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Caros leitores,

o ano de 2011 tem sido caracterizado por fortes condicionantes do desenvolvimento económico, 
ouvindo-se diariamente opiniões e pareceres desmotivadores mesmo para os mais audazes 
empresários.

É difícil não se perder o rumo nesta trajetória de empreendedorismo que se pretende reforçada mas, 
afinal, sem qualquer apoio institucional ou financeiro, num clima de instabilidade geral que não se 
antevê de mudança positiva nos próximos anos.

Nós, Grupocertus, continuamos apostados nas atividades a que nos dedicamos, o que neces-
sariamente só conseguimos com um grande esforço e muito trabalho.

Conscientes das dificuldades, é neste contexto que pautamos a nossa atenção, interagindo com 
muitos empreendedores que apesar da conjuntura que os envolve continuam apostados em criar um 
futuro melhor para todos nós.

O nosso obrigado!

Editorial

(Diretor Geral)

José Manuel Inácio

Financertus, Lda.

Certushotéis, Lda.

Imocertus, Lda.

PROPRIETÁRIA E EDITORA. MORADA DA SEDE E REDAÇÃO. DIRETOR.

DIREÇÃO E COORDENAÇÃO. DESIGN E COORDENAÇÃO GRÁFICA. DEPÓSITO LEGAL.

TIRAGEM. GRÁFICA.

Financertus - Consultadoria e Serviços, Lda.  Alameda Roentgen 2A - 1ºE 1600-759 Lisboa  José Manuel Inácio

Dep. de Comunicação e Imagem da Financertus, Lda. Cláudia Inácio  261758/07

3000 exemplares  4/4CORES S.A.            Nota: Isento de Registo na ERC ao abrigo do Decreto-Regulamentar 8/99 de 9 de Junho artº 12º nº1 a)

FICHA TÉCNICA

p
a
g

01



Área de Negócio:

Morada a enviar:

Opinião e Sugestões:

Nome e Apelido:

Sendo a opinião dos leitores muito importante para nós, e caso tenha disponibilidade de a exprimir, ficaremos gratos.

Estabelecimento ou Empresa:

GRUPOCERTUS
Alameda Roentgen 2A - 1ºE
1600 - 759 Lisboa
PORTUGAL

Em qualquer opção, agradecemos que preencha o formulário e envie para:

Entregar na recepção, no caso dos nossos empreendimentos. e-mail: geral@grupocertus.pt

Tel.: (+351) 217 155 305/8 Fax: (+351) 217 155 369

Receber as edições anteriores da revista CERTUS (gratuitamente)

Divulgação

UMA CERTA REVISTA

Esta atitude poderá ser entendida como 
transversal demais, mas a ideia é mesmo 
essa, quebrar com as rotinas e procurar fa-
zer uma publicação diferente, pouco maçu-
da e até talvez com alguma piada (relativa) 
tal como na edição anterior a crónica sobre 
um País em Desburocratização que mere-
ceu vários comentários de parabéns.

Numa conjuntura altamente desfavorável a 
novos projectos, é pois para nós um estímu-
lo redobrado apresentar a crescente melho-
ria que julgamos imprimir ao nosso trabalho 
em cada edição que se efetua.

Esperamos que goste da Certus, tenha uma 
boa leitura, e quando terminar recicle-a !

Obrigado

como o turismo, imobiliária e outras, com 
artigos técnicos e conteúdos de divulgação 
alargados, quer a empresas, órgãos insti-
tucionais e regiões, como a temas atuais de 
relevo em vários setores da nossa eco-
nomia.

Esta aceitação determinará a partir do pró-
ximo ano o aumento da tiragem para 4000 
exemplares que semestralmente distribuí-
mos a nível nacional, reforçando o mar-
keting das nossas empresas e das que 
connosco fazem questão de se divulgar.

A Certus é pois uma revista diversificada 
cujos temas são variados, e seguem uma 
lógica de divulgação não só do setor do tu-
rismo em áreas pouco trabalhadas, como de 
episódios do quotidiano que por enten-
dermos adequados à nossa linha editorial 
fazemos questão de os publicar.

amos na 6ª. edição do que é hoje um 
forte instrumento de divulgação do 

nosso grupo empresarial, e cuja acei-
tação e reconhecimento tem sido cres-
cente.

É curioso olhar para trás e pensar que já 
decorreram quatro anos desde a apresen-
tação e lançamento deste projeto, ao qual o 
tecido empresarial respondeu com elevado 
apoio.

Como o tempo passa! Olhamos e nem nos 
apercebemos do percurso que efetuámos, 
tal é o gosto pelo trabalho que desenvolve-
mos e a motivação que nos envolve, nesta 
constante azáfama dos objetivos instituí-
dos, da competitividade no mercado, do 
procurar fazer mais e melhor.

É nesta senda que tem sido direcionada a 
“Certus”, abrangendo áreas de atividade 

V

BATIZADA DE CERTUS

GRUPOCERTUS
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- Como “Nasce” um empresário

- Apoios e dificuldades na criação de uma   
  empresa

- A importância de ser inovador

A moderação esteve a cargo da Dr.ª. Teresa 
Mouga, diretora da ESTM e Dr.ª Leopoldina 
Alves, diretora do CTC/OTIC.

A temática abordada foi interessante, ten-
do-se procurado elucidar a plateia das difi-
culdades que os jovens irão encontrar no 
mercado de trabalho após as suas licen-
ciaturas.

A visão prática posta na explanação dos 
temas, bem como a informalidade da sua 
apresentação suscitaram aos presentes 
grande interesse e posterior interação na 

NO SETOR DO TURISMO
O EMPREENDEDORISMO

É fundamental os jovens que estando a aca-
bar os seus cursos superiores tenham uma 
visão antecipada das dificuldades que irão 
encontrar no mercado de trabalho.

Uma boa preparação académica é funda-
mental, mas é também verdade que a falta 
de experiência profissional e a incapacidade 
financeira da grande maioria dos formados 
os condiciona de sobremaneira quanto a 
uma possível progressão profissional quer 
venham a ser trabalhadores por conta de 
outrem ou jovens empresários.

Foi nesta contextualização que se desen-
volveu o seminário promovido pelo Insti-
tuto Politécnico de Leiria integrado numa 
iniciativa conjunta com a Associação Nacio-
nal dos Jovens Empresários, sendo pedido à 
Financertus que assegurasse temas diver-
sos, nomeadamente:

COLÓQUIOS & SEMINÁRIOS
ações particularmente dirigidas ao setor 
educativo, com essencial relevo para o Ins-
tituto Superior de Ciências Educativas de 
Penafiel e Escola Superior de Turismo e 
Tecnologia do Mar em Peniche.

âmbito do QREN e a experiência que possui 
na gestão global de projetos.
Neste contexto, várias foram as interven-
ções realizadas desde a publicação anterior 
da Certus, destacando-se nesta edição as 

a Financertus com regularidade con-
vidada para sessões de esclarecimento 
e outros eventos relacionados com a 

atividade empresarial no setor do turismo, 
onde assume particular relevo a matéria no 

É

DE PENAFIELI SEMINÁRIO DE TURISMO
Esta ação visou realçar “A importância dos 
Empreendimentos de Turismo no Espaço 
Rural (TER) no desenvolvimento socio-eco-
nómico do Vale do Sousa”.

O encontro teve lugar numa sala preparada 
para o efeito no Instituto Superior de Ciên-
cias Educativas de Penafiel (ISCE), tendo 
sido abordadas diversas temáticas rela-
cionadas com as novas oportunidades de 

A Financertus assegurou os temas relacio-
nados com o Licenciamento dos Empreen-
dimentos e os Apoios Financeiros existentes 
no âmbito do QREN.

O público alvo foi essencialmente regional, 
dividido entre educandos do ISCE, profes-
sores, técnicos em geral ligados ao setor do 
turismo, bem como empresários da região.

negócio que se afiguram para este setor.

A moderação foi assegurada pelo Mestre 
Nuno Abranja (Diretor do Departamento de 
Turismo do ISCE), a Dr.ª Susana Oliveira (Ve-
readora do Pelouro do Desenvolvimento 
Regional da Câmara Municipal de Penafiel) 
e pelo Dr. António de Sousa (Vereador do 
Pelouro da Educação da Câmara Municipal 
de Penafiel).

fase do debate.
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E DIREITOS CONEXOS
DIREITOS DE AUTOR

assiste-se a um elevado incumprimento da 
lei, ocasionando por vezes a visita de forças 
policiais acompanhadas por representantes 
da SPA ou outras entidades, resultando em 
coimas e ou outras situações que importará 
evitar.

Neste contexto, e porque entendemos que 
a Certus deverá ser um veículo de informa-
ção adequado no aclarar de questões tão 
relevantes quanto a que aqui abordamos, 
convidámos a GEDIPE que através do Dr. 
António Paulo Santos esclarece um tema de 
relevância para o setor do turismo.

A existência de várias entidades a intervir 
nesta matéria e a aparente complexidade 
para a maioria dos empresários hoteleiros 
independentes que gerem unidades de re-
duzida escala, têm criado no setor algum 
descontentamento agravado pelo facto de 
terem que pagar taxas a cada uma delas, 
não percebendo muito bem em resultado 
de quê, e aumentando os seus custos de 
exploração numa conjuntura altamente 
desfavorável.

Apesar das várias campanhas de sensibili-
zação efetuadas junto das Associações Em-
presariais e empreendimentos turísticos, 

a hotelaria tem sido polémica a aná-
lise quanto a esta matéria, uma vez 
que a grande maioria das unidades 

hoteleiras não pagam os direitos reclama-
dos por autores e produtores das obras que 
transmitem, ora por desconhecimento 
(uma minoria) ou por entendimento que 
não o deverão fazer com particular inci-
dência nos videogramas, e em particular os 
dos quartos.

Esta última atitude é tomada de ânimo leve, 
não se ponderando devidamente a legisla-
ção aplicável e os efeitos resultantes do seu 
não cumprimento.

N

QUEM PODE AUTORIZAR E COBRAR DIREITOS DE EXECUÇÃO
E COMUNICAÇÃO PÚBLICA PELA UTILIZAÇÃO DE OBRAS AUDIOVISUAIS?

montantes cobrados pelos produtores pela 
execução e comunicação pública das obras.

Importa ainda esclarecer que os artistas 
intérpretes ou executantes, atores de obras 
audiovisuais, apesar de não terem o direito 
exclusivo atribuído aos produtores, a ver-
dade é que por força dos mesmos dis-
positivos legais têm direito a metade dos 

- Os autores através das entidades de gestão 
coletiva que os representam;

- Os produtores audiovisuais/videográficos 
através das entidades de gestão coletiva 
que os  representam;

Divulgação
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DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO

que foram dirimidas e resolvidas por juris-
prudência comunitária, Acórdão Do Tribu-
nal de Justiça, processo C-306/05, Sociedad 
General da Autores y Editores de España 
contra Rafael Hoteles SA.

Para o produtor do videograma a situação é 
idêntica, pois estabelece o n.º 2 e 3 do artigo 
184.º que carecem também de autorização 
do produtor do….videograma a difusão por 
qualquer meio e a execução ou comunica-
ção pública dos mesmos.

As questões da retransmissão e da mera 
colocação de televisores em quartos de ho-
téis e espaços comuns levantaram dúvidas 

Assim, como no presente artigo se pretende 
esclarecer fundamentalmente as questões 
da representatividade e legitimidade para o 
licenciamento da Comunicação Pública de 
obras audiovisuais, importa desde já referir 
que o artº. 149º nº 2 do Código Direito de 
Autor e Direitos Conexos, doravante  
CDADC, estabelece que a Comunicação de 
uma obra em lugar público está sujeito a 
uma autorização prévia do autor.

Importa realçar as decisões que o TJCE assumiu neste processo:

público às obras radiodifundidas. Por con-
seguinte, se, através de aparelhos de tele-
visão assim instalados, o hotel distribui o 
sinal aos seus clientes alojados nos quartos 
deste estabelecimento, está em causa uma 
comunicação ao público, sem que seja ne-

de aparelhos de televisão não constitui um 
simples meio técnico para garantir ou me-
lhorar a recepção da emissão de origem na 
sua zona de cobertura. Pelo contrário, o ho-
tel é o organismo que intervém, com pleno 
conhecimento das consequências do seu 
comportamento, para dar acesso à obra 
protegida aos seus clientes. Com efeito, se 
esta intervenção não se verificasse, estes 
clientes, embora encontrando-se fisica-
mente no interior da referida zona, não po-
deriam, em princípio, desfrutar da obra 
difundida.”

“Ora, se a mera disponibilização de meios 
materiais, que implica, além do hotel, nor-
malmente empresas especializadas na 
venda ou locação de aparelhos de televisão, 
não constitui, por si só, uma comunicação 
na acepção da Diretiva 2001/29, não é me-
nos verdade que estas instalações podem 
possibilitar em termos técnicos o acesso do 

“Num contexto como o do processo prin-
cipal, impõe-se uma abordagem global que 
necessita, por um lado, de ter em conta não 
apenas os clientes que estão instalados nos 
quartos do hotel, os únicos explicitamente 
referidos nas questões prejudiciais, mas 
também os clientes que estão presentes em 
qualquer outro espaço do referido hotel e 
têm acesso a um aparelho de televisão nele 
instalado. Por outro lado, há que tomar em 
consideração a circunstância de que, habi-
tualmente, os clientes deste hotel se suce-
dem rapidamente. Trata-se, em geral, de um 
número de pessoas bastante importante, 
razão pela qual as mesmas devem ser 
consideradas público em relação ao obje-
tivo principal da Directiva 2001/29, como 
recordado no n.° 36 do presente acórdão.”

 “Ora, a clientela de um hotel forma um 
público novo. Com efeito, a distribuição da 
obra radiodifundida a esta clientela através 

Divulgação
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e programas, nos termos do artº 184º do 
CDADC.

Esta decisão do Tribunal de Justiça das Co-
munidades Europeias veio esclarecer de 
forma clara e objetiva quando e como é que 
certas unidades económicas podiam ser uti-
lizadoras de um serviço, isto é, veio, dar uma 
definição à “expressão espaço público”. 

Ou seja, os produtores audiovisuais que 
representam em simultâneo os artistas na-
cionais e estrangeiros, têm o direito exclu-
sivo de autorizar a utilização das suas obras 

cessário saber qual é a técnica de trans-
missão do sinal utilizado.”

“À luz de todas as considerações preceden-
tes, importa responder à segunda questão 
que o caráter privado dos quartos de um 
hotel não se opõe a que a comunicação de 
uma obra neles operada através de apa-
relhos de televisão constitua um ato de co-
municação ao público na aceção do artigo 
3.°, n.° 1, da Diretiva 2001/29.”

“A Comunicação de uma obra em lugar público está sujeito a uma autorização prévia do autor.”

CÓDIGOS DOS DIREITOS DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS

se traduz por exemplo, na utilização de um 
canal de televisão para ambientação de um 
estabelecimento onde por esta via “indi-
reta” são executados publicamente video-
gramas.

