Empresas +®, Manuel Avelar Santos, 
presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, 
nos Açores, fala sobre os desafios que a Covid-19 trouxe ao 

Município e relata a forma corajosa como todos os habitantes 
estão a “aprender a conviver com esta nova realidade”. 

“Aprender a conviver 
com esta nova realidade”

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

Manuel Avelar Santos
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“OS NOSSOS MUNÍCIPES FORAM CAPAZES DE 
RESPONDER AFIRMATIVAMENTE ÀS INDICAÇÕES 
DA DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE E SOUBERAM 
CUMPRIR, QUASE NA SUA TOTALIDADE,  
TODAS AS REGRAS DEFINIDAS PARA QUE O VÍRUS 
NÃO SE PROPAGASSE”



canceladas. Ainda tentamos protelar esta 
tomada de decisão, mas chegamos à con-
clusão de que não existiam condições hi-
giénico-sanitárias para que a deliberação 
pudesse ser outra. O Município não pode-
rá ser o responsável pela criação de condi-
ções para a propagação do vírus”.  
O autarca afirma que, nos últimos anos, 
ao nível do turismo, a ilha tem dado pas-
sos pequenos, “mas firmes e de qualida-
de, o que faz com que esta área tenha um 
peso cada vez maior na economia local. O 
ano transato, de 2019, foi de crescimento 
exponencial no nosso turismo local e de 
natureza, vocacionado para nichos muito 
específicos no mercado da qualidade. A 
verdade é que a Graciosa sabe receber 
muito bem todos os seus visitantes. Gosto 
de ser otimista, contudo, também temos 
de ser realistas e reconhecer que, este 
ano, voltaremos ao turismo do «vá para fo-
ra cá dentro», pelo que esperamos que 
grande parte dos nossos visitantes sejam 
portugueses. Espero que venham todos vi-
sitar a Graciosa e conhecer esta ilha úni-
ca, Reserva da Biosfera, repleta de trilhos 
e de águas límpidas”. 

Conviver com a nova realidade
Apesar de todas as medidas e cautelas, e 
de se mostrar otimista em relação ao futu-
ro, o autarca confessa que teme que o de-
semprego possa aumentar nos próximos 
meses, ainda que tenha a certeza de que 
o Governo Regional irá tomar todas as me-
didas ao seu alcance para que esta situa-
ção não aconteça. “Apesar de todos os es-
forços, sabemos que existem empresas 
com vínculos contratuais precários. Con-
tudo, estou convicto de que se a economia 
apresentar sinais de retoma, os números 
do desemprego, este ano, não irão subir 
em demasia. Nos meses de verão, temos 
muitos produtos que tradicionalmente ex-
portamos e acredito que isso irá fazer com 

que a nossa balança comercial estabilize. 
Neste momento, a taxa de desemprego 
está estável. O Governo Regional perce-
beu que é preferível apoiar agora as em-
presas, a ter de apoiar no futuro os muitos 
desempregados. A verdade é que faremos 
de tudo para apoiar os nossos munícipes 
naquilo que estiver ao nosso alcance. O 
caminho faz-se caminhando e aprende-
mos todos os dias. Ninguém estava verda-
deiramente preparado para uma situação 
como esta. Ainda que ninguém seja isento 
de falhas, as autoridades regionais têm 
dado o seu melhor para minimizar os da-
nos provocados por este vírus e a verdade 
é que a informação não falta e que as en-
tidades estão sempre disponíveis”. 

