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Vivo num país com
milhares de desempregados, vítimas de
uma crise para a qual
não contribuíram, que
antes trabalhavam, tinham o seu rendimento e, em função disso,
constituíram família,
compraram casa, carro e ninguém poderá
discordar que viviam
de forma concomitante com os seus rendimentos.
Falo de pessoas, de
profissionais dos mais diversos setores,
mais ou menos qualificados, do privado, da
função pública, do comércio, indústria, professores, médicos, enfermeiros, investigadores universitários... Falo de gente que investiu em formação para ter uma carreira ou
que investiu na carreira para ter uma vida
estável, para servir o país que lhe financiou
o curso ou a empresa que neles investiu, de
operários que construíram estradas, escolas e hospitais, que estudaram e trabalharam todos os dias até altas horas da noite,
sem limites de horários, sem fins-de-semana e sem feriados. Que deram o seu melhor
pelo país, que preparam o seu futuro e o
das suas famílias para, do dia para a noite,
aparecer alguém que decide que esta gente deve responder por uma crise. Claro que
poderíamos seguir o exemplo do cordeiro
amestrado, que segue os seus pares face à
demanda do pastor que os guia, e acreditar
na irmandade e fraternidade como solução
para todos os males. Mas depois de constatarmos que existem altos indícios de esta
crise ter muito a ver com a Lehman Brothers, começamos a questionar o mais ínfimo elo familiar… Irmãos destes, dispensamos, como deveríamos dispensar certos “irmãos” europeus…
Infelizmente, esses “irmãos insistem na
obrigação solidária baseada no sacrifício
e na austeridade. Não importem, pois poupam dinheiro; não consumam, pois acumulam poupanças, não gastem, pois reduzem
o défice… e, assim, encontrarão a solução
para nos pagarem o que devem, pensarão
os tubarões… Como tal, há que “tirar” os
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subsídios de férias e
de natal, criar e aumentar novos impostos, desacelerar a economia, deixá-la bater
bem fundo para que
nos sintamos cada vez
mais
endividados…
Só não entendo como
poderemos pagar dívidas aos tubarões se
não incrementarmos
a nossa produtividade interna mas, como
não sou economista,
não conto para estas
contas…
Fomentar o desemprego e tratar os nativos
dos países periféricos da Europa com desprezo, como se de meros números se tratassem parece ser a fórmula. Tratá-los como
inúteis, acusados de recorrerem aos transportes e escolas públicas de forma abusiva, de utilizarem o serviço nacional de saúde sem qualquer necessidade, de serem o
mal da sociedade em que vivem começa a
ser parte integrante da educação que deverá gerar uma sociedade mais racional. Que
se lixem as metas definidas pela OMS há
décadas que deveriam bastar para envergonhar o mundo e que incluíam educação,
saúde e alojamento como direitos universais. Que vergonha, viver num país que, em
pleno século XXI, retrocedeu para níveis de
um país subdesenvolvido, com crianças a
passar fome, com famílias a recorrerem a
instituições esmolando um pouco de comida, vendendo ou penhorando os seus bens
para tentarem sobreviver a esta selva de interesses mesquinhos e financeiros.
Que Estado é este que se verga a um “bando de agiotas” que representa um grupo de
interesses financeiros, que nada tem a ver
com a nossa cultura e história? Nem foram
eleitos pelos portugueses e continuam, impunemente, a impor medidas que semeiam
a destruição, a desgraça e a miséria… Confesso a minha mais profunda indignação, a
minha revolta contra todos estes jogos de
poder, manipulação e intriga. É preciso dizer basta! Basta de tanta incompetência, e
corrupção.
Sérgio Oliveira

Mutuália – Federação Mutualista
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“RELANÇAR O MOVIMENTO MUTUALISTA
SEMPRE FOI O NOSSO DESÍGNIO”
negociar com a Europa Mut. Tentamos encontrar serviços que sejam necessários às instituições, e que elas, pela sua dimensão, quer económica, quer social não são capazes de ter produtos e serviços de economia social, mas através
de um conjunto de recursos que a Mutuália pode
reunir, passam a ter.
É esse o vosso principal contributo e objectivo?
Sim, e o grande objectivo da Mutuália sempre
foi esse – encontrar soluções através da reunião de esforços de todas as associações para
disponibilizar bens e serviços que estas não tinham possibilidade de ter. E, por estarem vocacionadas especialmente para o serviço mutualista sem poderem aceder a outro tipo de serviços.

Albano Loureiro

H

omem dedicado a causas, abraçou o projecto Mutuália há cerca de uma década.
As dificuldades na implementação do projecto, não foram entrave às suas convicções que
o impulsionaram a travar as maiores lutas
para ver o projecto Mutuália materializado.
A postura de Albano Loureiro no Mutualismo é acima de tudo a de um dever de cidadania e de ajuda ao próximo, mesmo em detrimento, muitas vezes, da sua actividade profissional. Em entrevista exclusiva à F&C, fala da
sua dedicação ao projecto que faz por carolice, dos avanços e recuos no percurso da instituição que lidera, das 14 instituições associadas, dos produtos Mutuália e a da sua visão
muito peculiar do Mutualismo. Passado, presente e futuro vão beber à essência do movimento, passemos a revisitá-lo nas palavras do
nosso interlocutor.
Que objectivos foram possíveis alcançar
após a criação da Mutuália?
Desde logo os primeiros objectivos que foram
alcançados foram, disponibilizar às associadas
produtos que elas por si só, não conseguiriam
nunca alcançar, quer sejam os produtos de economia social, quer seja a gestão do seguro de
saúde. As associadas por si só, não conseguiriam

Actualmente como pode caracterizar o Mutualismo? Passado, presente e futuro qual a
sua visão?
É muito diferente, a dinâmica da economia dos
estados e dos países é hoje muito diferente daquilo que era há 20 anos atrás. Por força até
dos desenvolvimentos económicos a que chamam “crise”, acho que isso traduz um certo
exagero deprimente estar sempre a falar na crise. Logo, por força dos desenvolvimentos económicos dos últimos anos, as mutualidades tiveram
que se adaptar. Há 5 ou 10 anos atrás, na economia fazíamos previsões de 1 a 5 anos. Hoje em
dia, a dinâmica da economia é tal, que é impossível fazer esse tipo de previsões… Por sua vez,
as mutualidades tiveram que se adaptar a esta
nova forma de estar na economia mundial. E,
as economias dos estados acabam por traduzirse na economia das pessoas. Mas para se habituarem a isso tiveram que evoluir muito no seu
posicionamento. Há hoje uma visão completamente diferente do que é uma associação mutualista do que no passado. As associações mutualistas hoje estão muito vocacionadas para o
serviço aos associados, mas também um serviço
alargado à comunidade onde têm que ter um espectro de serviços e de bens que possam prestar
a essa comunidade, e que vai muito além do que
antigamente se fazia com atribuição do subsídio
de funeral, ou outro tipo de apoio médico. Hoje
há muitas associações mutualistas que têm várias clínicas a funcionar para o apoio da saúde.
Também são geradoras de emprego?
Certamente. As associações mutualistas têm
tido um contributo muito forte para a economia
do país. Não há a menor dúvida.
Mas sente ainda alguma invisibilidade destas
associações?
As mais pequenas são ainda muito pouco visíveis,
porque actuam muito num âmbito restrito regional ou até mesmo local. Projectos como a Mutuá-

lia dão-lhes visibilidade e projectam-nas para âmbitos de influência geográfica muito para além do
âmbito local em que se inserem. A Mutuália teve
também esse objectivo projectar o movimento mutualista fazendo a soma de todas as instituições e
dando-lhe um carácter e uma dimensão completamente diferentes. No arranque do Mutuália, a
União das Mutualidades tinha uma postura dentro
do movimento mutualista que não era a postura
que se pretendia na Mutuália. A Mutuália existiu
como movimento para complementar aquilo que
era feito na União das Mutualidades. Aliás, no momento de arranque da Mutuália, o presidente era o
mesmo da União das Mutualidades. Portanto, havia um complemento nos dois serviços. Entretanto,
fruto dessa clivagem que houve na altura do arranque, a Mutuália passou a agir de modo próprio. Reconheço que hoje a União das Mutualidades presta
serviços que são também prestados por nós, mas
agora fruto de um do novo bom relacionamento
entre ambas as instituições, estamos a tentar encontrar soluções de complementaridade para evitarmos andarmos os dois a fazer a mesma coisa e
desperdiçar recursos e energias. Hoje há um bom
relacionamento, e que pensamos aprofundar num
futuro muito próximo através do estabelecimento
de um protocolo de interligação entre as duas organizações.
As vossas associadas, por esta altura, têm
crescido?
Todas as associações mutualistas têm-se debatido nos últimos tempos com um decréscimo de
associados, provocado essencialmente por aquilo a que se chama crise. Ou seja, as pessoas sentem necessidade de reduzir as suas despesas e
por essa razão vão pelo caminho mais fácil…
Temos tido alguma dificuldade de penetração no
mercado porque as pessoas ainda olhas pra estas associações mutualistas como uma despesa supérflua apenas para apoiar por exemplo,
um subsídio de funeral, mas a dinâmica moderna das associações mutualistas não tem permitido aquilo que poderia ser uma hecatombe, isto
é a perda de associados ao desbarato. Durante
o ano 2012 e também 2013 é já possível assistir em algumas instituições mutualistas, a um
acréscimo de associados, porque tem disponibilizado muitos serviços que não estavam no âmbito das associações mutualistas, e têm conseguido passar a imagem de que hoje o mutualismo
já é muito mais do que um simples pagamento
de subsídio de funeral. Tem resistido e nisso a
Mutuália também tem ajudado. Seria injusto, as
associações não reconhecerem à Mutuália esse
mérito de os ter ajudado a crescer nesse parâmetro de sócios, porque as associações quando
vendem os seus serviços aos sócios e potenciais
sócios, vendem-lhes com estes produtos de economia social e de saúde e têm com isso conseguido captar sócios.