Esta matéria (pelo menos no que respeita 
aos direitos conexos) foi objeto de unifor-
mização comunitária através do nº 2 do artº 
8º da Directiva nº 92/100/CE de 19 de No-
vembro de 1992, que é hoje interpretada no 
sentido do direito de auferir uma remune-
ração equitativa (a Lei Portuguesa vai mais 
longe ao conceder paralelamente um direi-
to exclusivo) cobrir não apenas a comu-
nicação pública directa como também a 

tes ou executantes uma remuneração 
equitativa, que será dividida entre eles em 
partes iguais, salvo acordo em contrário.
 
4 - Os produtores de fonogramas ou de vi-
deogramas têm a faculdade de fiscalização 
análoga à conferida nos nºs 1 e 2 do artigo 
143º. 
 
Importa agora esclarecer o que a lei en-
tende por execução pública de videogramas 
(entenda-se por videograma, filmes, séries, 
telenovelas e quaisquer outras obras e pres-
tações artísticas protegidas) mesmo as si-
tuações, muito discutidas na doutrina da 
“execução pública indirecta” que na prática 

1 - Carecem de autorização do produtor do 
fonograma ou do videograma a reprodução 
e a distribuição ao público de cópias dos 
mesmos, bem como a respetiva importação 
ou exportação.
 
2 - Carecem também de autorização do pro-
dutor do fonograma ou videograma a difu-
são por qualquer meio e a execução pública 
dos mesmos. 

3 - Quando um fonograma ou videograma 
editado comercialmente, ou uma reprodu-
ção dos mesmos, for utilizado por qualquer 
forma de comunicação pública, o utilizador 
pagará ao produtor e aos artistas intérpre-

Artigo 184º 
AUTORIZAÇÃO DO PRODUTOR

Divulgação
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DA LEGITIMIDADE

A GEDIPE e a GDA são entidades de Gestão 
Colectiva de Direitos Conexos devidamente 
constituídas e registadas nos termos da lei 
83/2001, de 3 de Agosto, estando por isso 
devidamente habilitadas a, nos termos do 
artº 73º do Código do Direito de Autor e 
Direitos Conexos (CDADC) exercerem, em 
representação dos respetivos titulares os di-
reitos autorais e conexos de que aqueles são 
titulares, desenvolvendo assim uma ativi-
dade de relevante interesse cultural.

Em conjunto, as Entidades de Gestão Cole-
tiva de Direitos Conexos representam os 
titulares de direitos conexos sobre video-
gramas de origem nacional ou estrangeira, 
comercializados e exibidos no mercado Por-
tuguês.

Para terminar não poderia deixar de agra-
decer à revista CERTUS a oportunidade e 
gentileza que nos concedeu ao publicar este 
artigo, que no nosso entendimento preten-
de apenas contribuir para um melhor escla-
recimento sobre uma temática tão atual. 

A GEDIPE é uma associação de utilidade 
pública, sem fins lucrativos, que tem por 
objeto a gestão, cobrança e distribuição dos 
direitos dos produtores audiovisuais seus 
representados, dos seus administrados e 
dos membros de entidades estrangeiras 
congéneres com as quais celebrou con-
tratos de representação e reciprocidade e, 
nomeadamente, a cobrança e distribuição 
das remunerações provenientes do exer-
cício desses direitos, em Portugal;

A GDA é uma pessoa coletiva do tipo coope-
rativo, sem fins lucrativos, e de utilidade pú-
blica que tem por objeto o exercício e a 
gestão dos direitos conexos ao direito de au-
tor, dos artistas intérpretes ou executantes 
seus cooperadores, dos seus administrados 
e dos membros de entidades estrangeiras 
congéneres com as quais celebrou con-
tratos de representação e reciprocidade e, 
nomeadamente, a cobrança e distribuição 
das remunerações provenientes do exer-
cício desses direitos, em Portugal;

Divulgação

Esta é aliás a doutrina que tem vindo a ser 
fixada por vários tribunais superiores dos 
Estados Membros da União Europeia quan-
do se pronunciam sobre a interpretação 

“indireta” – cfr. por todos J. Reinbothe e S. 
Von Lewinsky, the EC Directive or Rental and  
Lending Rights or Piracy, London, Sweet & 
Maxwell, 1993, pags. 96 e 97.

www.gedipe.org

DR. ANTÓNIO PAULO SANTOS

Advogado

“conforme ao direito comunitário” de nor-
mas idênticas (algumas textualmente 
iguais) ao nº 3 do artº 184º do CDADC. 



Opinião

trolar o equipamento utilizador de subs-
tâncias regulamentadas e identificadas no 
Regulamento (CE) nº 2037/2000 do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 29 de 
Junho, regulamentando as operações de 
manutenção e de assistência desses mes-
mos equipamentos, bem como os requisi-
tos de qualificação do pessoal envolvido nas 
citadas operações – em todos os estabeleci-
mentos que possuam equipamento com 
carga de fluido superior a 3 Kg, é obrigatória 
a sua verificação anual, para deteção de 
eventuais fugas, pelo que as unidades ho-
teleiras deverão nomear um técnico res-
ponsável pela manutenção, devidamente 
inscrito no Ministério do Ambiente, que 
proceda à emissão de um certificado anual 
sobre o cumprimento dos normativos em 
vigor.

os últimos anos temos assistido a 
uma preocupação crescente em con-
tribuir para uma melhor gestão dos 

recursos ambientais, aumentando as exi-
gências regulamentares com um controlo ri-
goroso no geral das atividades económicas, 
de forma a garantir uma redução do im-
pacte ambiental destas na vida do planeta.

O desenvolvimento económico e o conse-
quente aumento da produção de bens de 
consumo e o forte crescimento populacio-
nal, teve por consequência o aumento da 
pressão sobre o meio ambiente, tornando 
evidente (para alguns) que este não tinha 
capacidade de absorver e «limpar» as quan-
tidades astronómicas de poluentes que, em 
todo o mundo, eram (são) lançadas para a 
atmosfera, descarregadas nos rios, mares, 
oceanos e lagos ou depositados nos solos. 
Por outro lado, tornou-se igualmente evi-
dente que os recursos naturais não são 
inesgotáveis.

Para lá da responsabilidade de cada ser 
humano no plano global, que nem sempre é 
acompanhada da consciência individual de 
cada um de nós sobre o assunto, existe uma 
pressão constante sobre esta temática junto 
das empresas, seja através da opinião pú-
blica que, facilmente associa o fator de po-
luição e de impacte ambiental às atividades 
industriais, seja pela própria legislação que 
foi sendo publicada sobre esta temática e 
que reflete consecutivas regras de conduta 
ambiental, com o objetivo de limitar os im-
pactes ambientais de cada atividade.

Em Portugal, cujo compromisso ambiental 
se encontra integrado nas políticas da União 
Europeia, o cumprimento das exigências de 
gestão ambiental e a legislação aplicável é 
gerida pelo Ministério da Agricultura, do 

Mar, do Ambiente e do Ordenamento do 
Território, delegando a responsabilidade de 
controlo em entidades como a Agência 
Portuguesa do Ambiente (ADENE), para o 
caso da construção e certificação energética 
dos edifícios, ou a Inspeção-Geral do Am-
biente e do Ordenamento do Território 
(IGAOT), para o controlo e auditoria das ati-
vidades com incidência ambiental.

Para o caso específico da indústria hoteleira 
existem 4 tipos de situações que deter-
minam a necessidade de cumprimento de 
algumas regras mais específicas e que, na 
sua generalidade, estão ligadas a deter-
minado tipo de equipamentos instalados, 
que são eles:
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UM BEM PRECIOSO
AMBIENTE

  Equipamentos sob pressão, tais como 
geradores de vapor de água ou de água 
sobreaquecida, caldeiras de fluido térmico, 
tubagens, entre outros

    Sistema de refrigeração e aparelhos de ar 
condicionado

, estão sujeitos ao 
Decreto-Lei nº 97/2000 de 25 de Maio, que 
aprova o Regulamento de Instalação, Fun-
cionamento, Reparação e Alteração de Equi-
pamentos sob Pressão (ESP), estipulando os 
requisitos necessários para garantir a prote-
ção de pessoas, aquando da utilização dos 
equipamentos sob pressão ou dos conjun-
tos (excluem-se os equipamentos em que o 
produto PS.V seja inferior a 15000 bar por 
litro, conforme previsto no nº 2 do artº 18º 
do diploma referenciado) – o controlo é ge-
rido por empresas certificadas pelo Sistema 
Português da Qualidade (SPQ), em sintonia 
com as Direções Regionais de Economia 
(DRE), sendo este Organismo responsável 
pela autorização para instalação e autori-
zação de funcionamento do equipamento 
que não esteja abrangido pela exceção.

, são abrangidos pelo Decre-
to-Lei nº 119/2002, de 20 de Abril, alterado 
pelo Decreto-Lei nº 152/2005, de 31 de 
Agosto, republicado pelo Decreto-Lei nº 
35/2008, de 27 de Fevereiro, que visa con-

    
, são regidos 

pelo Decreto-Lei nº 242/2001, de 31 de 
Agosto, o qual tem por objeto a redução dos 
efeitos diretos e indiretos das emissões de    

Os Equipamentos afetos à atividade de 
limpeza a seco, na lavandaria

compostos orgânicos voláteis (COV) para o 
ambiente, resultantes da aplicação de sol-
ventes orgânicos em certas atividades e 
instalações, como é o caso da atividade de 
limpeza a seco, bem como dos riscos po-
tenciais dessas emissões para a saúde hu-
mana e para o ambiente, transpondo para a 
ordem interna a Diretiva nº 1999/13/CE, do 
Conselho, de 11 de Março – a entidade 
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seu correto transporte, tratamento e valo-
rização. A entidade controladora é igual-
mente a Direção Geral do Ambiente e 
Ordenamento do Território, junto da qual 
deverá ser entregue documentação anual 
comprovativa do encaminhamento dado 
aos óleos alimentares usados resultantes da 
actividade de restauração, devendo igual-
mente divulgar ao público o encaminha-

mento dos OAU produzidos, mediante a 
afixação em local visível do certificado OAU 
(modelo disponível como anexo do De-
creto-Lei nº 267/2009 de 29 de Setembro.

No contexto global de todas as situações 
aqui evidenciadas a fiscalização compete, 
no âmbito das respetivas competências às 
Comissões de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional (CCDR), e à Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica (ASAE), 
às autoridades policiais ou outras entidades 
em razão de matéria, como poderá ser o 
caso das autarquias locais.

A inspeção compete à Inspeção-Geral do 
Ambiente e do Ordenamento do Território, 
disponibilizando esta entidade no seu site, 
informação completa sobre os assuntos 
aqui indicados, além da própria Agência 
Portuguesa do Ambiente, que disponibiliza 
toda a informação complementar neces-
sária no seu site.

“
consumo e o forte crescimento populacional, teve por consequência o aumento da pressão 
sobre o meio ambiente, tornando evidente que este não tinha capacidade de absorver e 
«limpar» as quantidades astronómicas de poluentes que, em todo o mundo, são lançadas 
para a atmosfera, descarregadas nos rios, mares, oceanos e lagos ou depositados nos solos.”

O desenvolvimento económico e o consequente aumento da produção de bens de 

(Financertus, Lda.)

MARTA SILVA

Dir. Dep. Assessoria Técnica

responsável pelo controlo a Direção Geral 
do Ambiente e do Ordenamento do Terri-
tório e nestes casos, além de ter que existir 
no estabelecimento a totalidade das fichas 
de segurança de todos os produtos uti-
lizados, deve ser justificado anualmente 
perante a entidade competente o enca-
minhamento dado aos resíduos. Para o caso 
do uso de solventes é também necessário 
que a unidade apresente na Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional 
(CCDR) da área geográfica respetiva o seu 
Plano de Gestão de Solventes anual.

 aplica-se o Decreto-Lei 
nº 267/2009 de 29 de Setembro, que esta-
belece o regime jurídico da gestão de óleos 
alimentares usados (OAU), produzidos pe-
los setores industriais, da hotelaria e 
restauração (HORECA) e doméstico – neste 
caso existe já uma cadeia estruturada de 
entidades/empresas certificadas que, se-
guindo o diploma referenciado, asseguram 
os circuitos da recolha seletiva dos óleos, o 

  Aos Equipamentos necessários à ativi-
dade de restauração

“... os recursos naturais não 
são inesgotáveis.” 

Deseja saber como se enquadra o seu caso e 
esclarecer formas de procedimento com a 
entidade reguladora?

Consulte a Inspeção-Geral do Ambiente 
e do Ordenamento do Território

http://www.igaot.pt

Contactos Úteis de Entidades relacionados 
com os objetivos pretendidos:

Contacte o Instituto Português de 
Acreditação

Consulte a Agência Portuguesa do 
Ambiente

Deseja saber quais as entidades que se 
encontram acreditadas para efetuar o auto-
controlo de emissões gasosas, de efluentes 
industriais e medições de ruído, da sua 
empresa?

Pretende consultar a legislação específica, 
que se relaciona com resíduos, e tirar 
dúvidas neste domínio?

http://www.ipac.pt

http://www.apambiente.pt/POLITICASAM
BIENTE/RESIDUOS/Paginas/default.aspx

Opinião



Opinião

de embalagens aos operadores económicos 
que colocam embalagens de papel/cartão, 
vidro, plástico, metal, entre outras no 
mercado. Com base na legislação, essa res-
ponsabilidade pode ser transferida para 
entidades que estejam devidamente licen-
ciadas para o efeito.

É neste âmbito que surge a Sociedade Ponto 
Verde S.A. (SPV) cuja missão passa por pro-
mover a recolha selectiva, a retoma e a reci-
clagem de resíduos de embalagens, a nível 
nacional, implementando para o efeito um 
Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de 
Embalagens (SIGRE). 

m anteriores edições foram desenvol-
vidos artigos relacionados com o meio 
ambiente, relevando-se a sua impor-

tância no setor hoteleiro, nomeadamente a 
certificação ambiental, as energias reno-
váveis, entre outros assuntos de destaque 
da atualidade. No nosso entender, a divul-
gação de novos sistemas de controlo e de 
gestão ambiental são cruciais para a sus-
tentabilidade a médio e longo prazo de 
qualquer empreendimento turístico, esteja 
este em fase de projecto ou em pleno 
funcionamento. 

Como consultores especializados numa das 
atividades de maior expressão na economia 
nacional e internacional, consideramos ne-
cessário informar, sensibilizar e orientar os 
empresários para as mais diversas questões 
que envolvem o setor do turismo, entre as 
quais destacamos novamente a preserva-
ção do meio ambiente. 

Neste artigo, a reciclagem é a palavra de 
ordem. Nada melhor do que realçar a im-
portância na mudança de hábitos numa 
organização quando se fala no destino que 
todos damos aos resíduos sólidos urbanos 
(RSU). A sua importância acresce significa-
tivamente se avaliarmos o destino final que 

as empresas de hotelaria, restauração e 
bebidas dão às embalagens que fomentam 
diariamente, tendo como base quantidades 
bastante elevadas de resíduos.