Ainda que o número de contágio seja mui-
to baixo na região, Manuel Avelar Santos 
mostra preocupação com a retoma das 
deslocações interilhas. “No futuro também 
serão retomadas as viagens junto das nos-
sas comunidades de emigrantes. Claro 
que eles serão sempre bem-vindos, contu-
do, teremos de ter cuidados redobrados. 
Seja como for, teremos de aprender a con-
viver com esta nova realidade, o que impli-
cará uma colaboração suplementar entre 
todas as entidades, tudo para que possa-
mos atingir os melhores resultados”. 
Ainda quanto ao futuro, o autarca que está 
a cumprir o seu último mandato, revela 
que espera que a Graciosa continue a de-
senvolver-se. “Vamos deixar alguns proje-
tos prontos para que o próximio Executivo 
possa concretizar e a Graciosa continue a 
ser uma ilha hospitaleira, onde se possa 
viver com segurança, com paz e alegria. 
Quanto aos graciosenses, o meu desejo é 
o de que continuem a colaborar com as 
autoridades, para que o vírus não se pro-
pague na ilha e possamos continuar a vi-
ver com saúde e a bem receber todos 
aqueles que nos visitam”, conclui.  
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“GOSTO DE SER OTIMISTA, CONTUDO, TAMBÉM 
TEMOS DE SER REALISTAS E RECONHECER QUE, 
ESTE ANO, VOLTAREMOS AO TURISMO DO «VÁ PARA 
FORA CÁ DENTRO», PELO QUE ESPERAMOS QUE 
GRANDE PARTE DOS NOSSOS VISITANTES SEJAM 
PORTUGUESES”



► Mark Silveira, presidente da Câmara 
Municipal de São Roque do Pico, nos 
Açores, garante que, apesar da pande-
mia, os números de infetados não foram 
penalizadores no concelho: “Lamenta-
mos todas as situações menos positivas 
que ocorreram e ocorrem no País e no 
Mundo. Lamento cada óbito ocorrido, 
contudo, em São Roque do Pico registá-
mos apenas cinco casos de infeção, to-
dos no mesmo agregado familiar”.
O autarca explica estes números com a 
celeridade da atuação levada a cabo 
quando os primeiros casos foram dete-
tados, “o que fez com que o foco de in-
feção tenha sido contido rapidamente. 
Despoletamos, de imediato, os disposi-
tivos de isolamento social e de confina-
mento determinados pelo Governo Re-
gional. O nosso Gabinete de Ação So-
cial também esteve sempre no terreno 
a apoiar os grupos de risco, com maior 
fragilidade e sem grande retaguarda, 
fosse no fornecimento de medicamen-
tos, ou de bens alimentares, tanto a pe-
dido dos próprios como em situações 
de carência, ainda que reconheça que, 
nesse aspeto, a insularidade é positiva, 
na medida em que as nossas famílias 
não perderam muitos rendimentos com 
esta quarentena”. 

Mark Silveira acredita mesmo que os 
níveis de desemprego se irão manter 
estáveis no concelho, embora admita 
que alguns setores podem vir a sentir 
um decréscimo acentuado na sua ativi-
dade. É por isso que a Autarquia deci-
diu isentar todas as superfícies comer-
ciais do pagamento da taxa de recolha 
dos resíduos urbanos e aprovou por 
unanimidade que a fatura da água refe-
rente aos meses de março, abril e maio 
fosse processada, única e exclusiva-
mente, com base no primeiro escalão. 
Uma medida que abrange todos os con-
sumidores domésticos, empresas, insti-
tuições e o setor agrícola.
O autarca assegura que o Município es-
tá “sempre atento e disponível” para 
apoiar as empresas, sendo que estão já 
a ser equacionadas outras medidas 
com o objetivo de potenciar o relança-
mento da economia, como a isenção de 
licenciamento de esplanadas. 
“No período de confinamento, contactá-
mos as empresas de alojamento local 
no sentido de receberem profissionais 
de saúde e das forças de segurança 
que não quisessem voltar para casa du-
rante a quarentena. Além de ajudarmos 
as empresas, uma vez que o custo era 
suportado pela Autarquia, com esta 

medida também estávamos a ajudar os 
nossos heróis”, adianta o presidente da 
Câmara de São Roque do Pico.
Quanto aos serviços municipais, Mark 
Silveira lembra que foi decretado o seu 
encerramento e que foram acionados 
todos os mecanismos disponíveis para 
que a Câmara pudesse continuar a 
apoiar todos os munícipes, sem exce-
ção, mesmo que à distância: “O nosso 
departamento contabilístico, por exem-
plo, continuou a laborar e a cumprir os 
nossos compromissos junto de todos os 
nossos fornecedores”. 