Têm 14 associadas, para quando aumentar esse
número? O valor da jóia de adesão continua a
ser o grande entrave?
Essa é a parte mais complicada. Temos uma questão que é incontornável, que é a adesão ao projecto, que implica o pagamento de uma jóia. Nós procedemos a uma alteração estatutária que é a de
permitir a adesão de parceiros ao projecto da Mutuália. E, como essa alteração estatutária que foi
efectuada em Junho, é ainda recente, ainda não temos resultados, mas estamos convencidos que vamos conseguir alargar a massa crítica do projecto
e já tivemos alguns contactos, no sentido de aderirem ao projecto enquanto parceiros. Aliás, no
sentido também do bom relacionamento que temos desenvolvido com a União das Mutualidades.
Estes parceiros irão beneficiar de todos os produtos que a Mutuália disponibiliza, irão ter participação activa na vida da instituição, simplesmente não sendo associados de pleno direito, não terão
capacidade deliberativa nesta instituição. Ou seja,
não podem votar.
A EUROPAMUT trouxe um novo fôlego para
a Mutuália?
A ligação à EUROPAMUT trouxe de facto um
novo fôlego à Mutuália, porque permitiu disponibilizar um produto verdadeiramente de ponta que é
o seguro de saúde. É um produto que nós acreditamos sinceramente que possa trazer-nos uma forte
mais-valia quer para a Mutuália, quer para as próprias associadas que estão envolvidas no projecto.
Como viu a chegada da REDE MUT? Sentiu
que a sustentabilidade da Mutuália estaria em
causa?
Não. A REDE MUT existe num âmbito próprio de
interligação de instituições mutualistas e, eu sou
daqueles que quando olha para um projecto, olha
sempre pelo aspecto positivo. Tudo o que seja importante e bom para disponibilizar aos sócios e às
pessoas mais carenciadas serviços que lhes possam facilitar a vida e que possam contribuir para
uma melhor qualidade de vida, para mim são sempre bem-vindos. Nunca olho para nenhum projecto,
como um projecto concorrente, muito mais no mutualismo. Não preconizo em qualquer circunstância que o movimento mutualista possa servir para
uma ‘feira de vaidades’ de quem quer que seja.
A reforma do próprio sistema da Segurança
Social e também da saúde poderá ser potenciado pelo movimento mutualista?
O movimento mutualista pode ter um papel predominante na reforma da Segurança Social, podemos complementar os serviços da Segurança Social a custos muito inferiores para as pessoas, fornecemos bens e serviços que a Segurança Social
lhes estava a fornecer, a custos muito mais elevados. E não temos consciência disso.
Por isso, acredito que em momentos de maior dificuldade económica como aqueles que vimos atravessando, haverá caminho para que movimentos,
como o movimento mutualista possam ter uma
melhor penetração no mercado e disponibilizar
serviços às pessoas que elas não poderiam aceder
em circunstâncias normais, por força das suas dificuldades económicas da economia familiar. IPSS’
s e associações mutualistas podem ser os agentes
potenciadores dessa mudança.

E qual é que pode ser o papel da União das
Mutualidades nessa mudança de paradigma?
A União das Mutualidades tem um papel fulcral
do nosso ponto de vista. Tem que ser entendida pelos nossos governantes, pelo Estado tem que ser
entendida como um parceiro ao nível de outros
parceiros sociais mais importantes. Aliás, a União
tem que assumir esse papel. A Mutuália está sempre disponível para apoiar a União das Mutualidades neste papel de parceiro social que ela deve
desempenhar com intervenção das actividades da
governação que digam respeito ao aspecto da economia social.
Sente que a União das Mutualidades tem tido
voz?
Tem. Sinto que seria injusto de minha parte dizer o
contrário. Lamento, que enfim a tal ‘feira de vaidades’, muitas vezes impeça as pessoas de reconhecerem o mérito aos outros, ao contrário daquilo que
ouço, convivo muito bem com o sucesso dos outros. Portanto, seria uma injustiça afirmá-lo, pelo
contrário, nos últimos 30 anos, tem tido uma voz
muito activa junto do acto da governação e junto
do governo e de quem define o âmbito das políticas sociais e uma participação muito intensa. Esse
é mérito de quem tem dirigido a União, e é mérito
obviamente também das próprias associações mutualistas que se têm envolvido nesse projecto. E a
Mutuália não deixará por mãos alheias aquilo que
são os seus créditos, assim como os seus deveres e
obrigações. Vai estar solidária.
Mas entende que é necessário um relançamento do mutualismo ao nível da consciencialização das pessoas?
Considero que esse relançamento já está a ser feito, porque hoje as pessoas já olham para as associações mutualistas de uma forma completamente
diferente de há uns anos atrás.
Hoje, as associações mutualistas já têm uma projecção completamente diferente. Procuram encontrar-se entre si e a União das Mutualidades e a
Mutuália nesse aspecto têm um papel importante, porque procuram encontrar entre si para gerar
através da conjugação de esforços, gerar uma capacidade de resposta aos seus associados diferente da do passado. Por isso, concluo que esse relançamento já está a ser feito com uma pujança que
pode atingir a muito breve prazo objectivos muito importantes.
Estando na fundação do projecto Mutuália,
que surgiu pelas mãos da União das Mutualidades, através do Engº. Edmundo Martinho,
sente-se satisfeito com o percurso da Mutuália? Que futuro auspicia para a Federação?
Nunca me sinto satisfeito com nada, se assim fosse
não chegava aonde cheguei. Os resultados da Mutuália neste momento não me satisfazem, porque o
projecto inicial tem sido de alguma forma distorcido.Tenho consciência das limitações da Mutuália e
há que fazer autocrítica e este projecto foi constituído para as instituições, que ao longo deste tempo, as próprias instituições para quem este projecto foi criado se têm abstraído dele e têm procurado
posicionar-se consoante os resultados que vai obtendo. A Mutuália criou-se com outro propósito, o
de tirarem todas juntas partido dos resultados sejam bons ou fracos… Como isso não tem sido pos-

sível, temos tentado encontrar soluções
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alternativas! Agora, não era esse o projecto inicial. Mas como acredito naquilo que é a ideia
original, ou seja, ter bens e produtos que possam
ser disponibilizados às instituições e a que elas não
têm acesso por si só, essa é a nossa doutrina essencial. Contudo, se tivermos que descaracterizar
o projecto nesse aspecto e pôr alguém a trabalhar
em nome das instituições para chegarmos a esse
objectivo é isso que iremos fazer. Continuo a achar
que a Mutuália como projecto tem futuro, tem um
bom futuro, tanto melhor quanto as instituições o
queiram. Há instituições mais e menos empenhadas, mas isso há em todas as organizações.
Mas essa crítica que faz ao alheamento das
próprias associações é o que prejudica o próprio associativismo?
Não. A crítica que faço às instituições, faço-a no
âmbito da Mutuália, mas isso verifica-se um pouco por todo o associativismo, não restringe ao movimento mutualista. Movimentos como a Mutuália
e a própria União das Mutualidades, têm aqui uma
importância absoluta, porque têm que tentar incutir nas pessoas uma nova forma de estar e de sentir
o movimento mutualista. Ou seja, uma forma mais
agregadora de vontades, do que propriamente uma
forma egoísta de cada uma olhar para o seu umbigo. Nesse aspecto, acho que as consciências mutualistas têm que mudar e muito.
E quer a Mutuália, quer a União, quer outros movimentos têm que contribuir para isso.
Uma palavra às associadas da Mutuália…
Deixo sempre a mesma mensagem, que possam
encontrar neste projecto da Mutuália, os elementos essenciais dos interesses comuns para que com
isso possam dignificar também o projecto. Isto
corresponde a cada instituição da Mutuália, bem
como, uma associação mutualista que esteja para
aderir. Queremos encontrar bons parceiros para
juntos fortalecermos o sector.
A Rede Mut, o Montepio poderiam ser esses
novos parceiros?
Qualquer projecto pode ser parceiro da Mutuália.
Nós não limitamos a entrada na Mutuália. Portanto, quanto mais gente estiver envolvida no projecto, maior possibilidade tem o projecto de sucesso e tendo sucesso, maior capacidade tem de servir as instituições que lá estão dentro. É essa a minha postura.

EPAMAC – Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses
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“Queremos que a EPAMAC se afirme
como a referência da Gestão
Equina a norte do País”

U

ma referência no panorama do Ensino Profissional Agrícola em Portugal, a EPAMAC
– Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Marco de Canaveses é
também uma referência indissociável da região.
O seu reconhecimento fez merecer a confiança
do governo para implementação de experiências
piloto para reformulação de cursos e programas
educativos.
Cinco quintas estão na origem dos 100 hectares
que a Escola compreende. Pedro Martins, adjunto do director da EPAMAC, moderou uma
viagem que começou em 1999, também na companhia da professora Olívia Dias. Quanto ao futuro da agricultura, o nosso interlocutor diz não
saber como irá evoluir, mas aponta as potencialidades do turismo e da gestão equina, ofertas
formativas da EPAMAC!

História e Repercussão do
Ensino Profissional
“Nascemos em 1999 como tantas outras escolas
profissionais agrícolas, nesse período houve a necessidade de revitalizar o ensino profissional e a
grande mudança deu-se no ano 2000, quando passamos de natureza privada a pública. A relevância
para o ensino profissional agrícola foi elevada com
esta transição, essencialmente, porque esta é uma
região com uma vocação agrícola muito evidente.
Muitos dos nossos alunos são familiares de alunos
que já estudaram cá. Ultimamente, abrimos cursos ligeiramente diferentes, como Técnico de Turismo Ambiental e Rural e Técnico de Gestão Equina, que curiosamente atraem um público completamente diferente. Vêm mais pessoas de fora. Portanto, o sector primário sempre foi a principal actividade na região, muito embora hoje já se volte
para outras áreas como o turismo, alguma indústria… Essa importância reflecte-se no número de
alunos que temos tido, quase em contraciclo com o
panorama que se verifica noutras escolas.”

Mudanças: do privado
ao público
“Foi uma transição suave, um pouco lenta como
acontece um pouco com toda a burocracia do país.
Penso que foi benéfica a mudança. Reconheço que
o sistema privado tinha algumas vantagens, mas
o sistema público permite outro tipo de trabalho
mais flexível. De referir, que a EPAMAC continua
a ser uma exploração agrícola polivalente, com a
produção de 900 litros de leite por dia, que é vendido à AGROS, produz vinho, embora parte das uvas
sejam vendidas à Quinta da Aveleda, temos uma
produção de silagem para alimentar as vacas, pomares, estufas de hortícolas e florícolas, criação
de perdizes, patos, coelhos, etc. Assim, temos algum retorno financeiro e é este orçamento privado
proveniente dessas produções que serve de ‘almofada financeira’ para continuarmos a inovar, a empreender, a expandir-nos.”