Nunca é demais mencionar que as tonela-
das de embalagens que são encaminhadas 
para os coletores de reciclagem promovem 
a política base de todo um sistema eficaz na 
preservação da biodiversidade global, a 
Política dos 3R's - Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar.

As vantagens são óbvias e foram já várias 
vezes referenciadas:

- Redução da quantidade de matérias-pri-
mas necessárias para o fabrico de produtos;

- Menor impacto sobre a biodiversidade do 
meio ambiente;

- Menor consumo energético e consequen-
temente menor contributo para o desen-
volvimento das Alterações Climáticas;

- Menor quantidade de resíduos deposita-
dos em aterros.

“
coletores de reciclagem promovem a política base de todo um sistema eficaz na preservação 
da biodiversidade global...” 

Nunca é demais mencionar que as toneladas de embalagens que são encaminhadas para os 
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AUTARQUIAS FABRICANTES
DE EMBALAGENS

CONSUMIDOR EMBALADORES

DISTRIBUIÇÃO

RECICLAGEM

E

No âmbito da legislação comunitária, Por-
tugal adoptou medidas de responsabilidade 
sobre a gestão e destino final dos resíduos 

De forma a dar cumprimento às obrigações 
ambientais e legais o SIGRE articula entre 
parceiros as responsabilidades e processos. 
Neste caso, estão definidos como parceiros 
os fabricantes de embalagens, os embala-
dores, os distribuidores, os consumidores e 
as autarquias.

Um dos sistemas da Sociedade Ponto Verde 
largamente conhecido entre os empresá-
rios de restauração e bebidas é o VER-
DORECA.

Para mais informações contactar a Linha VERDORECA: 

808 10 20 21 (Dias úteis das 9H00 às 18H00)

Reduzir Reutilizar

Reciclar

A Política dos Três “R’s”



EVENTOS COM 100% DE RECICLAGEM GARANTIDA

O 100R é um dos mais recentes programas de sensibilização 
ambiental promovido pela SPV. Certifica eventos, espectáculos ou 
espaços comerciais cujos resíduos de embalagens gerados nesses 
locais são posteriormente encaminhados para a reciclagem. 

O Estádio do Dragão e a EXPONOR são exemplos de recintos 100R. 
Para mais informações, basta aceder a  www.pontoverde.pt.

No sentido de dar cumprimento à legislação 
em vigor, o VERDORECA recicla todos os 
resíduos oriundos de embalagens após con-
sumo, sobre os estabelecimentos que co-
mercializam refrigerantes, cervejas e águas, 
em embalagens não-reutilizáveis (de tara 
perdida). 

Com adesão gratuita, este sistema contribui 
claramente para o aumento da reciclagem 
de embalagens usadas em estabeleci-
mentos comerciais de todo o país. 

 

RECICLAGEM DE ROLHAS DE CORTIÇA – A 
sua forte divulgação nos últimos anos deve-
se em parte à forte concorrência das rolhas 
de plástico, oriundas dos processos de reci-
clagem. A indústria da cortiça nacional para 
fazer frente à sua sustentabilidade financei-
ra e económica desenvolveu em conjunto 
com várias entidades o processo de recicla-
gem das rolhas de cortiça. Esta é mais uma 
forma de contribuir para um melhor am-
biente, apoiando a economia nacional.

  

FUTUROLOGIA VERDE:

RECICLAGEM DE ROUPAS E ATOALHADOS – 
Num futuro próximo perspectiva-se o alar-

gamento da recolha seletiva de têxteis, que 
já teve início nos municípios de Vila Nova de 
Gaia e Penafiel, através de um contrato es-
tabelecido com uma empresa espanhola. 

Contacte o seu município!

Opinião

EMBALADORES
asseguram a gestão e

destino final dos
resíduos

FABRICANTES DE
EMBALAGENS

asseguram a retoma dos
resíduos separados,

garantindo a sua
valorização e embalagem

DISTRIBUIÇÃO
controlam a circulação

de embalagens não
reutilizáveis

CONSUMIDOR FINAL
separa as embalagens nos

ecopontos

AUTARQUIAS
efectuam a recolha

selectiva e a triagem.
Encaminham para a

reciclagem

(Financertus, Lda.)

CARLOS LINHEIRO

Gestor Hoteleiro



s ovos constituem um alimento de 

fácil preparação e grande versa-

tilidade apresentando um baixo 

custo sendo que estas características 

tornam os ovos um dos alimentos mais 

consumidos no planeta.

Assim, em média, cada pessoa no planeta 

consome cerca de 200 ovos por ano, o que 

conduz a cerca de um bilião de ovos consu-

midos anualmente em todo o mundo.

Contudo o consumo de ovos não é isento de 

perigos. Um desses perigos é Salmonella. As 

bactérias pertencentes ao género Salmo-

nella, conhecidas por causarem doença 

quer em animais quer em humanos, está 

tradicionalmente associada ao consumo de 

ovos. Esta situação resulta da elevada pre-

valência destes microrganismos em ali-

mentos, sendo que os últimos dados da 

Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos dão conta que cerca de 16% das 

carcaças de frango para consumo na União 

Europeia apresentam Salmonella. Quanto 

aos ovos não estão publicados dados 

oficiais quanto à prevalência de bactérias 

pertencentes a este género.

Independentemente da existência de Sal-

monella em ovos, são reconhecidas as 

características nutricionais do ovo. Este é 

um alimento excecional, de grande valor 

nutritivo. Contém proteínas, ácidos gordos 

saturados e insaturados, quantidades apre-

Divulgação

O ciáveis de vitaminas e minerais, destacan-

do-se as vitaminas A, D, E, e do grupo B. 

Entre os minerais predominam o ferro, o 

fósforo, o zinco e o selénio. Depois do leite 

materno o ovo é considerado o alimento 

mais completo, apresentando fácil digestão 

e absorção. Assim, o consumo de ovos é re-

comendado numa dieta variada e equili-

brada. Com efeito, o seu valor nutricional 

não será surpreendente se pensarmos que 

um ovo contém todos os elementos neces-

sários ao desenvolvimento de um ser vivo (o 

pinto).

Os ovos são compostos por uma gema ama-

rela e clara translúcida, rodeadas por uma 

casca protetora que pode ser branca ou cas-

tanha, dependendo da espécie da galinha. A 

cor da casca não está relacionada com a 

qualidade ou valor nutricional do ovo em si.

Para além do seu sabor maravilhoso e con-

teúdo nutritivo, os ovos mantêm um lugar 

conceituado na culinária visto que, devido à 

sua química alimentar, servem várias fun-

ções específicas em receitas, incluindo coa-

gulação, formação de espuma, emulsão e 

escurecimento.

Assim, quer nas nossas casas, quer em res-

taurantes, hotéis ou na indústria de produ-

ção de alimentos em que sejam utilizados 

ovos enquanto matéria-prima, o perigo 

Salmonella deverá ser tido em conta dado 

que estas bactérias poderão causar doença, 

designada como Salmonelose. 

As bactérias pertencentes ao género Sal-

monella vivem no intestino das aves e, co-

mo consequência, podem encontrar-se na 

parte externa da casca do ovo, dado que o 

ovo é expelido do corpo da galinha pela 

mesma via que as fezes. Para além de esta-

rem no exterior, as bactérias podem ainda 

encontrar-se dentro do ovo.

Esta contaminação dos ovos pode ser de-

vida a bactérias que se encontrem no ovário 

da galinha ou oviduto desta forma con-

taminando o ovo antes da casca se formar 

em redor da gema e da clara. Esta situação 

não implica necessariamente que a galinha 

apresente sintomatologia e portanto a 

questão pode passar despercebida.

Outra forma de infeção dos ovos por Sal-

monella é através de contaminação fecal 

através dos poros da casca, quando esta se 

encontra já constituída.

SALMONELLA E OS OVOS

UM PERIGO REAL?
“E
por ano, o que conduz a cerca de um bilião de ovos consumidos 
anualmente em todo o mundo.” 

m média, cada pessoa no planeta consome cerca de 200 ovos 
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Nestes, a bactéria pode ultrapassar a barrei-

ra intestinal e entrar na corrente sanguínea, 

podendo desta forma atingir outros locais 

do corpo e se não for iniciada uma terapêu-

tica adequada, poderá conduzir à morte.

Os idosos, crianças e os indivíduos com 

comprometimento do sistema imunitário 

podem ter uma doença de maior gravidade, 

podendo mesmo ser mortal.

Assim, a prevenção compensa! 

Uma vez contaminado o ovo, pode questio-

nar-se se será a gema ou a clara a parte 

contaminada. As recomendações são as de 

eliminar a totalidade do ovo, de forma a 

garantir que a probabilidade de a bactéria 

estar presente seja reduzida. 

Existem hábitos instituídos na manipulação 

e confeção de ovos. Um destes hábitos, a 

lavagem do ovo antes de ser colocado em 

refrigeração, o que é contra-indicado.

Quando um ovo é posto por uma galinha, 

este é rodeado por uma camada protetora 

que é eliminada quando o ovo é lavado 

perdendo-se desta forma esta proteção 

natural.

Como podemos manipular os ovos de 

forma segura?

Num país como Portugal, onde a tradição de 

incluir ovos, crus e cozinhados, em dife-

rentes iguarias, doces tradicionais, os ovos 

podem ser ingeridos, garantindo a segu-

rança enquanto alimento, através de uma 

adequada refrigeração, cocção e manipu-

lação.

 

Assim, os consumidores de ovos e de pratos 

que contenham este alimento podem 

consumi-los com segurança se forem se-

guidas algumas orientações para uma 

manipulação segura: 

· Lave sempre os utensílios, equipa-

mentos e áreas de trabalho com água 

quente e detergente antes e após o 

contacto com os ovos;

· Adquira sempre ovos cuja casca esteja 

intacta e limpa, respeitando a data de 

validade;

· Não lave os ovos antes de colocá-los em 

refrigeração;

· Não quebre o ovo nas bordas dos 

recipientes onde eles serão colocados;

· Não separe as claras das gemas com a 

própria casca do ovo;

· Não deixe os ovos, nem os alimentos que 

contenham ovo, mais de duas horas a 

temperatura ambiente;

· Sirva os ovos confecionados e os pratos 

que os contenham imediatamente após 

a cocção, ou em alternativa, coloque em 

recipientes para o arrefecimento rápido 

e armazene em refrigeração;

· Restaurantes e outros locais públicos 

devem utilizar ovos pasteurizados.

Muitos métodos de confeção podem ser 

usados para cozinhar ovos com segurança. 

No entanto, os ovos devem ser cozinhados 

até que as gemas estejam completamente 

firmes, visto que o calor destrói esta bac-

téria... Ovos mexidos não devem apresen-

tar-se moles. Com efeito, ovos mal passados 

constituem um risco de transmissão de Sal-

monella, sendo que o consumo de pratos à 

base de ovos não suficientemente cozinha-

dos, têm sido associados a doença.

Independentemente do prato ou da receita, 

os ovos idealmente devem ser cozinhados a 

uma temperatura mínima de segurança (no 

interior do alimento) de cerca de 70º C.   

Use um termómetro de alimentos para ter 

certeza.

Divulgação

1
Laboratório de Microbiologia, Unidade de Referência do

Dep. de Alimentação e Nutrição, 
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge,

I.P., Av. Padre Cruz, 1649-016, Lisboa, Portugal

2
Faculdade de Medicina Veterinária,

Universidade Lusófona de Humanidades
e Tecnologias, Campo Grande, 376,

1749-024, Lisboa, Portugal

1 
Correia, C.

1,2
Santos, M.I.

2
Assunção, R.

Quando uma bactéria pertencente ao 

género Salmonella está presente num 

produto e que origina a infeção de um 

consumidor a doença resultante designa-se 

Salmonelose. Esta doença constitui um 

importante problema de saúde pública quer 

na Europa, quer nos Estados Unidos da 

América, sendo a doença bacteriana de 

origem alimentar mais frequente.

Uma pessoa infetada por Salmonella geral-

mente apresenta febre, dores abdominais e 

diarreia, que poderá ter início 12 a 72 horas 

após consumir o alimento contaminado. Es-

ta questão limita muitas vezes a identifica-

ção do alimento que está na origem da 

doença.

A Salmonelose tem uma duração de geral-

mente 4 a 7 dias, e a maioria das pessoas 

recuperam sem tratamento antibiótico. No 

entanto, em algumas pessoas a diarreia 

pode tornar-se severa e pode ser necessária 

hospitalização.

QUANDO OCORRE

DOENÇA…
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GRUPO
CATARINO

pamentos, e mesmo no domínio da con-
sultoria, poucos são os que, de uma forma 
consistente, denotam experiência e capaci-
dade de intervenção acrescida.

Como gestores de projeto desde há mais de 
vinte anos, temos vindo ao longo desse pe-
ríodo a relacionar-nos com um conjunto já 
vasto de empresas em inúmeros projetos. 
Com algumas delas, temos mesmo traba-
lhado por mais que uma vez.

Como nota final da introdução gostaríamos 
de referir que, nesta atividade exigente e 
fortemente competitiva, temos gosto em 
apresentar aos nossos leitores o Grupo 
Catarino.

Trata-se de um conjunto de empresas com 
uma dinâmica muito própria, sem dúvida 
reflexo da personalidade do seu CEO, Engº. 
Vitor Catarino, que tivemos o prazer de 
entrevistar.                

Entrevista

“
estamos a permitir criar valor não só ao Grupo mas também aos nossos Clientes..”
Temos a forte convicção de que se mantivermos os nossos elevados padrões de qualidade, 

financeiros e logísticos, procurando em pa-
ralelo a minimização dos riscos de diluição 
de responsabilidades através da concentra-
ção de liderança.

Na Financertus, Lda., notamos de forma 
exemplar essa nova tendência. Se há dez 
anos o volume de adjudicações de tarefas 
em “Pack” resultava em cerca de quinze por 
cento do volume de negócio, hoje essa per-
centagem atinge os sessenta por cento.

O principio da aglutinação de fornecimentos 
aplica-se transversalmente a todo o trajeto 
do investimento, começando nas tarefas as-
sumidas pela Financertus, Lda. como sejam 
a gestão de projeto, assessoria financeira,  
“procurement” de equipamentos, design 
gráfico e plano de comunicação e marke-
ting, até às assumidas por outras empresas, 
como sejam o mobiliário, decoração e a 
própria obra.

Num mercado fértil, quer na área da cons-
trução civil como no fornecimento de equi-

um mercado cada vez mais compe-
titivo e exigente, é fundamental a 
existência de empresas que possam 

assegurar conjuntos de tarefas de relevo em 
cada projeto.

As empresas que prestam estes serviços 
e/ou fornecimentos agrupados, assumem 
normalmente responsabilidades acrescidas, 
resultantes da complexidade na compati-
bilização e coordenação de procedimentos e 
ações a desenvolver, procurando, sem colo-
car em risco o eficaz alcance dos objetivos 
pré-definidos, retirar esse ónus ao inves-
tidor.