Precisamos de nos unir
“Neste momento, infelizmente, a cultu-
ra é praticamente inexistente e o turis-
mo está muito aquém das expetativas 
criadas para este ano. É na nossa mar-
ca ‘Capital do Turismo Rural’ que ala-
vancamos grande parte do nosso de-
senvolvimento económico e, atualmen-
te, tal não é possível. Contudo, apesar 
das dificuldades, acredito que vamos 
vencer. Precisamos apenas de nos unir! 

É por isso que o slogan ‘vá para fora cá 
dentro’ nunca fez tanto sentido como 
agora, sobretudo numa região classifi-
cada como ‘Clean & Safe’. No turismo 
entre ilhas, “as pessoas saem de casa 
na mesma e sempre em segurança”, 
explica o autarca.
Quanto ao futuro, Mark Silveira assegu-
ra que não é fácil traçar expetativas 
porque “não conhecemos bem este ví-
rus e não conseguimos prever o seu 
comportamento. Não sabemos quando 
surgirá uma vacina e se esta será efi-
caz. Ainda assim sou um otimista por 
natureza, embora admita que esteja 
sempre preparado para o caso desse 
otimismo não se concretizar. Apesar 
disso, a mensagem mais importante 
que posso deixar é para que as pes-
soas continuem a ter o mesmo compor-
tamento responsável e de grande civis-
mo que têm demonstrado até aqui e 
cujos resultados estão comprovados. 
Agradeço o contributo de todos sempre 
com a esperança de que iremos ultra-
passar este obstáculo”.   

A cumprir o segundo mandato como presidente da 
Câmara Municipal de São Roque do Pico, Mark Silveira, 

afirma que, independentemente de todas as dificuldades 
e desafios resultantes da pandemia que o mundo vive, 

esta será uma luta que “iremos conseguir vencer”. 
Apesar de otimista por natureza, o autarca garante estar 

sempre preparado para todos os cenários caso esse 
otimismo não se concretize.

“Vamos vencer!”
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO PICO
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Mark Silveira



► A CGS - Comércio de Granitos, Lda foi 
criada por Nuno Saraiva em 2007. Loca-
lizada em Ribeira de Pena, esta é uma 
empresa vocacionada para a transfor-
mação e comércio de pedras naturais, 
para a área da construção civil. Orienta-
da para a satisfação das necessidades e 
expectativas dos seus clientes, a empre-
sa aposta na qualidade de todos os seus 
produtos, serviços e soluções, assim co-
mo no envolvimento de todos os seus 
colaboradores num processo de melho-
ria contínua.
Ainda que esta empresa tenha sido cria-
da há 13 anos, Nuno Saraiva sempre 
trabalhou neste setor de negócio. “Co-
mecei com o meu pai quando tinha ape-
nas 19 anos de idade. Depois disso, 
quando me lancei por conta própria e 
criei esta empresa, comecei a laborar 
apenas na compra e venda de granitos. 
Anos depois, quando tomei a decisão de 
apostar também na produção, tive que 
regressar para mais próximo da minha 
terra natal,  e Ribeira de Pena foi a esco-
lha  por questões de  proximidade  com 
as pedreiras  de onde provém a matéria-