“Estudar na EPAMAC
não custa nada”
“O ‘custo zero’ engloba todos os alunos. A escola presta um serviço social muito importante por
vários motivos, primeiro pelo enquadramento geográfico, porque estamos a falar de uma região
muito deprimida, dum local em que a maioria dos
pais não têm condições para pagar um passe escolar, os manuais escolares, material didáctico, a alimentação. Nós suprimos essas necessidades.
Estudar aqui é gratuito. Aliás, dispomos de uma
residência escolar, em regime de internato, para os
alunos que vêm de concelhos limítrofes ou são de
mais longe e que não teriam outra forma de estudar na EPAMAC, a não ser ficando na residência.”

Alunos de todos os cantos
do País, mas dificuldade na
Captação!
“Temos muitos alunos de Marco de Canaveses e a

influência da escola estende-se essencialmente pelos concelhos limítrofes, mas há alunos que vêm de
mais longe, Vila Nova de Gaia, Murça, Bragança,
Ponte de Lima, Cartaxo, Portalegre…
Além da nossa localização geográfica um pouco afastada de grandes centros urbanos, todos os
anos é uma luta captar alunos, porque no caso das
escolas secundárias é só renovar a matrícula de
ano para ano. Nós temos que fazer a captação de
alunos, publicitar, o que fica bastante oneroso.”

Ensino Profissional uma
alternativa válida?
“De há alguns anos a esta parte, o ensino profissional tornou-se uma bandeira política, que até
tem funcionado a nosso favor. É uma questão
circunstancial, embora ainda se valorize muito
os percursos académicos longos.
Felizmente essa atitude começa a mudar e as pessoas começam a perceber que um bom técnico intermédio é muito necessário e pode ter tanto sucesso profissional ou mais do que uma pessoa que tenha um percurso mais longo. Trabalhamos essencialmente para que ingressem no mercado de trabalho, enquanto as escolas secundárias preparam
os alunos para prosseguimento de estudos.”

EPAMAC e recrutamento de
alunos pelo tecido empresarial
“Fazemos uma procura activa e temos tido uma
óptima receptividade. Tem sido tradição que os
nossos alunos, quando estagiam nas empresas,
fiquem lá a trabalhar, porque sabem fazer as coisas. Esse é um indicador muito benéfico ao nível da empregabilidade, ou seja, o nosso principal objectivo é formar técnicos que integrem futuramente o mercado de trabalho.”

ca em contexto de trabalho. Ainda maior que
nos cursos profissionais.”

Projecto: “Crescer até um
patamar que seja sustentável”
“Temos tentado crescer fisicamente e isso só é
possível pelos financiamentos português e europeu e pela ‘almofada financeira’ das nossas
produções que permitem investir noutras áreas.
Logo, uma das prioridades é construir uma nova
residência, aliás, este ano temos uma situação
provisória com contentores-dormitório, tal foi a
afluência de novos alunos. Noutra área, temos
investido no campo equestre, desde o picadeiro, boxes para os cavalos, cavalos e póneis, faremos uma pista de saltos e tudo isto envolve investimentos muito avultados. Estamos a crescer
muito rapidamente na área equina, mas queremo-nos afirmar como uma escola de referência
na área da Gestão Equina a norte do País, desenvolvendo esta oferta formativa aqui de raiz.”

Mediação entre Ensino
Profissional e Ensino Superior
“Estabelecemos um protocolo com a Escola Superior Agrária de Ponte de Lima. Tivemos a funcionar um CET – Curso de Especialização Tecnológica – de Cuidados Veterinários e um CET
de Gestão e Animação Turística no Espaço Rural. Este ano abrimos somente este último, não
por falta de procura, mas por falta de condições
logísticas.
Também está a decorrer uma experiência piloto do

Curso Vocacional do Técnico de Produção Agropecuária, estamos numa fase muito incipiente, mas
julgo que este ano vai ser interessante, porque é
a primeira vez que existem cursos vocacionais ao
nível secundário. A médio prazo, penso que terão
uma expressão mais significativa do que agora. Com
esta experiência piloto, o Ministério da Educação irá,
na minha perspectiva, ter o mesmo sucesso como
aconteceu com os cursos vocacionais de nível básico.
Tudo aponta para isso porque se destinam a alunos
com bastante insucesso ao longo do percurso académico, logo terão uma forte componente de práti-

Cultura da disciplina: da
escola à vida profissional
“Temos tido muito sucesso na recolha de alunos
que estavam muito desmotivados ao nível do sistema de ensino, funcionamos com uma forte vertente inclusiva. Na EPAMAC vive-se um ambiente
familiar, 300 alunos, 50 professores, não existem
toques de entrada e saída, nem vedações, estabelecemos relações sólidas de respeito, sempre com
a base da cultura da disciplina e do acolhimento
para quem chega! Queremos preparar bons técnicos e formar bons cidadãos”.

7

8

EPADRV – Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos

É TEMPO DE PREPARAR
O FUTURO!
drasticamente em determinados cursos em relação a anos anteriores. Cada vez há mais jovens
a procurar-nos já não como alternativa, mas
como primeira opção. Este tipo de ensino começa a ser visto como prioritário. Porém, reconheço que houve uma evolução enorme ao nível de
formação nos últimos 5 anos do ponto de vista
de escolas profissionais, qualificações e apetrechamento das escolas. Houve alguns fundos disponíveis e as escolas aproveitaram e apetrecharam-se muito bem em relação ao que havia antigamente.

Fernando Silva

A

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos (EPAVDR) é um marco para a região em que se insere, mais do que uma escola de ensino profissional é “uma Escola para todos, a qualificar cada um”, lema que Fernando Santos, director da instituição de ensino fez questão de
sublinhar.
Há 8 anos como director da EPADRV, Fernando Santos é bastante crítico sobre os rumos
que marcam o panorama educativo em Portugal, com especial enfoque no ensino profissional.
Mesmo assim, acredita que o ensino profissional

poderá representar o futuro do ensino, até porque já esteve “no outro lado” (ensino público) e
já viu “outras realidades”, revelou.
A resposta na qualidade no ensino, assente na
inovação, empreendedorismo e internacionalização definem os mais de 20 anos da EPADRV.
Talvez sejam estes os grandes factores de sucesso que garantem o êxito na empregabilidade
dos seus alunos.
O ensino profissional em Portugal tem crescido?
Nos últimos anos tem havido um aumento gradual do número de alunos e a procura aumentou

O vosso lema é: “Uma Escola para todos, a
qualificar cada um”. Como o justifica?
Há várias razões. Sendo uma escola profissional
não nos podemos dar ao luxo de rejeitar alunos,
ou seja, temos que cativar todos e tentar que todos concluam as formações a que se propuseram; outra questão prende-se com a resposta
que damos a solicitações de tribunais, CPCJ’ s,
porque como temos a residência, estas instituições vêem na escola um parceiro para não institucionalizar permanentemente os jovens; por
fim, também pela diversidade de projectos e de
eventos que realizamos no âmbito da comunidade local e não só, também a nível nacional, pois
temos ao longo dos anos assumido várias parcerias, o que nos leva a concluir que somos em
absoluto “uma Escola para todos, a qualificar
cada um”!
Há algum tipo de competição entre o Ensino
Superior e as Escolas Profissionais?
O nosso focus é diferente, logo penso que não
há competição. Noutra perspectiva, penso que os
Institutos Politécnicos poderiam ser uma extensão das Escolas Profissionais. É pena que não
se cultive esta relação de proximidade, no sentido dos Institutos garantirem a continuidade do
ensino das áreas que os nossos alunos frequentam. Portanto, não existe o aproveitamento de
sinergias entre escolas profissionais e politécnicos. Falta alguma pro-actividade da parte deles.
É certo que realizámos alguns protocolos com
alguns Politécnicos que não passaram do papel
É importante que se viabilizem na prática.
Acha que de alguma forma o Ensino Profissional ainda continua a ser visto de forma
depreciativa?
Houve essa fase, mas julgo que já se evoluiu um
bocadinho. Felizmente, tem havido uma mudança de paradigma, de mentalidade! Os alunos escolhem-nos por opção, não como alternativa.
Esta vaga de desemprego poderá ser contrariada com uma procura mais acentuada pela
formação profissional?
Penso que sim. Temos constatado as virtualidades do ensino que produzimos. Pela nossa ex-

periência, concluímos que a maioria dos nossos jovens saem muito bem qualificados e, na
sua maioria estão empregados neste momento.
Aliás, no âmbito do sector primário nem conseguimos dar resposta às solicitações!
Têm sentido o “chamar à agricultura” de que
tanto falam os nossos governantes?
Sim. É lógico que esta “moda” tem tido reflexos políticos, mas também reflexos positivos na
procura de cursos ligados ao sector agrário, o
número de alunos aumentou, só que considero
que esta “moda” não é de todo benéfica! Seria
importante definir uma estratégia assente nos
profissionais das escolas e quem está no terreno
há 20 anos. O que tem acontecido é que o sector empresarial tem ofertado e promovidos formações “duvidosas”, pedem-nos protocolos e no
fim valem, o que valem Estou certo que dentro
de dois, três anos acaba a “moda” e depois, o
que virá a seguir?
Ou seja, há um desfasamento e descontinuidade de políticas no ensino que vos afectam
continuamente?
Acredito que os CEF – Cursos de Educação e
Formação daqui a um ano acabam todos Entretanto, lembram-se do ensino vocacional, houve a polémica com o ensino do inglês, a proposta de implementação do ensino dual, mas esquecem-se que o ensino dual significa que haja uma
interligação forte entre escolas e empresas. Na
Alemanha tem funcionado na perfeição! A realidade portuguesa não é esta, ainda não consegue acompanhar do ponto de vista do tecido empresarial e até mesmo da mentalidade dos empresários. No caso da escolaridade obrigatória,
há alunos que não têm tantas capacidades, obrigá-los a terem um currículo normal, não sei até
que ponto é vantajoso Já para não falar no novo
Estatuto do Particular e Cooperativo, que é uma
autêntica machadada no ensino Público. São estas questões que devem exigir a maior ponderação por parte dos nossos governantes. Uma política de continuidade de 10 a 15 anos seria a solução ideal. Ir buscar pessoas que estão no terreno, reunir opiniões, consertar consensos As
escolas públicas não têm autonomia financeira,
contratual Dever-se-ia definir o papel de cada
um no processo educativo, definindo uma estratégia longo prazo. O mesmo se passa com os
manuais escolares, não há gratuitidade e andam
sempre a mudar.
Esta é uma Escola inovadora, empreendedora e também internacional nos estágios e
visitas de estudo que promove?
Sim, a questão dos estágios e visitas de estudo
internacionais foram apostas na diferenciação,
ou seja, definimos que para termos alunos, temos
que oferecer mais e melhor e diferente de todos.
No caso da EPADRV estamos deslocalizados de
tudo. Aliás, quando recebemos visitas tecem-nos
rasgados elogios pela nossa oferta, mas ao nível de acessibilidades estamos muito limitados.
Nesse parâmetro, as escolas citadinas têm outra
capacidade para captar alunos, por isso resolvemos inovar e fazer diferente!
+Como têm corrido as experiências internacionais, sobretudo os estágios?
Temos tido experiências boas e menos boas, mas
estamos sempre a tentar melhorar! O nosso
grande entrave é que no caso de um estágio in-