Assim, é cada vez mais frequente a opção 
dos empresários passar pela adjudicação a 
uma única empresa, de um conjunto de ta-
refas, que pela sua complementaridade 
possam gerar soluções globais, vulgarmen-
te designadas por “chave na mão”.

Estas soluções visam normalmente otimizar 
o investimento, nomeadamente em termos 

N

ALTIS PRIME
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Que razões estiveram na base da estratégia 
de desenvolvimento da empresa?

VC – A Ramos Catarino continua a ser a 
empresa de maior dimensão do Grupo, no 
entanto, e no âmbito do nosso planeamen-
to estratégico, outras empresas do Grupo 
começam também a ter bastante notorie-
dade, como é o caso da Oryzon (principal-
mente com a parceria que fez com o Rock in 
Rio para plantação de milhares de árvores 
para compensar os impactos do festival) e a 
Catarino, pelos inúmeros projetos na área 
residencial e de hotelaria em que tem parti-
cipado um pouco por todo o país.

A Catarino já realiza intervenções no setor 
hoteleiro há mais de 10 anos, como evo-
lução natural do prestígio que vinha a 
ganhar na área do residencial e com as so-
licitações que provinham dos clientes e 
arquitetos cujos projetos têm sido concre-
tizados pela Ramos Catarino 

GC –  É interessante olharmos o vosso port-
fólio  onde se destacam projetos de vulto, 
sejam Hotéis de cinco estrelas sejam em-
preendimentos de restauração de grande 
qualidade, entre outros.

Não deixamos de sentir alguma identifica-
ção com esse trajeto, uma vez que o vosso 
primeiro projeto hoteleiro na área da de-
coração foi para o Hotel Real D'Óbidos, pro-
priedade da Certus Hotéis desde 2002.       

A que pensa se deva este percurso forte-

GC – Fale-nos do Grupo Catarino, as dife-
rentes áreas de atividade que o integram, e 
as especializações que nelas foram criando.

VC – O Grupo Catarino teve a sua origem 
numa pequena unidade industrial de ser-
ração de madeiras e de fornos de cal, em 
1949. Desde então diversificou a sua ati-
vidade em diferentes áreas: Construção; 
Home Interiors (residencial); Hotel Contract 
(hotelaria); Imobiliário (Portugal e Brasil); 
Hotelaria (recuperámos uma aldeia medie-
val portuguesa e fazemos a sua exploração 
turística e imobiliária); Fileira Florestal e Pai-
sagismo (Gestão Florestal, Operações Flo-
restais, Substratos, Madeiras, Carpintaria e 
Mobiliário e Paisagismo); Alimentação Bio-
lógica (agricultura em modo biológico e 
uma unidade de transformação de produtos 
biológicos, com as marcas Bio4you e Quinta 
do Chapim Real); Trading, Joalharia e o mais 
recente setor, de Business Angels, represen-
tado pela empresa Creative Wings.

GC – Até há relativamente pouco tempo, 
cerca de seis anos, a vossa estrutura em-
presarial era essencialmente conhecida pe-
la construtora Ramos Catarino, tendo nessa 
altura promovido alterações organizacio-
nais e de estratégia, que hoje se verifica 
terem sido eficazes e de forte impacto no 
mercado.

Nomeadamente através da Catarino, inicia-
ram uma forte aposta no setor turístico, 
quando até aí o mercado alvo era essencial-
mente o doméstico.

mente reconhecido no setor, e a creden-
ciação que as empresas do vosso Grupo tem 
no mercado hoteleiro e turístico em geral?         

VC – Recordamos o Hotel Real D'Óbidos, 
uma das nossas primeira intervenções, um 
projeto de grande qualidade, com perso-
nalidade e cuidado com os detalhes, mar-
cando pela distinção.

 

Hoje em dia a Catarino divide-se em dois 
setores – um de hotelaria onde fazemos o 
equipamento de hotéis (contract) e outro 
de decoração, mas apenas no setor resi-
dencial. O facto de termos já passado pela 
experiência na decoração no mercado  resi-
dencial e em alguns empreendimentos ho-
teleiros permitiu ganharmos algum know-
how que aplicamos no decorrer do nosso 
desempenho – o que nos permite, também, 
ser uma mais valia para os arquitetos e para 
os clientes. 

GC – O crescimento das vossas empresas 
tem vindo a ser sólido.  Ao que sabemos, é 
vossa intenção intensificar ações e crescer 
no setor, incluindo reforçar a internacio-
nalização.

Num mercado fortemente condicionado 
pela conjuntura económica desfavorável, 
receia que esse crescimento possa vir a ser 
comprometido no futuro?

VC – Acreditamos que com muito trabalho, 
dedicação, forte espírito de equipa (interna 
e com os parceiros externos) conseguire-

Entrevista

ALTIS PRIME



lizarmos obras de grande qualidade, com 
particular cuidado pelo detalhe e com ri-
goroso cumprimento de prazos. Ora isso é 
pedido – e para nós obrigatório! – em qual-
quer tipo de intervenção.

GC – Ao longo deste percurso, têm vindo a 
desenvolver intervenções em diferentes 
áreas, desde residências particulares, escri-
tórios, hotelaria etc. Internamente, supo-
mos que o tratamento dado a cada uma 
destas e eventualmente doutras áreas de 
negócio seja diferente.

Conte-nos como é que se estruturaram para 
poderem responder adequadamente a si-

Entrevista

fólio está bem evidenciado isso mesmo.  
Damos a mesma atenção a todos os clien-
tes, desde o que se considera uma pequena 
intervenção até às de grande vulto, inde-
pendentemente da sua complexidade.

Além disso, podemos ainda trabalhar de 
forma separada: a construção e os interio-
res. Claro está que quando as duas inter-
venções nos são adjudicadas em conjunto, 
isso traz mais valias práticas, já referidas 
anteriormente, que revertem, sobretudo, 
em benefício dos clientes.

Somos diferenciados exatamente por aliar-
mos estas duas áreas e pelo facto de rea-

mos vencer a difícil conjuntura económica e 
financeira atual.

Temos ainda a forte convicção de que se 
mantivermos os nossos elevados padrões 
de qualidade, estamos a permitir criar valor 
não só ao Grupo mas também aos nossos 
Clientes. Vamos prosseguir o cumprimento 
desta estratégia, com absoluto rigor, pelo 
que perspetivamos um crescimento, não só 
em Portugal como também a nível inter-
nacional. 

GC – As intervenções realizadas pelo Grupo 
Catarino em particular a Ramos Catarino 
em conjunto com a Catarino, estão patentes 
hoje no mercado em empreendimentos de 
elevado nível.

Do conhecimento que temos especifica-
mente do setor turístico, não temos dúvidas 
em afirmar que são dos poucos grupos 
empresariais que, sendo abrangentes no 
conceito, conseguem através das sinergias 
do grupo oferecer uma solução que é hoje 
uma referência.

 

Contudo, se por um lado toda a estrutura 
empresarial que vos dá corpo e também vos 
credibiliza, não receia que pelo outro lado 
possa afastar os empreendedores mais 
“pequenos”?

VC – Através da comunicação que veicu-
lamos tentamos desmistificar essa ideia. 
Aliás, quando apresentamos o nosso porte-

TIVOLI MARINA VILAMOURA

TIVOLI MARINA VILAMOURA
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A qualidade das instalações, do mobiliário e 
decoração expostos, a forma de atendi-
mento, a constatação do quão alargada e 
profissional é a equipa que dá resposta aos 
inúmeros concursos de fornecimento de 
mobiliário, decoração louças e atoalhados.

Pedimos-lhe para, da forma que entender, 
procurar fazer chegar aos leitores a men-
sagem do Grupo Catarino, referindo o que, 
na sua perspetiva, possa ser determinante 
para que os investidores e empresários vos 
distingam com a sua preferência. 

VC – Penso que o próprio teor da pergunta já 
responde, em boa medida, à questão que 
formula. De facto, apostamos na diferen-
ciação através da qualidade de tudo quanto 
fazemos, da sofisticação do nosso trabalho, 
de uma permanente atualização de méto-
dos, de rigoroso cumprimento de prazos, de 
propostas muito competitivas.

Mas também da genuína parceria com to-
dos os nossos Clientes (seja qual for o volu-
me da intervenção que nos solicitam), aos 
quais demonstramos, em cada momento, 
que nas nossas empresas só têm lugar as 
pessoas que, para além de serem excelentes 
profissionais, têm igualmente de ser exce-
lentes seres humanos.

tuações diferentes, mantendo o desempe-
nho em níveis elevados.

VC – Temos uma equipa de engenheiros e 
orçamentistas que se dedicam à área ho-
teleira, dispomos, neste momento, de 9 
designers e decoradoras afetas aos projetos 
de residências particulares. A pluridiscipli-
naridade da equipa, organizada nos dife-
rentes setores, permite uma resposta mais 
eficaz e mais rica no seu conteúdo.

GC – Na visita que efectuámos ao vosso 
“Show-Room”, vários foram os fatores que 
contribuíram para a agradável sensação 
com que ficámos.

“... 
quanto fazemos...”

apostamos na diferenciação através da qualidade de tudo 

Entrevista
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www.grupo-catarino.pt

email: info@grupo-catarino.pt
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O Oeste é uma região de belas paisagens, magnifi-
camente preservada. Situa-se entre o Oceano Atlân-
tico e o maciço que nasce em Montejunto, e das 
“portas da capital” até ao Pinhal de D. Diniz, a norte. 

Território de luminosidade intensa e clima ameno, em 
que a costa marítima e o campo se interligam, numa 
mancha verde salpicada de casario branco é, hoje, um 
espaço único, de ruralidade moderna. 

Constituída pelos municípios de Alcobaça, Alenquer, 
Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da 
Rainha, Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de 
Monte Agraço e Torres Vedras, espaço unido por uma 
herança cultural comum, cimentada em séculos de 
cultura da vinha e num apego muito forte à terra e ao 
mar. 

A proximidade a Lisboa e a situação estratégica na 
ligação a outros centros caldearam o crescimento e 
modernidade da região Oeste. 

As auto-estradas A8 (Lisboa - Leiria) (A17 / A29 a ligar 
ao Porto) e A15 (Óbidos - Santarém) tornam o acesso 
ao Oeste extremamente fácil e agradável, em conju-
gação com a IP6, A1, A23, (esta ligando a Espanha). 

Dos aeroportos internacionais de Lisboa e Porto esta-
mos ligados a todos os grandes centros de Portugal e 
da Europa. 

TERRA DE
VINHEDOS
E DE MAR
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É igualmente uma região com crescente investimento 
no setor dos resorts de golfe e de hotelaria de alta 
qualidade (5 estrelas) de grandes marcas interna-
cionais. 

Quem joga golfe no Oeste tem muitos outros atra-
tivos complementares para fazer da sua estadia uma 
experiência que distingue este Destino. Quem es-
colhe o Oeste para jogar golfe ou para as sua férias ou 
visitas de fim-de-semana, não fica desiludido dada a 
diversidade que encontra e a maravilhosa paisagem e 
vivência rural bem preservada que deslumbra o 
visitante. 

O Campo de Golfe da Praia d'El Rey, desenhado por 
Cabell B. Robinson, par 73, que acabou de fazer 10 
anos, é um dos mais conhecidos na Europa, com qua-
lidade de campeonato e 18 buracos, tem 9 na orla 
marítima o que lhe dá uma classificação de Links. 
Integrado no Resort com o mesmo nome, ostenta um 
magnífico Hotel de 5 estrelas, com 180 quartos, óti-
mos restaurantes e um fantástico SPA. O resort tem 
ainda ótimos apartamentos, villas e vivendas que 
complementam o seu alojamento. 

O Campo Real, desenhado por Donald Steel, par 72, é 
outro belíssimo campo de 18 buracos, rodeado de 
vinhas que lhe dá um ambiente ímpar e uma expe-
riência de golfe tão do agrado dos jogadores. O Resort 
conta com um hotel de 5 estrelas, com 150 quartos, 
igualmente com um SPA de renome. Villas, apar-
tamentos e vivendas complementam também a 
oferta de alojamento do resort.

GOLFE
RESORTS

Conhecer

QUINTA DO BRIÇAL - GOLDEN EAGLE GOLF & COUNTRY



No final de 2011 abrirá o Campo de golfe do 
Royal Óbidos, com 18 buracos e uma pai-
sagem deslumbrante sobre o Mar e a Lagoa 
de Óbidos. 

O Clube de Golfe do Vimeiro desenhado por 
Frank Pennink e o Campo de Golfe do Bo-
tado são outras ofertas, classificadas como 
“Campos Executivos” de 9 buracos, que por 
estarem também junto ao mar se dis-
tinguem pela paisagem que proporcionam e 
também pela comodidade de terem 

O Bom Sucesso, desenhado por Donald 
Steel, par 72, é outro belíssimo campo de 18 
buracos, rodeado de zona florestal que lhe 
dá um ambiente ímpar e uma experiência 
de golf tão do agrado dos jogadores. De um 
lado o Mar do outro a Lagoa de Óbidos. O 
Resort abrirá a curto prazo um hotel de 5 
estrelas, e um Clube Náutico na Lagoa. 
Villas, apartamentos e vivendas comple-
mentam também a oferta de alojamento do 
resort, desenhado por famosos arquitetos. 
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excelentes hotéis: o Golf Mar e o Atlântico 
Golf. 

Novos resorts de golfe e hotelaria de 5 
estrelas estão previstos para os próximos 
anos no Oeste, reforçando a região como 
um verdadeiro destino turístico de golfe e 
turismo residencial. 

Desfrute das novas emoções deste Oeste 
que concilia a tradição rural na moderni-
dade das novas tendências. 

O Oeste é hoje um moderno e promissor destino de golfe.

PRAIA D’EL REY GOLF & BEACH RESORT

PRAIA D’EL REY GOLF & BEACH RESORT VIMEIRO GOLF MAR RESORT CAMPOREAL  GOLF  RESORT & SPA
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Quando se observa o extenso areal dourado 
que vai da Pedra do Ouro à Praia Azul, não 
damos conta desta riqueza invejável e da 
beleza de praias que convidam à descoberta 
e ao desporto. 

A oferta da natureza é complementada com 
as lindíssimas e muito iodadas praias de 
areia fina, de Santa Cruz, Porto Novo, Areia 
Branca, S. Bernardino, Consolação, Peniche, 
Baleal, Foz do Arelho, Salir do Porto, a linda 
Concha de S. Martinho do Porto e a muito 
típica Praia da Nazaré. 

É aliás na Nazaré que se pode maravilhar 
com a “arte xávega” e com o tipicismo das 
sete saias das nazarenas. 

Costa de muito boas estações balneares, 
pela excelência de qualidade das suas águas 
e servidas de modelares infra-estruturas, a 
maior parte destas praias têm sido habi-
tualmente distinguidas com o galardão da 
Bandeira Azul da Europa. 