-prima e também porque no concelho a 
concorrência de serviços similares era 
reduzida”, recorda o empresário que 
confessa que estes foram anos difíceis, 
de muito trabalho, “mas também de 
muito crescimento, tanto profissional, 
como pessoal”. 
Hoje em dia, a CGS - Comércio de Grani-
tos, Lda apresenta uma grande varieda-
de de produtos, serviços e soluções, ten-
tando ir sempre de encontro às necessi-
dades dos seus clientes. Assim, o em-
presário explica que tanto faz jazigos, 
por exemplo, como tampos para cozi-
nhas. “Esta é a exigência do mercado re-
gional em que estamos inseridos, ainda 
que o nosso grande foco seja o forneci-
mento de obra acabada para interiores 
e exteriores para a construção civil e 
obras públicas”, completa. Ainda que a 
empresa esteja vocacionada, sobretudo, 
para o mercado nacional, exporta as 
suas soluções para França e para o Lu-
xemburgo. 
A CGS - Comércio de Granitos, Lda dis-
põe de uma moderna unidade fabril de 
transformação, equipada com a mais re-

cente tecnologia de serração, corte, poli-
mento e acabamento, “porque o mais 
importante é a satisfação total dos nos-
sos clientes. Assim compramos todo o ti-
po de pedras em chapa que depois 
transformamos de acordo com aquilo 
que os nossos clientes precisam, ofere-
cendo soluções por medida”, assevera 
Nuno Saraiva. Com uma equipa consti-
tuída por três profissionais altamente 
qualificados e com uma elevada capaci-
dade produtiva e de armazenamento, a 
empresa consegue dispor de uma notá-
vel rapidez de resposta às solicitações 
dos clientes, primando pelo cumprimen-
to dos prazos de entrega estabelecidos.
Olhando para o mercado, o empresário 

assegura que a concorrência é sempre 
salutar, “desde que seja leal. O proble-
ma é que existem muitas empresas que 
estão presentes no mercado de forma 
desleal, destruindo preços, isto porque, 
ou não sabem fazer contas ou, fruto de 
inexperiência, oferecem produtos a pre-
ços irreais”. Nuno Saraiva garante que 
não consegue perceber como é que al-
gumas empresas laboram com base em 
preços tão baixos e questiona: “Como é 
que conseguem subsistir? Como é pos-
sível vender pedra a metade de um pre-
ço que já é muito competitivo? Quase 
sempre estas empresas fecham ao fim 
de poucos anos, contudo, o mal já está 
feito”, conclui.   

Criada em 2007, com o objetivo de oferecer os melhores 
produtos, serviços e soluções na transformação e comércio 

de pedras naturais, sobretudo para a área da construção 
civil, a CGS – Comércio de Granitos, Lda é uma referência 

em Ribeira de Pena. Com uma equipa composta por três 
profissionais altamente qualificados, a empresa aposta em 
soluções por medida, a preços competitivos, assegurando a 

satisfação completa de todos os seus clientes. 

Soluções por medida 
ao seu dispor

CGS - COMÉRCIO DE GRANITOS, LDA
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Nuno Saraiva, Filipe Alves e Marcio Lameirão



► Vocacionada para a compra e comer-
cialização de batatas, cebolas, alhos e 
sacos de rede, tendo como parceiras va-
rias empresas de transporte especializa-
dos de Portugal para o Mundo, a empre-
sa Batatas EgBerto foi fundada em 1979 
por Egberto da Silva Jesus, pai da atual 
proprietária, Vera Santos, que em conjun-
to com o sócio Paulo Meneses tem apos-
tado na qualidade do produto como tam-
bém do serviço ao cliente.
No último ano fez um investimento cerca 
de um milhão de euros em maquinas  
afim de melhorar o serviço ao cliente, co-
mo também na aquisição de um arma-
zém na zona de Torres Vedras para  tra-
balhar diretamente com a produção.  
Conhecida e reconhecida no mercado na-
cional e internacional pela sua qualidade 
e pela estreita relação de parceria que 
mantem com todos os seus clientes e for-
necedores, a empresa assenta o seu su-
cesso na criteriosa seleção e variedade 
dos produtos que coloca ao dispor dos 
seus clientes e claro na compra direta 
aos produtores. 
Com uma equipa constituída por 20 pes-
soas e com um volume de faturação de 12 
milhões de euros, em 2019, os últimos 
cinco anos foram de mudanças e transfor-
mações na empresa. “Éramos uma em-
presa familiar, mas, em dezembro de 
2016, o meu irmão optou por criar outro 