ternacional é difícil o acompanhamento de proximidade, mas será essa a nossa grande aposta.
Nos diferentes cursos, disponibilizamos estágios
em Inglaterra, Suíça, França, Espanha, Palma
de Maiorca, na maioria as experiências foram
muito positivas. Temos tido bastante aceitação
e inclusive alguns alunos vão ficando por lá, outros acabam por prolongar o estágio. Temos que
preparar o futuro!
Na promoção da EPADRV, apostamos sobretudo em feiras nacionais (Feira da Agricultura de
Santarém), mas estivemos em duas feiras internacionais, na Feira do Cavalo, em Paris e na Fitur – Feira Internacional de Turismo de Madrid,
nesta última não participamos, mas fomos mostrar aos alunos!
Com um know-how de 20 anos, que momentos de mudança de paradigma destaca no
ensino profissional, em específico, na EPADRV?
Na EPADRV, essencialmente ocorreram dois. A
mudança de instalações do centro da vila para o
actual espaço em 2000 e, depois, em 2002/03, a
passagem da escola da iniciativa privada (entidades promotoras: Cooperativa de Vagos, Escola Secundária de Vagos e a Câmara Municipal),
para a esfera pública. À semelhança da maioria
das escolas profissionais, a nossa base é o sector agrícola.
Foi vantajosa a mudança do privado para escola pública?
Não, foi um erro! Na altura havia uma consciência diferente do modelo. Ninguém questionou
passar a pertencer ao Estado. Era uma “segurança”, pensava-se na altura! Neste momento,
é ver como tudo mudou. Hoje estamos ‘presos’
por sermos uma entidade pública. Não podemos
fazer mais, porque há muitos constrangimentos.
Uma vez que uma das vossas entidades promotoras era uma cooperativa e a vossa génese está no sector primário, qual o escoamento de estudantes pelas cooperativas?
A Cooperativa de Vagos com todas estas mudanças definhou. Contudo, recentemente fundiu com
a CALCOB, Cooperativa Agrícola dos Lavradores do Concelho de Oliveira do Bairro, penso que
irá ganhar um novo fôlego. Os nossos estudantes têm tido uma óptima aceitação na CALCOB,
mas não só, somos procurados pela Cooperativa
de Águeda, entre outras cooperativas, sobretudo
no âmbito de gestão equina e produção agrária.

Ao nível da inovação e do empreendedorismo dispõem de uma Loja
9
Regional, como tem corrido a experiência?
Localiza-se no interior das instalações da EPADRV, com venda ao público e movimenta as mais
diversas parcerias, pelos seus produtos certificados. As encomendas podem ser também feitas
online, para contrariar a nossa localização que
não potencia muito o negócio! Além disso, o poder de compra diminuiu.
Com todas as polémicas na educação que
têm vindo a público, como vê o futuro do ensino em Portugal?
Não vejo, só com uns óculos muito graduados!
O futuro é muito incerto, temos cada vez mais
que acautelar os investimentos, pois o que hoje
pode ser viável, no futuro não. Isto é tudo muito volátil! A oferta formativa está dependente
da aprovação dos cursos. Estamos muito dependentes da centralidade, desde logo porque
decide-se a “régua e esquadro”. Não há qualquer sentido da realidade. Exemplificando, na
área da Restauração, investimos num pólo que
poucos têm, conseguimo-lo através de protocolos e parcerias, trabalhámos para que o pudéssemos erguer. A taxa de empregabilidade
tem sido alta. Porém, este ano cortaram-nos
duas turmas de restauração em Junho, quando
já tínhamos 62 alunos matriculados! Tivemos
que ir à luta e só a 27 de Agosto recebemos a
homologação especial da DGEST. Ou seja, são
emitidos pareceres de redução de turmas com
total desconhecimento dos locais. Cada vez
mais tenho uma resistência grande em propor
um qualquer investimento de grande envergadura, pois não sabemos o dia de amanhã. Há 5
anos disseram-nos: diversifiquem a formação.
Nós assim fizemos, porque percebemos que se
não apresentássemos condições na área da
restauração, morreríamos, depois querem-nos
cortar as turmas que sustentam o curso Paradoxos incompreensíveis!
Aos profissionais docentes, não docentes,
encarregados de educação, comunidade e
alunos…
Esperamos que este ano corra bem e que seja
um sucesso como nos últimos anos, sempre
conscientes que temos que melhorar muita coisa, que temos que fazer melhor, evitando os erros
do passado. Deixo esse desafio. Aos alunos desejo sobretudo que concretizem os seus sonhos.

CALCOB - Cooperativa Agrícola dos Lavradores do Concelho de Oliveira do Bairro, CRL
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O SECTOR COOPERATIVO FUNCIONA COMO
REGULADOR DA COESÃO SOCIAL”

Fernando Silva

“

Não há segredos, apenas há uma constância no nosso propósito. Somos uma empresa com alma, cuja equipa está unida pela
consecução dos objectivos traçados, que visa
sempre o bem comum, quer estejamos a falar de associados, colaboradores, fornecedores ou clientes. Reconhecemos o valor das novas ideias, do empreendedorismo e procuramos inovar, mantendo uma visão aberta, mas
nunca esquecendo as nossas experiências e
ideais, porque se é verdade que “quem não
tem passado, não terá futuro”, nós orgulhamo-nos muito da nossa génese, lutamos pelo
nosso presente e ansiamos pelos frutos que
colheremos no futuro.” A acepção pertence a
Fernando Silva, gerente da CALCOB, - Cooperativa Agrícola dos Lavradores do Concelho de Oliveira do Bairro, CRL que nos mostrou que os horizontes ali, não têm limites!

No coração da Bairrada, a CALCOB é uma referência no país. Quais os momentos chave que
marcam os 38 anos de existência e os mais de
quatro mil associados?
Vários são os momentos chave que marcam o percurso desta cooperativa, porque o caminho é feito
de pequenas grandes vitórias. Mas, tendo de eleger
alguns mais marcantes, tenho de destacar a criação da Cooperativa em 1975 e o seu início de acti-

vidade em 1977, em resposta às necessidades dos
agricultores da região.
As áreas de negócio iniciais prendiam-se com
a venda de factores de produção e escoamento da batata de consumo. Posteriormente, apostamos na importação da batata de semente. E
em 1980, dado a grande procura por parte dos
agricultores de armazenamento e escoamento
das suas produções construímos novas instalações no Porto Clérigo, que viriam a ser a nova
sede, localização que ainda hoje se mantém. Em
1981, criámos o Departamento de Formação,
movidos pela consciência de que somos um impulsionador de conhecimento, como tal, queremos incrementar novas ideias, novas técnicas e
novas ferramentas ao nosso associado, que visem o desenvolvimento das suas competências.
1995 foi o ano em que apostámos num novo sector de actividade: os produtos hortícolas, que se
tem provado ser uma aposta ganha. Em 2004,
vimos o nosso trabalho e esforço ser reconhecido com a entrega da Medalha Municipal de Mérito (agro-económica), Grau Ouro, pela Câmara
Municipal de Oliveira do Bairro. Em 2011, obtivemos o estatuto de PME líder e PME excelência, fruto do reconhecimento da nossa saúde
financeira, da nossa estratégia de crescimento e
da nossa presença competitiva no mercado. Em
2013, concluímos o processo de fusão por incorporação da Cooperativa de Vagos, denotando o espírito cooperativo da CALCOB, e a nossa vontade de estarmos cada vez mais junto dos
agricultores.
Para 2014, prevemos o início de actividade da
nova unidade produtiva da CALCOB destinada à
beneficiação dos produtos hortícolas e IV Gama,
pretendendo com isto aumentar a nossa gama de
produtos, alcançando um maior número de consumidores, alargando a nossa carteira de clientes e,
aumentando a nossa quota de mercado. Satisfazer
os nossos 4650 associados, alcançando a preferência dos clientes e consumidores, criando bem-estar
e uma sociedade mais dinâmica é um dos motes
desta cooperativa.
Este ano integraram em processo de fusão a
Cooperativa Agrícola de Vagos, quais as potencialidades desta integração?
A fusão por incorporação da Cooperativa de Vagos na CALCOB foi o culminar de uma série de
reuniões e diligências, impulsionadas pelo espírito
cooperativista e pelo desejo de darmos um novo
fôlego à agricultura vaguense e ainda para que a
Cooperativa de Vagos e tudo o que ela representa
não se perdesse no tempo. Ao defendermos esta fusão, estávamos a lutar pelo tecido agrícola da região e por todos os agregados familiares que têm
na agricultura o seu rendimento directo ou indirecto. Apesar de já trabalharmos com Vagos, pretendemos, agora, estar mais perto do associado e do
agricultor, prestando-lhe um serviço mais alargado