A praia do Seixo (Santa Cruz) foi mesmo 
distinguida com o galardão ambientalista – 
“Praia Dourada”. 

PRAIAS
“As praias de areia fina...”

Conhecer
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Santa Cruz, Peniche (Supertubos) e Nazaré 
são referência obrigatória para os apaixona-
dos do surf, onde já se desenvolvem 
importantes provas ao mais alto nível 
internacional. 

A Lagoa de Óbidos é espaço invejável para a 
vela, remo e windsurf (Escolas de vela e 
windsurf). 

O novo Porto de Recreio de Peniche é a base 
de um vasto conjunto de empresas de des-
portos náuticos que têm na Berlenga um 
santuário de pesca e mergulho. 

Também o Porto de Recreio da Nazaré e a 
Baía de S. Martinho do Porto acolhem em-
barcações para o turismo náutico e têm 
várias escolas dos mais variados desportos 
de mar. 

Conhecer
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O Oeste é uma das maiores Regiões Vinícolas de 
Portugal e do Mundo: Vinhos tintos encorpados 
aromáticos e de precioso valor alcoólico. A Sul vivos 
enquanto novos, intensos e equilibrados, com um 
raro “bouquet” enquanto velhos. Vinhos brancos, a 
Norte, deliciosamente frutados. 

Desta diversidade nasceram em 1989 a Zona 
Vitivinícola de Óbidos, abrangendo quase toda a área 
dos Concelhos de Bombarral, Cadaval, Óbidos e 
Caldas da Rainha e, a Zona Vitivinícola de Alenquer, 
Arruda e Torres (municípios de Alenquer, Arruda dos 
Vinhos, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras), com 
selos DOC (denominação de origem controlada). 

Também a Região se distingue pela produção DOC dos 
“Vinhos Leves”, de mais baixo teor alcoólico e pela 
existência, única no País, da Denominação de Origem 
Controlada de Aguardente Vínica da Lourinhã, bem 
como, mais recentemente, de surpreendentes 
espumantes. É uma riqueza económica, turística e 
cultural da Região que a “Rota da Vinha e do Vinho do 
Oeste” enquanto circuito turístico pretende reforçar. 

Cerca de 25 Quintas podem ser visitadas, a partir de 
três circuitos distintos. Nessas visitas, ora pode 
deslumbrar-se com a vinha, ora mesmo experimentar 
uma boa vindima. Pode percorrer os espaços do ciclo 
do vinho, ou simplesmente provar uns quantos 
néctares acompanhado de bons queijos da região ou 
doces conventuais. 

O circuito das LINHAS DE TORRES redescobre os tri-
lhos do duque de Wellington e a guerra peninsular. 

No circuito de ÓBIDOS contacta com o espírito 
Medieval do Mosteiro de Alcobaça, do burgo de 
Óbidos, da rainha D. Leonor em Caldas, das quintas de 
Bombarral e do ar puro do Montejunto no Cadaval. 

O circuito QUINTAS DE ALENQUER leva-nos ao 
imaginário de famosas Quintas e Solares 
quinhentistas. À vila presépio de Alenquer, a figuras 
como Pedro Álvares Cabral e Damião de Góis. 

ROTA
DO VINHO

Conhecer



“A “lagosta suada” é um 
manjar que só encontra no 

Oeste... ”

GASTRONOMIA
A gastronomia da Região é variada. Dos 
ricos pratos da “matança do porco”, ao 
cabrito no forno e ao coelho guisado com 
arroz, as célebres caldeiradas, os pargos e os 
robalos de Peniche e Nazaré, cozidos ou no 
forno, os mariscos dos viveiros de Porto de 
Barcas (a “lagosta suada” é um manjar que 
só se encontra no Oeste) as enguias e as 
amêijoas da Lagoa de Óbidos. 

Influência da cultura conventual, as trouxas, 
as lampreias de ovos e as cavacas das Caldas 
da Rainha, os pastéis de feijão de Torres 
Vedras ou os pães de Ló do Landal, Painho e 
Alfeizerão complementam o aroma da do-

A herança gastronómica remonta à 
fundação do reino, com a sábia presença 
dos monges nos conventos e mosteiros da 
região, de onde se destacou a presença 
tutelar de Alcobaça. 

No campo, da arte de “prantar” o pão, ao 
cultivo do vinho, alimentos sagrados se 
desenvolveram em pratos suculentos de 
carne e na doçaria conventual. 

No mar, que banha uma Costa de altas 
arribas, pequenas baías e enseadas deram 
origem a terras de pescadores onde o peixe 
e os mariscos são reis! 

Conhecer

çaria conventual de Alcobaça, que é a “jóia 
da coroa” deste paraíso gastronómico, 
herdeira milenar do centro cultural que foi, 
e é, o Mosteiro. 

A “Pêra Rocha do Oeste” e a “Maçã de 
Alcobaça” são “ex-líbris” da região.
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EVENTOS
Para os amantes do Karting, a região conta 
com um dos melhores da Europa, no Bom-
barral. 

Em Óbidos, algo sempre acontece todo o 
ano, exposições de arte, música antiga, e 
grandes realizações como a Vila Natal, o 
Festival Internacional do Chocolate, o Mer-
cado Medieval, o ciclo de música barroca, o 
ciclo de música de cravo, o Festival de Ópe-
ra, a Semana Internacional de Piano ou a 
Semana Santa. 

No contexto cultural grande destaque para 
os Centros Culturais de Alcobaça, Caldas da 
Rainha e Torres Vedras, onde o visitante 
encontrará uma “programação” de elevado 
nível. 

A região Oeste é “abençoada” por es-
pantosos Festivais Gastronómicos, como: 
Sabores do Mar (Peniche), Festivais do Vi-
nho e Gastronomia (Arruda dos Vinhos, 

Bombarral, Sobral de Monte Agraço, Ca-
daval e Torres Vedras), Festival do Marisco 
(Lourinhã), Mostra de Doçaria Conventual 
(Alcobaça), Tasquinhas de Verão (Caldas da 
Rainha). 

Centros Comerciais em Torres Vedras e Cal-
das da Rainha, com modernos cinemas e 
restaurantes, são também uma oferta cos-
mopolita, a completar a vasta oferta do 
Comércio Tradicional. 

O Oeste oferece, ao longo de todo o ano, 
grandes eventos de animação, concertos, 
exposições de arte. O Carnaval de Torres 
Vedras “o mais português de Portugal” e o 
Carnaval de Verão (Santa Cruz), as Festas da 
Nª. Srª. da Boa Viagem (Peniche), Nazaré 
em Festa – Festa em Honra de Nª. Sª da 
Nazaré, a Romaria a Montejunto (Cadaval), 
a Feira da Ascensão (Alenquer), a Feira de 
São Pedro em Torres Vedras, a Feira de S. 
Bernardo em Alcobaça, as Festas do Sobral 
de Monte Agraço e Arruda dos Vinhos (Nª. 
Sª. da Salvação) e centenas de feiras, festas 
e romarias populares. 

Dos vários centros hípicos destaca-se o do 
Vimeiro (Hotel Golf Mar) onde se organizam 
anualmente Concursos Internacionais de 
Saltos. 

FESTIVAL DO CHOCOLATE EM ÓBIDOSCARNAVAL DE TORRES VEDRAS

MERCADO MEDIEVAL EM ÓBIDOS

VILA NATAL EM ÓBIDOS

SEMANA SANTA EM ÓBIDOS

CONCURSO DE SALTOS INTERNACIONAL DO VIMEIRO
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Rua Direita nº 87 -  Apartado 42  -  2511-909 Óbidos  PORTUGAL

Tel.: +351 262 955 060  -  Fax: +351 262 955 061

E-mail: info@turismodooeste.pt  -  www.turismodooeste.pt

www.visitoeste.com
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País, é lamentável.

GC - Enquanto entidade regional é bem 
patente a preocupação de uma informação 
alargada junto do tecido empresarial, quer 
nas oportunidades de apoios financeiros no 
âmbito do QREN, em ações de interna-
cionalização das empresas da região, no 
estabelecimento de sinergias empresariais 
entre outras.

Nota-se contudo alguma falta de dinâmica 
da maioria dos promotores, ou por estarem 
desmotivados em resultado da conjuntura 
actual, ou por não encontrarem caminhos 
adequados que os conduzam a um bom 
desempenho dos seus empreendimentos.

O que nos diz sobre este assunto, e de que 
forma sugere se criem ações conjuntas que 
resultem em factores de progressão para o 
aumento do impacto que já hoje tem a 
“Marca Oeste”, e a consequente influência 
na rendibilidade dos estabelecimentos que 
a integram?

AC - Penso que há, nalguns casos, desmo-
tivação, noutros, face à reduzida dimensão 
muitas vezes a incapacidade de entender 
quais as forças e dinâmicas que deveriam 
estar presentes na construção e dinami-
zação de uma marca.

GC - Vários estudos avaliaram o mercado da 
região, tendo concluído que são escassas as 
infra-estruturas de apoio e de animação que 
se constituam como fatores de aumento da 
fixação de turistas.

Assiste-se à construção de grandes resorts, 
mais hotéis, e não há registo de fatores de 
inovação e entretenimento a implementar 
com algum significado.

Em sua opinião a que se deve esta falta de 
iniciativa empresarial, e de que forma pensa 
se deva construir uma ação que aumente os 
baixos índices de permanência turística da 
região?

Grupo Certus - A Região Oeste assume-se 
atualmente com uma forte expansão 
turística quer na implementação de empre-
endimentos de elevado nível como na 
oferta de um destino de lazer, com parti-
cular ênfase nos produtos golfe, “touring” 
cultural/histórico e paisagístico, e ainda a 
animação essencialmente ligada ao surf, 
mergulho, e pesca desportiva.

Com uma paisagem deslumbrante e uma 
culturalidade impar, constitui um produto 
bem conhecido dos vários mercados, na-
cional e internacionais, não seja a forte 
projeção que a Entidade Regional de Tu-
rismo do Oeste tem estabelecido nos 
últimos anos.

Quer falar-nos da estratégia que a Entidade 
Regional de Turismo Oeste tem adotado 
para os factos apontados, as dificuldades 
sentidas, e as ações que pretende continuar 
a implementar?

António Carneiro - Em termos de mercado 
interno a aposta tem sido na promoção dos 
inúmeros eventos de grande qualidade que 
ao  longo de todo o ano vão acontecendo e 
tentando ligá-los ao tecido empresarial, 
levando a que este conceba ofertas espe-
cificas.

Ambas as situações são alvo de uma fer-
ramenta especial de divulgação.

O site VISITOESTE.COM, de que nos orgu-
lhamos ser experiência única no País.

A nível externo ancoramos quase todo o 
trabalho no Golfe e resorts integrados, 
sendo que “à volta” destes produtos po-
demos “vender” toda a Região.

GC - A forte contração dos mercados so-
bretudo no setor do turismo residencial, 
tem tido um reflexo muito negativo no 
planeamento de alguns investidores rela-
tivamente aos empreendimentos projeta-
dos e/ou em curso, não se antevendo no 
futuro a médio prazo uma melhoria subs-
tantiva deste cenário.

Vários analistas referem ainda que aquando 
da tão desejada retoma os modelos de ne-
gócio agora em curso estarão desajustados.

Quer comentar-nos o seu ponto de vista 
nesta matéria e o impacto que tal cenário 
possa ter na região?

AC - Não penso que a mudança seja assim 
tão radical. O que me parece é que (e isso já 
acontecia no passado) novos projectos não 
têm de “copiar” os já existentes.

O Sul da Europa, (e Portugal em particular, 
pela amenidade do seu clima, hospitalidade 
e segurança) continuará, então, a ser um 
destino de procura para aquisição ou alu-
guer de moradia/apartamento em resort, 
pelo conjunto de facilidades (e segurança, 
insisto) oferecidas.

O Norte e Centro da Europa mantém a sua 
vontade de partir, nem que seja na reforma, 
para o Sul. Creio que isso não mudará.

O Golfe, por outro lado, é uma resposta ao 
mundo urbano, e este não desacelerá na 
sua complexidade.

GC - A ERTO é por muitos apontada como 
um exemplo de apoio à dinâmica e coope-
ração inter-empresarial da região, criando 
fatores de motivação para possíveis inves-
tidores e de ajuda na simplificação da carga 
administrativa que pende na apreciação e 
licenciamentos dos empreendimentos tu-
rísticos.

De que forma a “máquina do estado” tem 
contraído a expansão da região, atrasando 
ou mesmo inviabilizando projectos de reco-
nhecido mérito, e de que forma se pode-
riam agilizar estes procedimentos?

AC - Há investimentos que, se a “máquina” 
não fosse o que é, estariam no terreno. A 
crise financeira, mesmo que agora bu-
rocraticamente aprovados, levará a uma 
significativa redução do seu ritmo de 
implementação.

É, por exemplo, absurdo o tempo de adap-
tação dos PDM's ao PROT. Não fora a crise 
financeira e seria um escândalo.

Só por isso os empresários esperam e, em 
regra não desesperam, mas há, de facto, 
investimentos com capitais assegurados, a 
aguardar o que, até pelas necessidades do 

Entrevista

“
que é, estariam no terreno. A crise financeira, mesmo que 
agora burocraticamente aprovados, levará a uma significativa 
redução do seu ritmo de implementação.” 

Há investimentos que, se a “máquina do estado” não fosse o 

“
diferença de enquadramento que um mesmo (apenas na aparência) produto tem e terá, em 
cada um desses territórios/marca turística.
A sua geografia humana, o enquadramento paisagístico, histórico, antropológico e até 
climatérico, asseguram essa diferença.”

Penso que a receita de êxito para Portugal, em matéria de Turismo, será precisamente a 



para aqueles que nela se queiram instalar e 
possam ter dúvidas para o fazer?

AC - A certeza de que se há região do País 
que para além de resistir ao “embate”, não 
deixará de se valorizar, é esta.

Onde em Portugal, além do Oeste, existe um 
território caracterizado por uma “rurali-
dade moderna”, densidade populacional 
ajustada, fabulosas acessibilidades rodo-
viárias próximo de um Aeroporto Interna-
cional (e com possibilidade de vir a ter vôos 
em Monte Real), uma costa lindíssima, ame-
nidade climática todo o ano, excelentes 
equipamentos urbanos, de saúde, etc… e 
tão perto de Lisboa?

afetada por “mercados emergentes”?

AC - Os projetos (não diria “produtos”) se-
rão semelhantes. Mas, mesmo falando em 
produto, sê-lo-á diferente.

Penso que a receita de êxito para Portugal, 
em matéria de Turismo, será precisamente a 
diferença de enquadramento que um mes-
mo (apenas na aparência) produto terá, 
tem, em cada um desses territórios/marca 
turística.

A sua geografia humana, o enquadramento 
paisagístico, histórico, antropológico e até 
climatérico, asseguram essa diferença.