projeto. Também tivemos que ultrapassar 
um incêndio nas nossas instalações. Foi 
uma época de mudança e de transforma-
ção, contudo, olhando para trás, acho que 
foi o melhor que nos podia ter acontecido. 
O que não nos mata, apenas nos torna 
mais fortes”, recorda Vera Santos. 
Olhando para o mercado, a empresária 
refere que é difícil falar em concorrência, 
porque as empresas que laboram neste 
setor muitas delas trabalham diretamen-
te com os híper e supermercados, algo 
que as Batatas EgBerto para já não fa-
zem. “Os nossos principais clientes são 
os revendedores por isso claro que a con-
corrência existe, contudo, a nossa rela-
ção com eles é cordial, pelo que encaro 
essas empresas mais como parceiras do 
que como concorrentes”. 
Em relação às consequências da pande-
mia, Vera Santos admite que a empresa 
foi afetada, uma vez que muitos dos seus 
clientes vendem diretamente para a res-
tauração e “o setor estagnou, logo o con-
sumo desceu drasticamente. Apesar dis-
so, conseguimos, de alguma forma, mini-
mizar este decréscimo com um aumento 
acentuado de consumo nas frutarias. Se-
ja como for, o nosso volume de faturação 
será menor este ano, ainda que o volume 
de vendas seja basicamente o mesmo. O 
problema é que o preço da matéria-prima 
baixou muito devido ao baixo consumo.

A realizar um investimento de 1.6 mi-
lhões de euros na construção de um no-
vo pavilhão, a empresária garante que, 
“ainda que este seja um momento de in-
certeza em relação ao futuro”, este é um 
investimento que tinha que ser realiza-
do. “Logisticamente não podíamos per-
manecer nas instalações existentes. Tí-
nhamos mesmo que avançar com este 
novo espaço. Não podíamos ter vencido 
tantas batalhas para agora estagnar-
mos. Melhorar o nosso serviço, apostan-
do na qualidade tem sido um desafio ga-
nho. Pretendemos consolidar ainda 

mais a nossa posição no mercado. 
Vocacionada sobretudo para a venda no 
mercado nacional, as Batatas EgBerto 
realizam exportações esporádicas para 
Angola e Cabo Verde. “Queremos apostar 
mais na internacionalização, mas temos 
agora de esperar para perceber como é 
que o mercado vai reagir ao Covid-19. 
Queremos ser ativos no mercado global e 
procuraremos uma posição de referên-
cia. Isso significa que estamos focados 
nos desejos e necessidades dos nossos 
parceiros, bem como no valor dos nossos 
clientes”, conclui Vera Santos.  

Os últimos cinco anos foram de mudanças e transformações nas 
Batatas EgBerto, em Vagos. Apesar de todas as lutas e 

dificuldades, olhando para trás, Vera Santos, responsável pela 
empresa assegura que a batalha foi ganha e que as Batatas 

EgBerto estão agora mais fortes e preparadas do que nunca para 
continuar a comprar e comercializar batatas, cebolas, alhos e os 

respetivos sacos. De Portugal para o Mundo.

De Portugal para o Mundo
BATATAS EGBERTO
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Paulo Meneses e Vera Santos

“OS NOSSOS PRINCIPAIS CLIENTES SÃO OS 
REVENDEDORES POR ISSO CLARO QUE A 
CONCORRÊNCIA EXISTE, CONTUDO, A NOSSA 
RELAÇÃO COM ELES É CORDIAL, PELO QUE ENCARO 
ESSAS EMPRESAS MAIS COMO PARCEIRAS DO QUE 
COMO CONCORRENTES”



Ver artigo no caderno “Especial Construção Civil (Aveiro)”, pág. XIII