e colocar ao seu dispor tudo o que precisa para desenvolver a sua agricultura e a sua actividade. Assim, pretendemos criar condições nas instalações
já existentes, para que o agricultor e associado se
sinta em simbiose com os ideais da Cooperativa e
nela encontre todas as respostas de que necessita.
Do fornecedor, agricultor e associado à cooperativa, quais as mais-valias de pertencer / fornecer os seus produtos à CALCOB?
Ao escolher a CALCOB o fornecedor/agricultor/
associado abraça um projeto conjunto e os ideais
cooperativistas, ou seja ele sabe que está a entregar produtos a uma organização que também é
dele e cuja estratégia de acção visa acima de tudo
a melhoria das suas condições de vida. Ao se tornarem parceiros da CALCOB sabem que a sua voz
é ouvida e tida em consideração, que procuraremos
encontrar uma solução para os seus problemas.
É nosso lema formar, aconselhar e acompanhar o
fornecedor/agricultor/associado para que ele se supere diariamente. O sucesso dos nossos parceiros é
o nosso próprio sucesso!
Todos os anos desenvolvem acções de formação, nas mais diversas áreas de intervenção do
sector primário, como têm decorrido, quais as
mais requisitadas e participadas?
Cada vez mais o sector agrícola está regido por
normas e directrizes que têm de ser cumpridas
pelo agricultor. A nossa oferta formativa é pensada de acordo com as directrizes do ministério,
mas também com as necessidades dos nossos associados. Em 2012, fizemos 16 ações de formação. As formações são realizadas pela CALCOB,
que é entidade formadora e são financiadas pelo
Estado Europeu e pelo Estado Português, no âmbito da medida 4.3 do POPH e inseridas no CIF
da CONFAGRI. As áreas mais requisitadas são
as relacionadas com o cumprimento da legislação
em vigor e melhoria da atividade agrícola, nomeadamente a Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos, Mecanização Básica de Veículos Agrícolas
Cat. III, Agricultura Biológica, Produção Integrada. No entanto complementamos estas ações com
áreas como marketing, informática, Inglês, para
alargarmos o leque de conhecimentos dos nossos
associados. No final de cada acção de formação
e no término de cada ano fazemos uma auscultação das necessidades formativas e elaboramos/reelaboramos o nosso plano formativo de acordo com
essa análise.
Sabendo que o vosso número de exportações
ronda os 4%, que se trata de um valor baixo
potenciado pela própria durabilidade dos produtos, como trabalham o mercado nacional?
Estamos a trabalhar no sentido de aumentarmos
estas margens. Actualmente estamos a envolvernos numa parceria que fomente a visibilidade e a
promoção dos nossos produtos em mercados es-

trangeiros. No que concerne ao mercado nacional,
preocupamo-nos em produzir os produtos que o
mercado solicita, com elevada qualidade, frescura
e sabor, tão característicos da nossa região bairradina. E não descuramos um rigoroso controlo de
qualidade, para assegurarmos que os nossos produtos são “o melhor da terra à sua mesa.” Apesar da crise que nos assola ser uma constante no
nosso dia-a-dia, não deixamos de apostar na inovação e no empreendedorismo. Estamos a construir uma nova unidade produtiva, que para além
de criar melhores condições para todo o processo
de beneficiação: limpeza, seleção, escolha e embalamento dos produtos hortícolas, permitirá a produção de uma nova gama de produtos: a IV Gama
(produtos minimamente processados).
Quais os produtos que podemos encontrar no
mercado com o vosso carimbo, bem como os
serviços que disponibilizam? As vossas lojas,
extensões?
A CALCOB é uma Cooperativa Agrícola, que realiza operações de compra e venda de produtos provenientes das explorações dos seus associados,
submetendo-os a um processo de beneficiação e
controlo de qualidade, antes de o entregar ao cliente. Os produtos CALCOB estão presente em vários
pontos comerciais do país, em granel ou embalados. No que concerne aos embalados: podemos estar nas prateleiras dos hipermercados com marca
própria (CALCOB e Mimos da Horta) ou com a
marca do cliente.
Como já disse comercializamos batata de semente, batata de consumo, hortícolas, venda de
fatores de produção, vários serviços: Sanidade
Animal, Ajudas (Candidaturas a Subsídios),
Vitivinicultura (Guias, Declarações de Colheita e Produção, Declarações de Existências),
SNIRB e SNIRA, Contabilidades Agrícolas de
Sócio, Análises de Terra, Apoio Técnico aos Agricultores. Podem encontrar-nos no Porto Clérigo,
onde é a nossa sede, mas também nos podem encontrar em Oliveira do Bairro, Oiã, Mira, Cacia,
Vagos e Aveiro. Em Aveiro acabámos de proceder à inauguração da nova loja (junto ao mercado de Santiago), de maneira a melhorarmos
as condições de atendimento dos nossos clientes. Estamos também a iniciar a construção de
um novo posto de atendimento em Oiã. Ou seja,
lentamente procurámos melhorar as nossas infraestruturas para que a relação com o nosso
associado seja cada vez mais estreita.
“Da Terra nascemos e na Terra florescemos”
é como se definem enquanto instituição cooperativa. Face ao vosso volume de negócios,
como vai a saúde financeira da CALCOB, uma
vez que atravessamos tempos de crise?
A crise afeta-nos a todos e esta é uma realidade da qual não conseguimos escapar. O poder de
compra é menor e claro que o consumidor faz

Projecto das novas instalações
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uma selecção mais cuidadosa dos produtos que
coloca no seu carrinho. O preço a que transaccionamos os nossos produtos também tem decrescido. Apesar disso, a CALCOB tem procurado contrabalançar esta situação com o aumento
das quantidades transacionadas. Em 2012, faturámos uma média de 13 milhões de euros, fruto de todo uma sinergia entre todos os nossos
parceiros.
O cooperativismo pode ser uma resposta à
crise, ou o movimento em si ainda é visto de
uma forma depreciativa, que o impede de proliferar?
O sector cooperativo ocupa um lugar insubstituível
na nossa organização económico-social, pois garante o equilíbrio entre a atividade económica e o
espírito social, assim como funciona como regulador da coesão social. E tenho de reconhecer o trabalho que tem sido feito para prestigiar estas instituições. Mas muito há ainda a fazer… Não podemos dizer que a imagem das cooperativas seja das
mais credíveis no mercado. E é nestes momentos
de crise, em que a atenção se redobra sobre as cooperativas, que temos de chamar a atenção para a
necessidade de modernizarmos e rejuvenescermos
o setor cooperativo. O Estado e a Comunidade têm
de estar cientes de que para existirem estas instituições de economia social, têm de ser criadas condições propensas à sua proliferação e manutenção
na sociedade.
O reconhecimento do sector da Economia
Social em Portugal corresponde às vossas expectativas? A nova Lei de Bases e a revisão do
novo Quadro Comunitário, o que vão trazer ao
sector?

Frota CALCOB

É de realçar todas as iniciativas que promovam o
cooperativismo. 2012 foi o Ano Internacional das
Cooperativas e houve uma série de iniciativas que
trouxeram visibilidade a este sector. 2013 trouxe
esta nova Lei de Bases, que confere um regime jurídico e fiscal às várias instituições que integram
a economia social. Esta nova lei traz, a meu ver,
um reconhecimento da existência do terceiro sector e do seu peso na sociedade. Peso este, visível
pela criação da conta satélite, que nos mostra uma
visão da dimensão do 3º setor em Portugal. Mas
este espírito de união e de cooperação das várias
cooperativas deve-se manter, nos anos vindouros,
porque unidos somos realmente mais fortes.
A revisão do Novo Quadro Comunitário procura acima de tudo fomentar o empreendedorismo e a inovação, facilitando o acesso a financiamento por parte das empresas. Esperemos é
que a imagem das Cooperativas junto da Banca seja equivalente às demais empresas existentes no mercado.
Como projecta o futuro da CALCOB, com novos investimentos, inovação?
A CALCOB vai continuar a projectar-se como uma
cooperativa, cuja forma de estar e de trabalhar já
conquistou e fidelizou vários clientes. A aposta na
transparência da sua acção, na qualidade e na frescura dos seus produtos, na formação dos seus associados e na superação dos objetivos serão uma
constante. Estamos a concluir a edificação de uma
nova unidade, que esperamos ser impulsionador de
emprego e de dinamismo da região. E, “com passos bem assentes na Terra”, procuraremos crescer
paulatinamente, criando raízes sustentáveis e profundas.

Cooperativa Agrícola dos Olivicultores do Fundão, CRL
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COVA DA BEIRA:
O NÉCTAR DOURADO SEMPRE À MESA

D

os grémios às cooperativas, António Padez
sempre teve uma forte ligação à terra. Filho de agricultores, desde os 13 anos que conhece bem os meandros deste sector. Sócio nº 658,
preside actualmente a direcção da Cooperativa Agrícola dos Olivicultores do Fundão, CRL,
que conta com cerca de 1500 associados activos, tendo iniciado actividade em Janeiro de
1962. Há três anos na direcção, fez investimentos avultados no lagar, em adaptação ao que de
melhor se faz na especialidade. O azeite virgem
extra Cova da Beira é o néctar dourado que produzem, marca registada da Cooperativa.
Aos 70 anos, António Padez é o exemplo da pró
-actividade. Chegado ao patamar da direcção da
cooperativa, em três anos procedeu à recuperação
do lagar com um investimento que ronda os 300
mil euros. Neste momento, depara-se com o problema de falta de espaço para introdução de mais
depósitos de azeite de maior escala, problema esse
que espera ver resolvido em parceria com uma associação de criação de gado local, inclusive já estão em negociações para avançar.
A campanha de recolha e produção do azeite virgem extra Cova da Beira decorre de Novembro a
Fevereiro, este ano a expectativa é alta, prevêemse 3300 toneladas de azeite. “Prevemos uma
campanha extraordinária este ano”, referiu, apenas para já têm “capacidade para 360 mil litros
de azeite”, lamentou. “Somos ultrapassados involuntariamente por não termos quantidade, apesar
de sermos o maior lagar em número de associados
e em capacidade do distrito de Castelo Branco.”
Este é um “azeite de categoria superior obtido directamente de azeitonas, unicamente por processos mecânicos”, pode ler-se nos rótulos das embalagens que distribuem. “Podíamos ser um azeite
DOP, mas essa certificação é muito dispendiosa.”
A exportação ainda está fora dos planos da coo-

perativa pela falta de capacidade produtiva destinada a essa dimensão. Contudo, desde a mudança
de direcção que o volume de negócios aumentou
quer na venda a granel, quer do engarrafado, estabilizando a saúde financeira da cooperativa. Em
Lisboa podem encontrar o azeite Cova da Beira
no “Rei do Bacalhau”, cliente assíduo de cerca de
600 garrafões por mês.
O Cova da Beira é extraído essencialmente da azeitona galega grada, qualidade típica da Beira Interior, mas não só, também da cordovil, bical, cobrançosa e arbequina, espécies bem características
do interior do país.
“É o solo que nos dá a qualidade”, assegurou António Padez. “A produção olivícola é afectada e
condicionada por vários aspectos, desde o clima,
aos temporais, os insectos…Dificuldades que no
fundo assolam um pouco toda a produção agrícola
durante todo o ano.”
Associados da Fenazeites é na APABI – Associação de Produtores de Azeite da Beira Interior, que
fazem regularmente as análises de qualidade das
suas produções. “É uma associação da terra e que
nos presta um óptimo serviço.”
À F&C confessou que “é difícil estar à frente de
uma casa como esta. Temos produtores que vêm

aqui por arrasto ou porque são herdeiros, outros
já têm muita idade. Depois não temos agricultores evoluídos, no sentido das suas idades serem tão
avançadas que não lhes permite reciclar conhecimentos através da formação. Além disso, penso
que há um descrédito generalizado na agricultura.”