Como diz uma marca célebre: “todos dife-
rentes, todos iguais…”

GC - Que mensagem gostava de transmitir a 
todos os investidores já implementados na 
sua região, e que argumentos apresenta 

Entrevista

AC - Eu acho que os baixos índices de perma-
nência são uma “cruz” do Turismo no Con-
tinente, Lisboa incluída.

Antes da chegada do golfe era, no entanto, 
muito pior.

De há 2, 3 anos a esta parte vão aparecendo 
novos equipamentos que paulatinamente, 
vão criando condições para se pensar num 
futuro diferente. 

Cito, por exemplo a área dos desportos 
náuticos e roteiros de temática cultural.

GC - Numa análise mais alargada verifica-se 
uma forte expansão em algumas zonas do 
país com produtos similares aos projetados, 
em curso ou já existentes na região Oeste.

Alqueva, Tróia, Comporta e Algarve são, en-
tre outros, alguns exemplos de qualidade.

Não teme que, à semelhança do País a 
procura na Região Oeste possa vir a ser www.rt-oeste.pt
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www.publicidadeace.com

sempre com uma visão inovadora e empreendedora onde a nossa 
aposta consiste na qualidade de serviço que apresentamos.

O nosso trabalho consiste na projecção, elaboração, montagem e 
assistência técnica, para que os nossos clientes nunca fiquem 
desamparados em relação ao investimento e confiança que 
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Divulgação
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PROJETO DE ÁLVARO SIZA VIEIRA

É neste contexto que se insere o Bom 
Sucesso - Design Resort, Leisure & Golf ofe-
recendo um novo conceito de turismo.

A proximidade de Lisboa, a preservação da 
paisagem natural e a beleza da sua costa, 
fazem desta região um excelente destino 
para a prática de golfe e de inúmeros des-
portos náuticos.

OM SUCESSO - Design Resort, Leisure 
& Golf é um resort turístico, que con-
juga uma forte componente de lazer, 

desporto e cultura com um ambiente de 
intervenção exclusiva de Arquitetura Con-
temporânea integrada na Natureza.  

Localizado junto à medieval vila de Óbidos, 
na região Oeste, o BOM SUCESSO tem o pri-
vilégio de integrar uma região turística com 
reconhecimento internacional. Com uma 
animação cultural diversificada e intensa de 
manifestações populares ligadas à arte, ao 
artesanato e à gastronomia e uma agenda 
de eventos de enorme riqueza cultural, tais 
como, o famoso “Festival de Chocolate”, o 
“Mercado Medieval”, o “Junho das Artes” 
um evento de arte contemporânea, “Fes-
tival de Ópera” e ainda “Vila Natal”, a Vila de 
Óbidos atrai milhares de visitantes ao longo 
de todo o ano.

B

UM NOVO CONCEITO DE TURISMO
BOM SUCESSO

Divulgação

“Com características únicas e sem precedentes em Portugal é, ao mesmo tempo, um 
conceito inovador na Europa. Tem como objetivo os mais altos padrões de qualidade de vida, 
não tendo nada sido deixado ao acaso. Este é um projeto feito à medida do consumidor 
exigente que aprecia um estilo de vida sofisticado.”
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O BOM SUCESSO disponibiliza uma oferta muito 
completa de equipamentos e serviços com o objetivo 
de oferecer aos seus utilizadores, residentes e tu-
ristas, todo um ambiente de conforto e animação 
para uma estadia entre família e amigos. Todas as 
casas foram projetadas para garantir esse conforto e 
bem-estar pelo que foram completamente equipadas 
e decoradas com uma qualidade excepcional.

O resort disponibiliza um serviço de animação 
personalizada leisure@BOMSUCESSO que oferece 
diferentes programas, configurando-os de forma per-
sonalizada para cada perfil de visitante, organizados 
em três categorias: BE ACTIVE – oferece programas de 
ar livre e actividades radicais; BE EXPLORER – que 
oferece programas de descoberta da região, aju-
dando a descobridor os seus modos de viver; BE WEE 
– que oferece programas mais orientados para as 
crianças. No resort existem, para além do campo de 
golf de 18 buracos com Academia de Golf, 4 campos 
de ténis, 2 de paddel, uma Academia de Ténis e Padel, 
um campo de Futebol Profissional, um campo multi-
jogos, um campo de laser tag e um enorme parque 
infantil com uma área de insufláveis.

No BOM SUCESSO existem ainda diversas soluções de 
gastronomia, o Restaurante VIVA MARIA, um res-
taurante com influência nos países da bacia me-
diterrânica Europeia, do Médio Oriente e de África, 
que oferece uma cozinha de afetos, intensa de aro-
mas, luz e cor, o Restaurante Maze, de inspiração 
italiana, onde num ambiente mais informal é possível 
fazer uma refeição em família, e ainda o super-
mercado gourmet “FRIENDS” que oferece um novo 
conceito de compras. Complementarmente existem 
um serviço de Lavandaria, uma loja de decoração, 
uma tabacaria e uma galeria de arte, serviços atual-
mente em funcionamento no resort. O BOM SUCESSO 
disponibiliza ainda segurança 24 horas, um Heliporto, 
Serviço de limpeza e arrumação diária e um Shuttle 
gratuito no interior do Resort, entre muitos outros.

CONFORTO,
LAZER E

DESCANSO

“Num mercado aparentemente 
amadurecido,                       

criámos um produto 
verdadeiramente novo.”



Nesta primeira fase, o BOM SUCESSO conta já com um 
conjunto de 601 moradias em banda e isoladas, um 
campo de golfe de 18 buracos, inúmeros equipa-
mentos de desporto e um vasto conjunto de serviços. 
No futuro terá ainda um Hotel de 120 quartos, o 
Hilton Bom Sucesso, Óbidos, da autoria do Arquiteto 
Eduardo Souto Moura.

Tem ainda previsto duas extensões desenvolvidas sob 
o mesmo conceito – Arquitetura Contemporânea in-
tegrada na Natureza – reforçando os equipamentos 
de lazer com espaços verdes, a construção de um an-
fiteatro ao ar livre e um centro de design. Quando 
estiver completo, com o Aldeamento da Floresta e 
Aldeamento Sul terá uma extensão de mais de 300 he 

UM RESORT
COM DIMENSÃO

e 1.050 unidades de alojamento.  

O conceito do resort foi desenvolvido por um con-
junto dos mais prestigiados e arquitetos nacionais e 
internacionais, bem como por um leque invejável de 
paisagistas e técnicos, que criaram e desenvolveram 
um conceito que marca pela inovação e pela quali-
dade. Nomes como os arquitectos Siza Vieira, Gonçalo 
Byrne, Alcino Soutinho, Josep Linàs, Eduardo Souto 
Moura ou Carrilho da Graça participaram no resort 
com projectos de moradias aceitando um conjunto de 
regras que conferem unidade formal ao projeto e que 
potenciam as características originais e diferencia-
doras de cada um, concretizando um empreendi-
mento pioneiro e inovador. 
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Divulgação

“Só uma oferta de exceção e qualidade superior 
poderá assegurar a Portugal uma posição internacional 

competitiva neste setor estratégico.”

serviços prestados:
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O BOM SUCESSO tem uma classificação de 5 estrelas 
atribuída pelo Turismo de Portugal, mas acima de 
tudo é uma referência de qualidade e inovação que 
projeta a imagem de Portugal em termos de conce-
ção de um projeto de turismo imobiliário.

Foi por diversas vezes galardoado com prémios e 
mencionado na imprensa nacional e internacional, 
pelas suas características e inovação.

Um cenário de bem-estar e sofisticação onde a pai-
sagem natural se cruza com a originalidade da in-
tervenção exclusiva de arquitetura contemporânea, 
atestada pela qualidade dos autores intervenientes 
sob a riqueza patrimonial e natural da região do Oes-
te. O conceito de 5 estrelas, de novo luxo, ganha assim 
um novo sentido neste projeto tão exclusivo.

UM
CONCEITO DE
5 ESTRELAS

www.bomsucesso.com.pt
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PRESIDENTE C.M.ÓBIDOS
TELMO FARIA

GC – Nos últimos anos o Oeste tem vindo a 
constituir-se como uma referência no Turis-
mo Nacional, tendo inclusive no PENT sido 
considerado como um Polo de Desenvol-
vimento Turístico.

Dos concelhos que integram a Região, 
Óbidos é o de maior referência inclusive 
internacional, e nele se têm verificado a 
instalação de empreendimentos turísticos 
de qualidade, bem como muitas outras in-
tenções de investimento. Em sua opinião, a 
que se deve este cenário?
 
TF – Creio que Óbidos, além de constituir 
uma maravilha patrimonial inegável, sendo 
reconhecido como património de Portugal 
há várias décadas, é o concelho que con-
centra maior investimento e oferta no setor 
do turismo e um dos concelhos do país que 
mais tem atraído os empreendedores para 
desenvolverem projetos com forte pendor 
de inovação. Nesse campo temos sido mui-
to exigentes com os investidores, sejam 
pequenos ou grandes, no sentido da afirma-
ção de uma identidade e diferenciação da 
nossa oferta. Óbidos é um território que se 
sente especial, com muito património cons-
truído e natural e por isso cheio de poten-
cialidade para o nascimento de projetos 
especiais, o que lhe tem dado uma notorie-
dade muito grande.

GC – Além de outros, o setor do turismo foi 
essencialmente desenvolvido na última 
década, e a estratégia parece ter sido 
estabelecida em conjunto uma vez que os 
empreendimentos são diferentes comple-
mentando-se entre si, constituindo por esse 
facto uma oferta de serviços muito trans-
versal.

Para o efeito tem sido manifesto o interesse 
e apoio da C.M. Óbidos, o que se continua a 
verificar.

Entrevista

“
património de Portugal há várias décadas, é o concelho que concentra maior investimento 
e oferta no setor do turismo e um dos concelhos do país que mais tem atraído os 
empreendedores para desenvolverem projetos com forte pendor de inovação.”

Óbidos, além de constituir uma maravilha patrimonial inegável, sendo reconhecido como 
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TF - Na análise que fazemos não nos preo-
cupa os projetos de outras regiões, sobre-
tudo se tiverem muita qualidade, pois o 
patamar do nosso produto está muito vira-
do para o mercado internacional.

Infelizmente, no caso do turismo residen-
cial, o mercado interno não é suficiente, 
embora no caso da animação turística ele 
seja uma referência. Acho que o futuro se 
pode enfrentar melhor a partir da noção 
que todos temos que ter que é preciso tra-
balhar sempre muito na diferenciação, na 
preservação da identidade dos projectos e 
na capacidade de cooperação inter-empre-
sarial e público-privado.

Apesar das dificuldades que os empresários 
sentem todos os dias neste país acredito 
muito no futuro de Óbidos, pois o que aqui 
está a ser feito está muito amarrado a con-
ceitos e a empreendedores muito atentos 
às mudanças e a uma noção que a qualidade 
não se mede apenas pelas estrelas ou pela 
dimensão. 

Quais as razões que levaram a autarquia a 
fazer uma declarada aposta nesta área, de 
que forma vê actualmente a oferta insta-
lada, e o que pensa se deva implementar no 
futuro?
 
TF – O papel da Câmara de Óbidos não po-
deria ser o de licenciar de forma avulsa e 
apenas ao sabor das propostas que nos 
apresentam. Todos compreendem que para 
haver um modelo de desenvolvimento tu-
rístico muito sólido é preciso haver um bom 
ordenamento do território e uma progra-
mação coerente dos projectos.

É isso que marca o nosso cluster de turismo 
que está em permanente evolução e que 
tira partido por um lado das características 
do território, e por outro do ambiente que 
procuramos estimular todos os dias em 
Óbidos: enfrentar os desafios com recurso à 
criatividade e ao talento dos empreende-
dores e nesse campo a oferta que temos 
está de ano para ano a ser fortalecida com 
mais capacidade para receber turistas.

Esse é um esforço notável de uma rede de 
investidores que estão a apostar na cons-
trução de mais hóteis, restaurantes, equipa-
mentos desportivos e em serviços novos e 
que no seu conjunto trilham um caminho 
com muita coragem, sobretudo nos dias 
que correm. 

A autarquia mais que apoiar é um parceiro 
ativo, desde o planeamento e licenciamen-
to, ao investimento permanente de vários 
milhões de euros por ano na qualificação do 
território.

GC – A oferta da região é muito diversi-
ficada, sendo que no concelho de Óbidos se 
encontram o maior número de empreen-
dimentos turísticos, assentes essencialmen-
te nos produtos golfe e turismo residencial.

Alguns analistas são de opinião que já exis-
tem actualmente produtos análogos em vá-
rias regiões do país, com particular ênfase 
no Algarve, Alentejo e Região de Lisboa.

Projetos em curso como Alqueva, Tróia/ 
Comporta, Costa Vicentina e outros, farão 
forte concorrência a Óbidos e ao Oeste, 
num mercado insuficientemente fértil para 
prosperar em todos estes locais.

Como vê esta questão, e de que forma 
entende que os produtos em causa poderão 
continuar apelativos no futuro?
 

“
plena construção de uma 

geografia cada vez mais 
dominada por um turismo 

criativo.”

Acho que estamos em 

com a burocracia, estarem a ser cercados 
por um sistema bancário que deixou de ser 
parceiro no risco de investir. Os empresários 
viram engordar o monstro.

À burocracia soma-se agora a descapita-
lização. Este é um problema nacional que 
nos deve mobilizar a todos. Acho que pelo 
preço que temos pago impõem-se ruturas 
claras, quer no ordenamento, quer nos 
apoios e acessos aos financiamentos.
 
GC – Não só de empreendimentos turísticos 
de qualidade vive um concelho e uma 
região, mas sim de uma oferta múltipla e 
diversificada de estabelecimentos.
 
Concorrem ainda para a atratibilidade re-
gional um calendário cultural rico, o que nos 
últimos anos tem sido reconhecido.
 
Óbidos é hoje apontado como uma refe-
rência nacional e já um pouco internacio-
nalmente, tendo surgido produtos como a 
doçaria regional e chocolates, que a par com 
a ginja começam a fazer as delícias de mi-
lhares de apreciadores, ostentando a marca 
“Óbidos”.
 
Quer falar-nos deste projeto, o que enten-
de possa contribuir para a dinâmica regional 
e a forma como se integra no contexto do 
desenvolvimento turístico?
 
TF – Para mim a qualidade tem que estar em 
todo o lado. Desde uma pequena loja ao 
serviço de um hotel de 5 estrelas. A ideia de 
desenvolver produtos localmente passa 
também por investir mais na qualidade e no 
desenvolvimento do brand de Óbidos.

Estamos por isso a trabalhar muito na pro-
liferação de novas fileiras cujo modo de 
produção respeite as especificidades de um 
resultado final de qualidade. Isto aplica-se 
atualmente à ginja que está em franco de-
senvolvimento, quer na produção quer na 
elaboração do licor, com novos atores a 
surgirem;  ao chocolate, cuja primeira loja 
iremos abrir brevemente; e aos produtos 
biológicos que começam a ganhar cada vez 
mais adeptos entre os produtores, dada a 
procura dos consumidores. Gostaríamos 
também de ter condições para tirar mais 
partido da Lagoa de Óbidos, nomeada-
mente aumentando a produção de ostras, 
vieiras e ameijoa, tudo produtos de grande 
valor no mercado e que se devem associar à 
marca Óbidos, pelo lado gourmet que apre-
sentam.
 
 

GC – Independentemente da perspetiva já 
apontada, há quem diga que o tempo de 
apreciação de projetos de grande dimensão 
e a complexidade na sua análise e para-
metrização os possam desenquadrar  dos 
mercados, padecendo do efeito de inopor-
tunidade do investimento, e até desistência.
 
Uma análise de 5 a 8 anos é característico, 
uma vez que muitas entidades intervêm, os 
instrumentos urbanísticos e ambientais são 
muito condicionados, etc.
 
De que forma se tem verificado estes pro-
cedimentos no seu concelho, qual o en-
volvimento da edilidade no abreviar das 
pretensões e como gostaria que a máquina 
do estado se agilizasse ?
 
TF- Sou muito crítico do quadro atual de li-
cenciamento, pois considero-o anti-econó-
mico e demasiado defensivo e burocrático. 
Não é preciso anos para se definir as regras 
do jogo. Eu destaco a coragem dos inves-
tidores por atualmente, além de lidarem 

Entrevista



de Turismo de Óbidos cuja função será pro-
mover o concelho.
 
Pedimos-lhe que nos fale deste projeto e do 
que, em sua opinião, poderá representar 
para todos, uma vez que até à data parece 
não ter ainda grande adesão por parte dos 
agentes económicos do setor.
 
TF – O objetivo principal da ATO não está 
determinado pela adesão de agentes eco-
nómicos, uma vez que esta se fundou, já 
com os principais investidores e a associa-
ção empresarial, a Óbidos.com, o que pro-
move automaticamente a integração dos 
pequenos e grandes empresários.

O principal desafio não é, portanto, garantir 
mais adesões. Qualquer empresa pode ade-
rir, mas a principal missão da ATO é pro-
mover a marca e o destino de Óbidos no 
estrangeiro. Face às condições da economia 
e a uma certa estagnação dos mercados os 
recursos que existem estão concentrados 
em ações de promoção externa, como a que 
aconteceu em Bruxelas em Junho passado e 
na contratação de relações públicas (RP's) 
junto de mercados considerados estratégi-
cos. Vamos ver como a situação económica 
evolui , mas outra vantagem da ATO é cons-
tituir-se como uma plataforma que junta 
todos os atores importantes do concelho a 
uma mesma mesa, sejam públicos, sejam 
privados.

Fui um grande impulsionador desta estru-
tura e sei que temos que dar tempo para a 
sua consolidação, mas os outros associados 
fundadores tem uma palavra a dizer, pois a 
dinâmica da ATO depende muito dos recur-
sos e das ações que aprovam.
 
GC – A dinâmica e a forma de inovar quer na  
programação dos eventos que regularmen-
te se realizam na Vila, como no marketing 
quanto à sua divulgação, tem de facto con-
tribuído para o atenuar da época baixa e 
melhorar a rentabilidade dos estabeleci-
mentos em geral.
 
Eventos como os festivais do Chocolate, do 
Piano, da Ópera, o Mercado Medieval, a 
Semana Santa, Óbidos Vila Natal, e tantos 
outros parecem-nos de difícil organização e 
grande logística, merecendo hoje o reco-
nhecimento de uma grande audiência.
 
Quer falar-nos sobre o tema, nomeada-
mente as razões do seu surgimento, a di-
versificação dos eventos, e os objetivos 

Entrevista

TF – Óbidos é hoje no país já uma referência 
de animação turística, mas ainda muito à 
custa dos projetos desenvolvidos pela au-
tarquia. Acho que o setor privado devia de 
apostar mais nesta vertente, como o surgi-
mento de operadores especializados que 
desenhem programas de ocupação turísti-
ca. Já começam a despontar mas vejo muito 
futuro nesta área.

GC – Atentos ao crescimento do setor turís-
tico por um lado, e procurando criar dinâmi-
cas de captação de mercados pelo outro, 
criou-se recentemente a ATO – Associação 

GC –  Óbidos tem-se desde sempre debati-
do com um fraco índice de permanência de 
turistas, e apesar da tentativa do tecido em-
presarial hoteleiro e das entidades oficiais 
não é a mesma eficaz.
 
Permanece a opinião de quem visita, de que 
a Vila é fantástica, mas sem infra-estruturas 
de animação, de comércio diversificado e 
outros, o que se estende ao território envol-
vente, não consolida a permanência.
 
O que acha que se deva fazer para contrariar 
este facto?
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GC – O município de Óbidos tem a par do 
Turismo e da Cultura, apoiado o desenvol-
vimento de projetos de base tecnológica e 
ambiental, apostando ainda em fatores de 
inovação e energias limpas.
 
De que forma vê a articulação destas áreas 
com a do Turismo, e quais os caminhos su-
gere se percorram para a tentativa de al-
cance de uma ação integrada?
 
TF – Não concebo nenhuma atividade eco-
nómica com futuro sem que esta obedeça 
às questões da sustentabilidade ambiental 
e o caso do turismo é evidente. O seu futuro 
depende da forma como respeita os re-
cursos naturais, como o preserva, como vê 
as questões de energia, dos resíduos, das 
águas ou da mobilidade, por exemplo.

Acho que o turismo de hoje tem que ser 
feito a pensar no turismo de amanhã e isto 
tem que ser feito com verdade. Não pode 
haver ilusionismo ou gato por lebre. Em 
Óbidos levamos estas questões com os em-
presários muito a sério. Por outro lado, o 
turismo tem que valorizar mais o território 
cultural onde se insere. A ruralidade de 
Óbidos com tudo o que isso significa de 
tradições e de valor imaterial pode ser mais 
potenciado junto dos turistas. Considero 
que precisamos de desenhar mais formas 
criativas de comunicar e de envolver as 
pessoas.
 
GC – Para alguém que queira residir ou in-
vestir no concelho, que argumentos convin-
centes poderá transmitir?
 

pretendidos?
 
TF – Como tenho vindo a salientar os even-
tos explicam-se pela necessidade de forta-
lecer e apoiar a economia do turismo do 
Concelho, que para nós é vital, pela riqueza 
e emprego que cria; por outro lado, de-
monstramos ao país como é possível dar 
vida a um centro histórico e tirar partido da 
beleza patrimonial que temos. Existe uma 
intenção económica clara nessa estratégia. 
É por isso que os eventos mais populares, 
que atraem mais pessoas, como são os ca-
sos do Óbidos Vila Natal e do Festival do 
Chocolate se desenrolam na época baixa, 
em Dezembro e Fevereiro/Março.

A luta contra a sazonalidade da atividade é 
essencial. Quem diz quando estamos a fazer 
um evento que só pensamos em festas não 
percebe nada de economia, desconhece o 
emprego criado direta e indiretamente e o 
movimento económico que é gerado. Só na 
produção temos cerca de 70 pessoas que 
organiza cerca de 260 dias de eventos e 
executamos mais de 2,5M€/ano para atrair 
milhares de pessoas aos hóteis, aos restau-
rantes ou às lojas de Óbidos. Por outro lado, 
ganhamos em notoriedade e em prestigio. 

O exemplo do Festival de Ópera é também 
um exemplo como se pode "produzir" novos 
públicos.

Acho que Óbidos é hoje devido à diversi-
dade dos eventos que organiza uma marca 
mais próxima da generalidade das pessoas. 

“
uma das 7 maravilhas e um 
património de Portugal.”

Não é por acaso que somos 

TF – Óbidos é um território que não mede o 
seu nível de progresso social pelo número 
de habitantes que tem, mas que tem um 
conjunto de políticas locais e gera um 
ambiente de estímulo e atração da classe 
criativa. Quem tem hoje uma rede de com-
plexos escolares ao nível do melhor que 
existe internacionalmente, e faz uma  apos-
ta muito arrojada na sustentabilidade am-
biental e na criatividade, tem argumentos 
sobretudo de futuro. 

“
turismo de amanhã e isto tem que ser feito com verdade. 
Não pode haver ilusionismo ou gato por lebre.”

Acho que o turismo de hoje tem que ser feito a pensar no 
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“
Quintas de Óbidos – Country Club.

Estou certa de que ficará tão 
impressionado como eu.”

Convido-o a descobrir o

JESSICA KURTEN
cavaleira nº1 mundial de saltos de obstáculos
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em Portugal, assentando a arquitetura na 

linha da melhor tradição arquitetónica por-

tuguesa e procurando alargar a oferta da 

região quer no tipo de infraestruturas como 

no conceito de turismo a oferecer, uma vez 

que complementa os demais resorts ins-

talados quer no tipo de serviços a prestar 

como no conceito arquitetónico adotado.

Presentemente em fase adiantada de cons-

trução, os clientes poderão vir a usufruir de 

uma relaxante bebida na esplanada do bar, 

um jantar inesquecível no restaurante ou a 

fruição do Spa modernamente equipado.

Os seus lagos, jardins, 79 villas em lotes de 

5.200 m  e áreas de construção a partir de 

425 m , conjunto de apartamentos turísti-

cos, bem como a sua excecional localização 

junto à Lagoa de Óbidos e proximidades a 

conceituados campos de golfe nomeada-

mente a Praia D'El Rey, Bom Sucesso, Cam-

po Real, Golden Eagle e futuramente os 

Royal Óbidos e Falésia D'El Rey conferem-

lhe um importante caráter no panorama tu-

rístico nacional, sobre elevando-o na Região 

Oeste.

O empreendimento pelas suas caracterís-

ticas destina-se a ser a referência do lifestyle 

ste aldeamento turístico foi concebido 

num conceito de exclusividade viven-

cial, garantindo a todos os seus utili-

zadores um serviço de exceção.

Desenvolvido o Master Plan pela WATG 

(wimbely, allison, tong and goo) um dos 

mais reconhecidos gabinetes de projetos de 

resorts do mundo, a que se acresceu a ex-

periência de Jessica Kurten quanto à para-

metrização funcional do Centro Hípico de 

índole internacional e o saber do arquiteto 

A. Ginestal Machado entre outros no Coun-

try Club, constituem fortes pólos de cata-

lização na procura das Quintas de Óbidos.

E

Divulgação

UM CERTO SENTIDO DE ESTILO

QUINTAS
DE ÓBIDOS

2

2
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A variedade de equipamentos de lazer, as 

instalações desportivas tais como duas pis-

cinas (uma aquecida), dois campos de ténis, 

polidesportivo relvado e um parque infantil 

suportam a vontade dos clientes mais exi-

gentes que aqui encontrarão as infraestru-

turas adequadas às suas pretensões.

“É raro encontrar um projeto com tanta qualidade (...)
fantástica localização, na Costa de Prata (...) uma 

atmosfera verdadeiramente exclusiva e luxuosa, e onde as 
Villas foram desenhadas de forma a preservar a mais 

nobre tradição portuguesa.”

 

JESSICA KURTEN
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Constituir-se como uma forte ancoragem do 

setor do turismo e espelha inovação pela 

forma como foi concebido, realçando-se co-

mo único em Portugal o seu Centro Hípico, 

razões que determinam a sua procura por 

clientes de nível elevado e determinados na 

escolha de produto inovador e garantido.

O Centro Hípico obedece aos mais elevados 

padrões internacionais de qualidade, e des-

tina-se a cavaleiros de todas as idades e 

níveis de preparação além de proporcionar 

um leque variado de eventos equestres com 

especial enfoque em competições interna-

cionais. www.qdo.pt

GPS N 39º 23' 7.20'' W 9º 14' 44.60''
 Tel. (+351) 226 061 540 
Fax. (+351) 226 061 549

 Email: geral@qdo.pt

QUINTAS DE ÓBIDOS
COUNTRY CLUB

i N A N C E R T U S
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serviços prestados:
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JARDIM da PAZ GARDEN of PEACE



oeste é uma região de grande 

desenvolvimento turístico, en-

contrando-se presentemente em 

construção vários empreendimentos de 

qualidade, desde pequenas unidades ho-

teleiras aos grandes conjuntos turísticos.

Promovido essencialmente como um pro-

duto golfe e de touring cultural e paisa-

O

JARDIM DA PAZ
BUDDHA
“Esta é uma instituição cultural sem fins lucrativos e ao serviço da comunidade nacional e 
internacional, que tem como missão sensibilizar o visitante para o conhecimento interior, 
através do seu jardim em diálogo com um vasto património escultórico...”

EDEN

gístico, é contudo deficitário a nível de ins-

talações de suporte às atividades de lazer e 

enriquecimento pessoal, o que é impres-

cindível se constituam no curto prazo no 

sentido de muscular uma oferta integrada 

de serviços, logo de maior aceitação nos 

mercados.

Das poucas infra-estruturas existentes, sur-

gem exemplos de sucesso como é o caso do 

“Buddha Eden” criado num espaço de 35 

hectares cujo mentor é o comendador José 

Berardo.

Sensível à culturalidade e artes em geral, 

idealizou este empreendimento como um 

tributo ao património destruído no Vale de 

Bamyan no centro do Afeganistão, em re-



sultado da destruição intencional do Gover-

no Talibã dos Budas Gigantes esculpidos na 

pedra.

Sem tendências religiosas, acolhe visitantes 

oriundos dos mais diversos pontos do país e 

estrangeiro, apelando à comunicação e me-

ditação no sentido do encontro da felici-

dade.

Encontramos neste aprazível espaço além 

dos bons caminhos de circulação, toda uma 

coleção de arte oriental muito diversificada 

e digna da admiração do mais cético visi-

tante, a que acrescem fauna e flora muito 

diversificada.

A iniciativa, os conteúdos expostos e o con-

ceito instituído são de relevo e geram uma 

grande valia no apoio ao turismo no oeste.

Adjacente, encontra-se o Palácio dos Lori-

dos com os seus anexos e jardins, conjunto 

edificado multisecular é hoje casa museu 

que poderá ser alugada no seu todo para 

acontecimentos diversos ou alojamento, 

bem como em edifício próprio se verifica a 

possibilidade de realização de eventos de 

grande capacidade.

Único no país, merece uma visita pois 

certamente irá ultrapassar a expetativa.

BUDDHA EDEN - QUINTA DOS LORIDOS
Carvalhal

2540-480 Bombarral
PORTUGAL

Tlf. (+351) 262 605 240
Fax. (+351) 262 605 840

Email. info@loridos.com

www.buddhaeden.com



VILA D’ÓBIDOS

Divulgação

A região Oeste terá em breve uma nova unidade hoteleira de 4 estrelas.
Hotel contemporâneo com um conceito cultural inserido num espaço que respeita 
toda a envolvência rural e ecológica dos 6 hectares da Quinta de Santo Antão. 

sta nova unidade hoteleira localiza-se a poucos mi-

nutos da romântica vila de Óbidos e tem uma vista 

deslumbrante para o magnífico castelo, circundado 

pelas suas muralhas que guardam séculos de história.