Cooperativismo, um “mito”?
Segundo o nosso interlocutor, ainda hoje há uma
forte resistência ao cooperativismo, pois no comando das cooperativas estão dirigentes muito envelhecidos, “a gente jovem não vem para esta actividade. Porém, também os espanhóis têm invadido
isto tudo”, ressalva.
“O cooperativismo ainda hoje é considerado um
mito. Quando se implantou o cooperativismo, pela
tutela do Inscoop, foi com uma boa intenção, só
que o associativismo nunca foi bem visto, porque
pela experiência que tenho doutros países, em que
o cooperativismo ganha a sua verdadeira acepção,
as pessoas são egoístas e portanto, aqui em Portugal nem sempre funciona. Em Espanha é muito
diferente, a título de exemplo, há uma cooperativa
que estabeleceu a fusão de mais de 40 cooperativas. Nessa fusão há um espírito de entreajuda em
que a mão-de-obra, as máquinas que detêm, entre
outros recursos, formam um real aproveitamento
de sinergias. Aqui, chamam-nos comunistas!”
No que respeita à nova Lei de Bases da Economia
Social, António Padez considera-a “uma barafunda, pois não é esclarecedora e o produtor está muito confuso”, adverte.

Junta de Freguesia de Ariz –
Marco de Canaveses
Por lapso, na edição nº23 da F&C de Julho de
2013, na entrevista realizada com o presidente Joaquim Oliveira, intitulado “Estou Preparado Para A
Luta!” houve um lapso nos números que a autarquia de Marco de Canaveses paga mensalmente e,
não como o disposto na última edição, por ano. Passa-se a transcrever para efeitos de contextualização
a questão em causa, de acordo com a nossa política
editorial. Informamos que Joaquim Oliveira venceu o
último escrutínio, do qual resultou a União das Freguesias de Ariz, Favões e Magrelos, que se denominará: “Freguesia Bem Viver”.
A Câmara teve dificuldades deixadas pelo anterior
executivo. Como caracteriza a actual situação?
A Câmara não teve, tem e continuará a ter por
mais duas décadas. A Câmara tem muitos constrangimentos a nível financeiro, ajudado ainda com
a situação económica que se vive no País e no estrangeiro, paga aos bancos cerca de 340 mil euros por mês, repito por mês. E eu pergunto: “Onde
está a obra para tanta dívida”, isto até 2005. Tomara eu ter 340 mil Euros durante um mandato!
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“HÁ FUTURO NA AGRICULTURA!
O NOVO QUADRO COMUNITÁRIO
SERÁ FULCRAL PARA ESSA EVOLUÇÃO!”
tenham o máximo de benefícios, uma ajuda para
financiar investimentos que permitam que a exploração cresça e seja rentável.

José Luís André

E

ngenheiro Zootécnico, no ramo das Ciências Agrárias, José Luís André cedo percebeu que a consultoria do sector agro-florestal, aquando da entrada em vigor dos Quadros
Comunitários na década de 80, teria um longo caminho a percorrer.
Vocacionada para o sector agrícola e florestal e
respectivas instituições, nasce em 1994 a Gestiverde para assessorar as candidaturas destes,
a fundos comunitários, através de acompanhamento técnico, gestão de investimentos e execução de trabalhos agro-florestais, no intuito de
maximizar a rentabilidade do património rural
dos seus clientes, valorizando e preservando-o. A
sua especialização no apoio ao meio rural, tem
acompanhado e contribuído para a concretização de estratégias das políticas agrícola e florestal nacional.
A Gestiverde é indissociável do seu mentor
como surgiu?
A minha área é agronomia, quando me formei
comecei logo por trabalhar em consultoria do
sector agro-florestal, nomeadamente por estarem em vigor em 1986 os célebres quadros comunitários. Por brincadeira, junto de alguns colegas começamos a trabalhar esta área e acabei
sempre por ficar ligado a esta área das candidaturas dos empresários deste sector. São já 27
anos de experiência. Estamos bem posicionados no mercado e temos clientes de todo o país.
A Gestiverde surge 1994, a partir de outra empresa mais vocacionada para a área da consultoria fiscal e destina-se ao sector agrícola e suas
instituições. Portanto, o seu ‘core business’ é a
consultoria para candidaturas a fundos comunitários no sector agrícola, pecuário, florestal e
agro-industrial, como lagares, adegas, designadamente nas ajudas à produção e à transformação. Também colaboramos com escolas profissionais e escolas superiores agrárias do país. O
que fazemos é enquadrar necessidades, maximizando as ajudas para esse projecto, para que ob-

A taxa de sucesso tem sido grande?
Sim, bastante grande. Ao princípio as pessoas e
os técnicos que analisavam estas questões não tinham grandes meios e no final os números divergiam, hoje já não fazemos experiências, em função
da dimensão da exploração conseguimos saber em
tempo real se os projectos de investimento são viáveis ou não. Fazemos com garantia de sucesso ou
aconselhamos os caminhos a viabilizar determinado projecto. Há muitas explorações inviáveis, porque as estruturas podem ser pouco produtivas, a
própria área pode ser insuficiente e não se justifica o investimento. No entanto, há uma medida
de apoio específica que cobre praticamente todos
os investimentos na agricultura de pequena dimensão. A nossa actividade principal é esta, a par disto, no sector florestal fazemos o acompanhamento
de obras e de execução de obras. Por exemplo, se
o cliente tiver uma área por florestar e houver um
desconhecimento do mercado, nós desenvolvemos
o conceito “chave na mão”, em que perante a área
e a plantação nós agilizamos todo o processo, para
a viabilização do projecto. Nestes casos, consoante
a duração do projecto, subcontratamos mão-de-obra, através de uma estrutura criada para o efeito
ligada à Gestiverde.
39% do território nacional é florestal, que
preocupações acarreta este sector?
No sector florestal os problemas são maiores,
porque a agricultura é uma agricultura muito diversificada no nosso país, pela dimensão da exploração, pelas condições climáticas que cada
região tem, daí a grande diversidade de produtos que o nosso país tem. Hoje produzimos quase tudo, leite, cereais, hortícolas, flores, pequenos frutos, temos vinha, pelo país todo, olival por
quase todo o país, excepto a faixa litoral que
não é tão adaptável, mas temos zonas do país
com culturas e especificidades próprias.
Os problemas maiores no sector agrícola prendem-se com os preços de mercado, porque muitas vezes as explorações não têm capacidades
suficientes para produzir a custos baixos, que
lhes permitam chegar a um mercado cada vez
mais competitivo, por não conseguirem concentrar produção. Neste último aspecto, o próximo
Quadro Comunitário vai incidir muito nas ajudas
à concentração da produção ou de agrupamentos de produtores para tentar concentrar a produção de pequenos agricultores.
Esse Quadro Comunitário poderá dar um
novo alento às cooperativas agrícolas?
Também, mas para isso é preciso dinâmica e
capacidade de gestão para se voltarem para o
mercado. Muitas das cooperativas não sobrevi-

veram, salvo raras excepções, porque não havia
capacidade de gestão era tudo feito por carolice. Hoje, apesar de ser necessário e interessante esse volume de associam que formam o movimento cooperativa, é necessária uma gestão empresarial com gente com conhecimentos de gestão, de marketing, de mercado, para que se alcancem objectivos e resultados. As pessoas têm
que se organizar para poderem competir, porque
a própria agricultura é uma actividade bastante
instável, mas de avultados investimentos e aplicação de recursos.
No sector florestal, a realidade é outra, o sector vive muito da pequena propriedade, principalmente a norte do Tejo, abandonada, com os
proprietários ausentes, envelhecidos, que ao passo que vão morrendo, vai deixando ficar, que depois se associa aos fogos, dado o abandono a que
estão sujeitos, é um ciclo vicioso
No âmbito da experiência pessoal e da Gestiverde, o ensino profissional área da agricultura e na área florestal tem notado um
regresso à terra?
Leccionei na Escola Profissional de Abrantes,
que cedo iniciou o ensino profissional agrícola
e tenho algum conhecimento de causa. Muitos
alunos que saíram dessa escola, estão hoje no
mercado de trabalho, são empresários agrícolas ou trabalham do sector, aliás, a Gestiverde
é empregador desses alunos. Acredito no ensino
profissional e até mesmo no prosseguimento de
estudos ao nível de ensino superior, as bases na
área agrícola são óptimas. Até mesmo para um
jovem agricultor que queira instalar-se, o ensino
profissional é muito útil. É uma mais valia frequentar o ensino profissional, as empresas têm
convidado os alunos a ficar quando acabam o
curso. Um bom técnico agrícola é bem remunerado, já não é vista como uma profissão menor.
Quanto à questão da agricultura estar na moda
é mais uma questão de desemprego que motiva a
que as pessoas que tenham um terreno e se lancem nesta área um pouco “às escuras”, mas toda a
agricultura tem que acompanhar as tendências de
mercado e as técnicas, não basta apenas o espírito empreendedor, há que fazer cursos de formação.
O futuro da agricultura passará essencialmente pela base do ensino?
Há uma nova geração de pessoas interessadas
em apostar neste sector. Há a possibilidade de
explorar novos mercados, concentrarmo-nos em
produtos para os quais tenhamos maior potencial e maior valorização no exterior. Sobretudo,
há que apostar em produtos que tenham mercado, penso que há futuro na agricultura! Está em
curso a negociação do novo Quadro Comunitário e esta actividade dependerá desses fundos, a
Gestiverde será um precioso elo de ligação entre
as duas realidades.

Tipografia Meneses – Cooperativa Gráfica de Espinho, CRL
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DE EMPRESA A COOPERATIVA,
UM EXEMPLO DE SUCESSO!
Mais de cinco décadas
de dedicação
Desde miúdo que Fernando Gomes, acompanha Fernando Meneses na Tipografia Meneses.
Chegou em 1961 e, desde então, já passou por
todos os sectores da cooperativa. De operário a
porta-voz dos colegas de profissão, Fernando
Gomes reconheceu que acompanhou os altos e
baixos da cooperativa, mas sente que faz parte
“da família” Tipografia Meneses – Cooperativa Gráfica de Espinho e está disposto a dar-lhe
continuidade, sempre com o maior rigor e máxima responsabilidade, até porque as dificuldades são cada vez maiores.
Fernando Meneses, ladeado por
Fernando Gomes e restante Equipa

D

esconhecida pelo grande público enquanto
cooperativa, a Tipografia Meneses é uma
das poucas cooperativas gráficas no país, cuja
resiliência persiste. Nasceu em 1960, mas
transformou-se em cooperativa em 1976, no
período áureo da proliferação de cooperativas
nos mais diversos sectores. Neste em particular, à data eram mais de 700, hoje desconhece-se o número exacto das que restam. A F&C
esteve em Espinho e entrevistou o seu mentor,
Fernando Meneses, que aos 82 anos recorda
na perfeição a explosão do movimento cooperativo e anos de existência de uma ‘casa’ que
sempre fez questão de acompanhar de perto.

Sendo um Homem do cooperativismo, quais
os momentos que marcam a cooperativa que
dirige há quase quatro décadas?
A Tipografia iniciou actividade em 1960 individualmente. Depois do 25 de Abril, as empresas
passaram por imensas dificuldades. Foi nessa altura que as reivindicações e exigências dos trabalhadores aumentaram vertiginosamente. Foi uma época conturbada que também nos afectou. Assim, em
1976 decidimos transformar a empresa em cooperativa. Começámos com uma equipa de 14 elementos, hoje estamos com seis, mas aconteceu naturalmente, ninguém foi despedido porque alguns
elementos optaram por lançar-se noutros desafios.
No entanto, confesso que a ‘máquina eliminou o
homem’, mas felizmente não motivou despedimentos! Chegamos a conseguir emprego para dois antigos empregados.
No que respeita à carteira de clientes, estes são sobretudo do norte do país, mas asseguramos que temos vários com algumas dezenas de anos! Desejamos manter a confiança que sempre depositaram
em nós e a qualidade a que os habituamos.

A ‘escola’ do cooperativismo não se cinge ao
pós 25 de Abril…?
Já antes do 25 de abril tinha noções de cooperativismo. Fiz vários cursos, estive na origem
de várias cooperativas. Sentia o cooperativismo
como uma solução, uma maneira de ultrapassar os problemas de então. Nessa perspectiva,
em 1976, avançamos para a criação da cooperativa. Claro que continuámos com um problema, que entretanto, de forma natural se foi resolvendo, que era a do elevado número de funcionários para a capacidade produtiva da empresa.
Paralelamente, também o número de cooperativas que existiam era elevado, mas ao longo dos
anos foi-se diluindo.
Em 1976 a empresa foi convertida em cooperativa, essa decisão convergiu muito com o idealismo que apregoava politicamente. A razão que julgo que terá surtido grande efeito, contrariamente
a muitas outras cooperativas que foram também
transformadas, é que essas continuaram com uma
entidade patronal. Aqui, sempre funcionou como
cooperativa, só não o foi na verdadeira acepção da
palavra, porque não seria justo que os chefes de
família auferissem o mesmo que um jovem, sem
qualquer encargo. Nessa questão entendi que não
deveria ser tudo igual. Na tentativa de equilibrar
essa lacuna, os aumentos eram feitos em iguais
proporções para todos. O “patrão” nunca pode ter
a intenção de ir buscar os lucros!
A Tipografia Meneses é um bom exemplo do
que é uma cooperativa operária?
Sim. A nossa existência e longevidade assim o
demonstram. Sempre houve muito a conotação
de que as cooperativas seguiam os ideais políticos do comunismo, muitos encaram-nos dessa
forma ainda hoje, mas é uma ideia sem qualquer
fundamento.

Na sua larga experiência considera possível
trazer sangue novo, jovens que criem novas
cooperativas?
É muito difícil os jovens quererem trabalhar nas
cooperativas. Desconhecem-se os benefícios associados à criação de cooperativas ou empresas
cooperativas, se assim quisermos chamar. Não se
aposta na divulgação de um sector que sempre foi
viável e rentável. O facto de existirem, neste momento, vários programas de incentivo à criação de
novas cooperativas pode criar um novo impulsionamento do cooperativismo, mas há que aguardar…
Há algum segredo para a longevidade das instituições ligadas ao sector da economia social?
Temos seguramente maior facilidade em ultrapassar os momentos de dificuldade, essa é a nossa diferença em relação ao universo empresarial. Unimo-nos e suportamos melhor os momentos difíceis e isso faz toda a diferença, permite-nos resistir melhor.
Na sua opinião esse espírito cooperativo vai
vingar no futuro ou os novos paradigmas vão
alterando-o?
O espírito cooperativo é voluntário. Portanto,
tem de coexistir de forma a que todos se sintam
donos daquele projecto. Assisti ao encerramento de imensas cooperativas ao longo dos anos,
exactamente por não seguirem esta via.
Mesmo assim, costuma-se dizer que a ‘união faz
a força’, logo, se o objectivo não for enriquecer
à custa de estar numa cooperativa, nos tempos
actuais é uma boa saída para a falta de emprego. Como em tudo na vida há bons e maus exemplos de cooperativas com resultados à vista de
todos! Dentro e fora do cooperativismo, as questões da unidade e do entendimento entre as pessoas é fundamental. Só assim a máquina funciona e ultrapassa tudo. Nós temos essa capacidade de resiliência. Por isso, espero que os jovens
com o seu espírito empreendedor possam criar
novas cooperativas.

União das Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira
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“OS CIDADÃOS QUISERAM DAR
UM SINAL À DEMOCRACIA!”

S

alvaguardar os interesses das populações foi o grande impulso para a candidatura independente “Guilherme Pinto
por Matosinhos” que o autarca Pedro Sousa decidiu travar no último escrutínio pela
União das Freguesias de Matosinhos e Leça
da Palmeira.

A audácia valeu-lhe uma maioria absoluta, consubstanciada na vitória que destronou
um concelho de tradição socialista. “Foi uma
grande lição de história que as pessoas deram
ao próprio país e aos partidos em particular.
Os partidos estão de tal forma formatados que
não permitem que a meritocracia prevaleça.
Fez-se história nas urnas. Os cidadãos quiseram dar um sinal à democracia!” Pedro Sousa admitiu ainda que não foi de ânimo leve que
se desfiliou do PS, não obstante, na sua perspectiva há acima de tudo que haver “honestidade intelectual”.
Responsabilidade acrescida, mas de ânimo reforçado, o autarca tem a convicção de que o
poder local deve mover-se pelo “espírito da
causa pública, o altruísmo republicano, o interesse colectivo acima do interesse individual.”
“O que me entusiasma é proporcionar o bem
comum”, referiu ainda, garantindo que a viagem que se afigura pelos próximos quatro anos
marca a simbiose perfeita entre a “irreverência e o dinamismo dos mais jovens e a experiência daqueles que já andam há mais tempo
nestas lides. Penso que juntos construiremos
um futuro diferente para melhorar a qualidade de vida da nossa população.” É a juventude
e o forte dinamismo que tão bem o caracterizam, que o impulsionam a fazer a diferença na
liderança desta União de Freguesias. Foi neste estado de alma revigorado que a F&C esteve à conversa com Pedro Sousa, após ser empossado.

Qual o pulsar desta União das Freguesias
de Matosinhos e Leça da Palmeira? E que
prioridades tem?
Primeiramente tenho estado a inteirar-me da
realidade matosinhense, uma vez que o trabalho em Leça da Palmeira será de continuidade e está neste momento a funcionar bem. A
grande preocupação deste executivo foi o de
equilibrar a representatividade dos matosinhenses e dos leceiros, para que houvesse sempre um ambiente harmonioso no terreno e salvaguardasse o interesse das comunidades.
Fui muito bem recebido pelos colaboradores em Matosinhos, sempre prestáveis, simplesmente do ponto de vista funcional há novas metodologias a implementar. Desde o início que a nossa consternação foi perceber que
no interior do edifício nunca houve vontade de
o adaptar às novas realidades. Há um trabalho muito grande do ponto de vista orgânico, a
realizar. Portanto, a prioridade passa por organizar os serviços. Queremos mudar de paradigma em Matosinhos. Uma mudança total
de paradigma.
O grande projecto até ao final do ano é o planeamento da Ceia de Natal Solidária, que irá
abranger as famílias mais carenciadas e que
será realizada em dois momentos distintos, em
escolas locais de Matosinhos e Leça da Palmeira. Nesta grande acção de solidariedade
serão distribuídos os respectivos cabazes de
Natal. Este ano, em vez de serem abrangidas
500 pessoas, será abrangido um universo bem
maior e isso implica um verdadeiro gabinete
de acção social em Matosinhos que no passado não existia, e que estamos a criar de raiz, é
uma lacuna que existe, custa-me um pouco dizê-lo porque não gosto de chamar o passado,
mas não houve essa preocupação. Aliás, todo
o modelo que aplicamos em Leça da Palmeira
e que teve excelentes resultados, tentaremos
replicá-lo em Matosinhos, na medida possí-

vel, envolvendo a comunidade, adaptando-nos
à nova realidade.
Que palavra tem a dizer sobre uma Reforma Administrativa pela qual tanto lutou,
mas que acabou por avançar. A revogação
ainda é uma prioridade?
A revogação desta lei deve estar na agenda
política e aquilo que se espera é que no futuro,
o próximo governo tenha consciência que esta
reforma foi feita contra as populações, foi feita sem sequer ter em consideração das deliberações da ANAFRE, dos Encontros Nacionais de Freguesias, da própria Associação Nacional de Municípios nos seus Congressos, por
isso foi uma reforma feita contra tudo e contra todos e, quando assim é, aquilo que se espera e o bom senso assim o diz, é que num futuro próximo esta matéria seja novamente objecto de discussão pública, para uma discussão séria com todos os intervenientes e sobretudo respeitando as populações.
Na prática venceu a União de Freguesias,
mas há aqui algum contrasenso… A luta já
acabou? Vai tomar alguma medida?
Do ponto de vista político o meu compromisso é o de salvaguardar a especificidade local
de Matosinhos e de Leça da Palmeira, as suas
raízes, as suas gentes, os seus costumes e a
minha obrigação enquanto presidente desta
união de freguesias é respeitar essa história,
esse passado, a tradição e construir um futuro com base numa interpretação clara do presente, respeitando o passado. Obviamente que
agora ordeno o território de um ponto de vista
mais macro, porque é assim que deve ser feito,
para racionalizar recursos, porque os meios
não são muitos. Mas essa será a grande batalha. Enquanto esta lei não for revogada, passa por cada um dos autarcas, no seu território, salvaguardar cada especificidade local e
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Linhas de acção para Matosinhos e Leça
da Palmeira
Uma “cidade próxima das pessoas”, uma “cidade para o futuro” são
as prioridades do executivo a desenvolver nas mais diversas áreas
de intervenção: acção social, economia, emprego, educação, cultura e turismo.
Voltado para o “reforço das políticas de acção social”, o próximo
mandato assistirá ao surgimento de um “Gabinete de Apoio Social”
que reunirá técnicos especializados, que estarão no terreno para
apoiar as famílias e indivíduos carenciados, bem como a população
idosa que enfrenta o drama da solidão.
Será criado o “Gabinete de Apoio aos Bairros”, para melhoramento da qualidade de vida das pessoas neles residentes. Junto da classe
piscatória, nascerá o “Gabinete das Pescas”.
A Educação irá continuar a ser um pilar de intervenção, garantiu o
autarca. Na área da juventude, será desenvolvido “um programa de
acompanhamento pedagógico a crianças carenciadas”, no âmbito
do “Espaço Jovem”. E existirá a figura do “Guardião da Escola”,
um membro do executivo visitará regularmente as escolas.
Caberá a este executivo reposicionar a economia local, como expôs
Pedro Sousa “o poder autárquico deve contribuir para a estimulação e dinamização do comércio tradicional, para o combate ao desemprego através de uma plataforma de empregabilidade, para o
apoio aos jovens empreendedores e para o reforço da segurança nas
várias artérias.” A participação cívica e democrática, bem como o
desporto serão áreas de forte interesse da autarquia.
Turismo, dinamização cultural, preservação do património e apoio
à restauração serão matérias a impulsionar e, onde se prevê a criação de um roteiro turístico e gastronómico da cidade destinado aos
visitantes.

essa é a luta contra esta reforma. Matosinhos e Leça da Palmeira
manterão os seus serviços abertos à comunidade. No que concerne
à agenda cultural, à agenda desportiva, social que existe de um lado
e de outro, iremos manter o apoio a esse conjunto de actividades e
dessa forma vamos conseguir respeitar uma identidade que é que o
que se pretende.
Portanto, a melhor forma que nós temos para sermos o garante da
defesa destas entidades, através deste registo é que estamos cá! Foi
por essa razão que fui incentivado a candidatar-me e me candidatei,
felizmente recebi a confiança da população e cá estou para dar continuidade ao trabalho desenvolvido em Leça da Palmeira e, em Matosinhos começar do zero, num trabalho que terá que ser feito junto da população.
Quais os constrangimentos que aponta na aplicação desta Lei
da Reforma Administrativa?
De acordo com o que antevíamos, é uma reforma que tendo sido feita ‘em cima do joelho’, hoje em dia tem muitos constrangimentos
práticos, desde logo na parte da contabilidade, gestão orçamental
neste período de transição. Enfim, este tipo de constrangimentos que
estamos a sentir e que tínhamos alertado. Depois aquela grande falácia que hoje está cada vez mais demonstrada é que esta reforma
não vai trazer poupança. Vamos ter muitos mais presidentes no país
a tempo inteiro e, nos casos das ‘mega freguesias’ como a nossa, com
50 mil pessoas vai implicar nesta fase um esforço hercúleo por parte de todos, desde os funcionários aos membros do executivo. Vai ter
que haver uma reorganização dos serviços, mas acima de tudo, vamos precisar do ponto de vista dos recursos humanos e do ponto de
vista operacional de admitir mais pessoas para dar resposta a este
novo quadro de competências que não vem para já acompanhado de
envelope financeiro, o que nos assusta muito… Por parte da Câmara Municipal estamos a aguardar que o novo protocolo de delegação
de competências seja discutido para sabermos com o que podemos
contar. No entanto, a experiência diz-me que o sucesso em Leça da
Palmeira traduziu-se no envolvimento da comunidade. Assim, neste
novo território há que acima de tudo envolver a comunidade na vida
da própria comunidade
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“AQUI, SOMOS MAIS PRÓXIMOS!”
José Felício

E

m Abrantes, as Freguesias de Alvega e
Concavada, em tempos já estiveram unidas, mas quis o destino que se regressasse às
origens. A população de Concavada reagiu
mal a este revés da história, mas o presidente José Felício deixou à F&C o compromisso
de dividir o seu tempo por estas duas freguesias sempre solicito às necessidades da população que representa. “Pretendo fazer o melhor possível no sentido de que todos os cidadãos desta União de Freguesias sejam tratados com o mesmo carinho independentemente da sua idade ou cor política. Acredito que
com pouco é possível fazer melhor”, vaticinou.

entre outras… Vai ter que haver investimento e não poupança como se apregoava… A
poupança trata-se de uma clara falsa questão?

Há vários anos que o actual executivo se

Em relação ao trabalho das colectividades é

É um desafio assumido por mim e que já sa-

De acordo com o programa eleitoral que o
elegeu, o que há para fazer nos próximos
quatro anos? Vindo do anterior executivo
dará continuidade ao trabalho? Quais as
prioridades com tantos cortes orçamentais
previstos e um território maior?

bia que me ia ocupar muito tempo mas como

Foi uma das coisas que me moveu para esta

ximidade com o rio Tejo. É nossa intenção con-

acredito que posso ser útil assumi a presidên-

minha candidatura, porque acredito que com

tinuar com o Festival de Gastronomia e Artesa-

cia. Em relação à União foi um regresso às

pouco é possível fazer melhor. Em relação ao

nato, porque é uma forma que encontrámos de

suas origens uma vez que em tempos já esti-

trabalho desenvolvido pelo anterior executivo

ajudar as colectividades e promovermos o que

veram unidas.

foi excelente, mas não foi visível porque não

é nosso.

ocupa dos destinos autárquicos, como encara o desafio da transição para a presidência
depois deste marco histórico de União de
Freguesias?

datura “Aqui, somos mais próximos” porque é
disso que a população necessita.

Sim é verdade, a poupança é uma falsa questão

Que análise faz ao proliferar de candidaturas
independentes no último acto eleitoral?

uma vez que os valores que têm sido gastos nes-

As candidaturas independentes surgem, na mi-

te início de mandato são já avultados e os que

nha opinião, com as políticas utilizadas pelos

ainda estarão para vir... Isto para não falar no
mau estar que causou ver partir a freguesia de

nossos governantes, os quais caíram em descrédito, por isso as pessoas cada vez mais olham e

Concavada que tanto trabalho deu em tempos a

escolhem pessoas e não os partidos.

desagregar.

Realizam habitualmente o Festival de Gastronomia e Artesanato junto das colectividades locais, que outros costumes e tradições,
culturalmente animam Alvega e Concavada?
Como esperam potenciar e incentivar o trabalho das colectividades?

Ainda acredita na Revogação da Lei da Reforma Administrativa Territorial Autárquica?
Tenho dúvidas, mas ainda tenho alguma esperança que vá imperar o bom senso.

bastante importante, mas é cada vez mais difícil
dar continuidade ao trabalho realizado, porque
faltam pessoas para trabalhar em prole dos outros. Alvega e Concavada, desde há muitos anos,
que é uma zona de pescadores fruto da sua pro-

inaugurou qualquer obra, quero seguir o exem-

Temos ainda, no mês de Agosto a festa em Hon-

Como se vai dividir para atender todas as so-

plo da boa gestão orçamental. Em relação a

ra da Nossa Senhora dos Remédios, em Alve-

licitações de Alvega e de Concavada? Ambas

prioridades é urgente a construção de um novo

ga e, na Segunda-feira de Páscoa, a Senhora da

as sedes manter-se-ão abertas ao público?

Cemitério ou a ampliação do existente, assim

Guia em Concavada, bem como a festa em Hon-

Sim, é verdade as duas sedes manter-se-ão aber-

como a requalificação da Praça da República

ra da Nossa Senhora dos Navegantes que se rea-

tas até que nos seja possível, aliás como foi por

em Alvega, a qual já está para ser remodelada

liza, normalmente, em Julho.

nós assumido aquando da campanha eleitoral.

há muito tempo.

Em relação às solicitações dos dois locais embo-

Qual a missão e o compromisso do presidente José Felício para este mandato?

senta graves lacunas na sua aplicabilidade.

As políticas de acção social são transversais
a todos os projectos políticos que saíram
do escrutínio de 29 de Setembro. As populações do interior têm maiores necessidades
de apoio e de uma política de proximidade?
Maioritariamente, a vossa população é envelhecida?

Para quem na prática tem que enfrentar esta

Com uma população como a nossa, envelhecida

de ou cor política e, como referi anteriormente,

reforma administrativa, a que entraves tem

e, com os tempos difíceis que estamos a atraves-

acredito que com pouco é possível fazer melhor,

assistido? Por exemplo, a começar pela mu-

sar as políticas sociais são cada vez mais neces-

aqui estou para dar a cara e o meu contribu-

dança da heráldica e do próprio selo branco,

sárias e fazem parte do nosso slogan de candi-

to em todas as situações em que seja solicitado.

ra seja trabalhoso não vai haver problema, porque tenho tempo estipulado para estar nos dois
locais.
Com toda a burocracia que a extinção de
Freguesias trouxe, é público que a lei apre-

A minha missão e o meu compromisso enquanto presidente é trabalhar com rigor, fazendo
uma gestão equilibrada. Pretendo fazer o melhor possível no sentido de que todos os cidadãos
desta União de Freguesias sejam tratados com
o mesmo carinho independentemente da sua ida-
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