O Hotel tem na ginja o seu elemento distinto e diferen-

ciador que envolve a temática de todo o projeto e revela a 

sua forte ligação à identidade da região.

Contará com um conjunto de facilidades dotadas de todo o 

conforto e requinte e pensadas para satisfazer as expeta-

tivas mais exigentes dos seus clientes.

40 Quartos temáticos decorados com peças exclusivas 

criadas por artistas plásticos nacionais;

Salas polivalentes com capacidade para 600 pessoas, 

dotadas de toda a tecnologia e conforto; 

- 

- 

E

ART GARDEN HOTEL RURAL & SPA
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Restaurante “Que nem Ginjas”, com capacidade para 100 

pessoas, apresenta-se num ambiente elegante e confor-

tável com forte aposta  na cozinha de tradição Portuguesa;

Sala de estar e leitura;

Sala de reuniões;

Spa com salas de tratamento e relaxamento;

Sauna e banho turco;

Piscina interior aquecida e piscina exterior;

Bosque naturalizado com uma área de recreio infantil;

Centro interpretativo da Ginja, onde poderá conhecer um  

conjunto vasto de produtos regionais com especial enfo-

que na Ginja; 

Quinta pedagógica; 

Carrière; 

Art garden - Jardim de artistas plásticos contemporâneos; 

Quinta de Santo Antão,  é uma parte integrante da unida-

de realiza os mais exigentes eventos sociais e empresa-

riais, proporcionando um espaço sofisticado e romântico 

diferenciador na região Oeste. 

Divulgação

O Hotel “Vila D’Óbidos” abre as suas portas para revelar o 

melhor da região oeste, com o objetivo de tornar me-

morável a estadia dos seus clientes e de todos os que optam 

por este destino turístico de renome internacional.

www.hotelviladobidos.com

para informações:

Quinta de Stº. Antão
Estrada do Bairro
2510-080 Óbidos

Tlmvl. (+351) 924 138 948 
Email. geral@hotelviladobidos.com

“40 Quartos, 40 artistas plásticos 
portugueses.”

i N A N C E R T U S
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serviços prestados:



PROJETO DE ÁLVARO SIZA VIEIRA

uem circula na A8, vê imponente a 

Serra de Montejunto dotada de 

extraordinária beleza e verdadeiro 

pólo catalisador de todos quantos apreciam 

a natureza.

Saindo no Bombarral, percorremos a es-

trada nacional sem nunca deixarmos de ter 

uma paisagem rural salpicada por aglo-

merados de casario branco e montes como 

pano de fundo.

Subindo à serra, classificada como reserva 

natural, chegamos à aldeia de Pragança tipi-

camente portuguesa e onde encontramos 

um empreendimento turístico de bom nível 

de instalação e atendimento afável e muito 

eficaz.

Ali fica a Quinta do Castro com os seus 

Q

UM LUGAR APETECÍVEL
QUINTA DO CASTRO

Divulgação

“Situada no coração do Oeste, entre o Litoral e o Vale do Tejo, a 50 minutos de Lisboa, junto à 
zona protegida da Serra de Montejunto, em local de rara beleza paisagística, a Quinta do 
Castro disfruta duma envolvência única.”



“
constituirá sem dúvida um empreendimento de grande 
impacto regional e que merecerá a pena visitar.”

Com uma excelente vista e envolvente ambiental, 

www.quintadocastro.com

Vinte e cinco quartos duplos, um health 

center, piscina aquecida com fundo em vi-

dro, sala polivalente, business center e ho-

nesty-bar serão os conteúdos principais da 

sua oferta.

A Quinta do Castro disponibiliza hoje uma 

excelente gastronomia quer no seu restau-

rante onde poderemos saborear pratos de 

cozinha tradicional portuguesa com “to-

que” de contemporaneidade, como na or-

ganização de qualquer evento elabora 

programas e ementas a pedido capazes de 

satisfazer o mais exigente cliente.

A somar a tudo isto, programas de animação 

e circuitos pela serra estão já disponíveis.

Com uma excelente vista e envolvente am-

biental, constituirá sem dúvida um empre-

endimento de grande impacto regional e 

que merecerá a pena visitar.

12,700m , disponibilizando um conjunto de 

serviços diversificado integrando amplos 

jardins, lago, parque infantil, court de ténis, 

salão polivalente, restaurante, loja e snack-

bar.

Com uma exploração familiar o que a distin-

gue pela positiva num mercado em que 

cada vez mais os clientes necessitam de pes-

soalização no atendimento, a família Duarte 

Marques põe todas as suas energias nas ati-

vidades que desenvolve e que ao longo dos 

anos determinaram o crescimento consoli-

dado da infraestrutura que é hoje uma refe-

rência no Oeste.

Dotada de grande iniciativa empresarial e 

atenta ao mercado, decidiram implementar 

um Hotel Rural de 4 estrelas (presentemen-

te em construção), em complemento às 

demais estruturas já instaladas, e o qual se 

constituirá como um forte suporte ao tão 

ansiado crescimento turístico da Serra de 

Montejunto.

Esta unidade hoteleira projetada pelo 

arquiteto Carlos Santos terá características 

inovadoras não só pela sua composição ar-

quitetónica bem como pela funcionalidade 

a apresentar aos hóspedes.

Rua 1º de Dezembro 
2550-371 Pragança

PORTUGAL

Tlf. (+351) 262 770 030
Fax. (+351) 262 770 039

Tlmvl. (+351) 912 531 114
Email. geral@quintadocastro.com

2
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EM CONSTRUÇÃO:

HOTEL RURAL QUINTA DO CASTRO

i N A N C E R T U S
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HOTEL
REAL D’ÓBIDOS
A JÓIA DA COROA DE ÓBIDOS
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memoração do seu casamento.

Os modelos tradicionais de convívio resul-
tantes de um “copo de água” como tantos 
outros têm vindo a ser preteridos em re-
sultado de acontecimentos diferentes, pro-
curando os noivos romper com o gene-
ralismo e inovar naquele que certamente 
será um dos dias mais felizes da sua vida.

Sempre divertida, procura assegurar ativi-
dades que pela sua genuidade se possam 
constituir atrativas e facilmente realizáveis 
por todos os intervenientes.

Com especial relevo nos fins de semana, os 
pacotes de serviços organizados pelo hotel 
têm tido uma procura crescente.

Com parcerias diversas estabelecidas, pro-
porciona desde passeios de charrete e jan-
tares românticos na Pousada do Castelo, ao 
glamour de uma dormida em lençóis de ce-
tim num quarto especialmente preparado 
para o fazer sentir excecional.

Felizmente são ainda muitos os que pro-
curam realizar um evento diferente na co-

ais do que uma “escapadinha” em 
períodos de lazer ou reuniões de 
trabalho, procuram-se hoje expe-

riências que nos proporcionem momentos 
de diferenciação que recordamos como 
inovadores.

Assente numa temática medieval e refle-
tindo a história dos monarcas mais ligados à 
Vila, o Hotel Real D'Óbidos oferece um alo-
jamento impar não só pelas características 
dos seus quartos, como zonas comuns e 
salas polivalentes.

Acrescem a qualidade dos serviços que 
presta e as fardas dos funcionários que com-
plementam o conjunto da oferta.

M PROGRAMAS DIVERSOS

HISTÓRIAS A DOIS

ANIMAÇÃO

Divulgação
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Assentes em modelos tradicionais portu-
gueses, procuram traduzir os costumes das 
gentes de outrora onde a simplicidade das 
actividades enaltecem o modo com que se 
desempenham.

Com salas de capacidade entre 30 a 120 
pessoas, o Hotel oferece excelentes con-
dições para a realização de reuniões de 
trabalho e outros encontros empresariais.

Garantindo exclusividade concilia  também 
zonas interiores e exteriores para a realiza-
ção dos “coffee-breakes” e refeições.

REUNIÕES EMPRESARIAIS
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e temática instituída tem procurado diver-
sificar a oferta existente.

Além do púbico alvo ser maioritariamente 
casais em touring paisagístico e cultural, o 
Hotel proporciona pela sua reduzida di-
mensão e áreas exteriores uma oferta de 
grande qualidade a grupos que queiram 
conciliar o bom alojamento à animação e 
lazer.

Dispõe de programas diversificados e in-
terativos quer para clientes individuais co-
mo para grupos, assegurando em regime de 
exclusividade, serviços em salas próprias de 
várias dimensões onde poderá trabalhar, 
fazer a sua festa de anos, reunir com os 
amigos ou, sendo mais audaz, envolver-se 
em atividades exteriores desde torneios de 
arco e flecha, jogos tradicionais, visitas guia-

Mas, não só de culturalidade se constitui 
aquilo que é já hoje uma realidade, a marca 
Óbidos pois aqui se encontra muita ani-
mação, o tipicismo dos seus bares, o ro-
mantismo de uma refeição bipartida entre 
uma excelente opção gastronómica e a am-
biência do restaurante escolhido.

Todos os atributos fazem com que a terra, 
genuína, se teime em afirmar como um des-
tino de eleição na escolha de um local que 
corresponda às expetativas criadas para 
momentos vários e que nos preecham de 
sobremaneira. É assim Óbidos, carismática, 
acolhedora, e muito romântica.

Dotado o concelho de boas infraestruturas 
turísticas, asseguram-se vários patamares 
de acolhimento onde realça o Hotel Real 
D'Óbidos **** que pela sua funcionalidade 

nvolta numa mística muito própria esta 
Vila medieval reconhecida além fron-
teiras, tem-se constituído como um 

grande pólo catalisador da região oeste, 
onde a beleza natural e a hospitalidade das 
suas gentes lhe conferem uma vivência de 
exceção.

Aqui realizam-se ao longo do ano muitos 
eventos de relevo que projetam o concelho 
a um patamar de grande dinâmica cultural e 
de lazer, traduzindo-se em sensações únicas 
que perduram e se pretendem repetidas.

Este é o relato de gentes que se envolve nos 
eventos temáticos que se realizam, caminha 
pela urbe medieval entre ruas estreitas, ca-
sas senhoriais e um conjunto de monu-
mentos impares cuja preservação se tem 
conseguido manter de forma exemplar.

E
ÓBIDOS FAZ BEM!



A IMPORTÂNCIA DOS
RECURSOS HUMANOS

SÉRGIO PEDRO

Rececionista (H.R.O.)

inda me recordo do dia em que, pela primeira vez, tive o 
prazer de conhecer o Hotel Real D'Óbidos e posso garantir 
que foi empatia à primeira vista, quando ao entrar me 

deparei com um decoração rústica, em que imperavam os tons 
acastanhados à meia luz associados, numa envolvência medieval 
minuciosa e requintada.

Trabalhar neste ramo de atividade foi, inicialmente, uma expe-
riência completamente pioneira para mim, sendo que a dúvida de 
que seria um passo correto estava no meu subconsciente de forma 
bem presente. Rapidamente me apercebi que a atividade, cada vez 
mais, aguçava o meu interesse, pois o contato diário com os hóspe-
des, o deparar-me a cada dia com realidades diferentes, a constan-
te aprendizagem com colegas e superiores hierárquicos, o requerer 
de espírito de equipa, alguma autonomia, sacrifício e polivalência 
tornaram-me numa pessoa mais coesa.

Como rececionista nesta unidade hoteleira aprendi, com o decorrer 
da minha experiência, como o trabalhar em equipa é importante, 
como a polivalência tem um papel cada vez mais fulcral nas or-
ganizações em geral, em termos de eficiência para atingir uma 
melhor eficácia, como ter liderança em vez de chefia, e colegas de 
trabalho de exceção tornam o ambiente mais harmonioso, sau-
dável e motivador para qualquer colaborador.

Com o decorrer dos meses fiquei a saber que ser rececionista é 
respeitar, é interagir, é rir, é aprender, é sentir, é viver a um ritmo 
que nos faz esquecer que naquele momento existimos e que tudo à 
nossa volta tem um valor mais intenso.

Esta experiência deu-me a capacidade de analisar que o Hotel Real 
D'Óbidos não é o edifício que é visível a todos nós, mas sim todos os 
recursos humanos que por lá passaram e os que presentemente se 
encontram, cujo seu empenho e cunho pessoal ajudam a criar o 
que ele é neste momento, a Jóia da Coroa de Óbidos.

A

www.hotelrealdobidos.com

No Hotel Real D'Óbidos procuramos criar estratégias de aplicação 
dos conhecimentos pessoais de cada colaborador, inserindo-os em 
cadeias de valor que possam gerar laços fortes para uma equipa 
coesa e empenhada em prestar ao cliente um conjunto de serviços 
de eleição.

Só assim poderemos posicionar-nos num mercado cada vez mais 
competitivo, e em que a oferta não é só as instalações físicas da 
unidade mas sim um produto integrado de valências e em que os 
recursos humanos se constituem como fundamentais.

Rua D. João D’Ornelas
2510-074  Óbidos

Tel. (+351) 262 955 090/7
Fax. (+351) 262 955 099

email: info@hotelrealdobidos.com

HOTEL REAL D’ÓBIDOS

das e passeios noturnos pela Vila à luz de tochas, enfim um 
conjunto de serviços capazes de agradar ao mais exigente 
cliente.

Contacte-nos, e temos a certeza que irá gostar de estar 
connosco!

Opinião
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UM FUTURO DE NOVOS INVESTIMENTOS
IMOCERTUS

Continua a acreditar que o mercado, à sua 
escala, tem oportunidades para colocação 
de bons produtos, e que o acompanha-
mento próximo e muito personalizado que 
faz aos seus clientes, estabeleçam a di-
ferença.

Retomou assim o mês passado a 2ª fase de 
vendas em Lousa, verificada a construção 
da maioria das moradias.

Imocertus, Ivestimentos Imobiliários 
e Turísticos, Lda., empresa partici-
pada maioritariamente pela Finan-

certus, Consultoria e Serviços, Lda., viu 
coroado o seu esforço durante quase cinco 
anos ao encerrar o exercício de 2010 com 
excelentes resultados.

Tal situação deve-se a projetos de caráter 
estruturante para a empresa, destacando-
se o loteamento que denominou de Lousa 
Garden Villas e situado a escassos quiló-
metros de Lisboa e no concelho de Loures, 
seguindo-se-lhe o conjunto habitacional em 
Fonte David, concelho de Óbidos com a 
designação comercial de Óbidos Country 
Houses.

De facto, em profunda crise no setor imo-
biliário, a Imocertus conseguiu atingir em 
menos de um ano 80% das vendas do seu 
empreendimento em Lousa, tendo iniciado 
em Maio a comercialização das de Óbidos já 
com 40% de vendas asseguradas.

A

“
país necessita, encara pois o futuro com intenção de novos investimentos cuja análise e 
ponderação terão cada vez mais que ser equacionados com rigor.”

Com uma noção da problemática social e da necessidade da dinamização económica que o 

Com uma noção da problemática social e da 
necessidade da dinamização económica 
que o país necessita, encara pois o futuro 
com intenção de novos investimentos cuja 
análise e ponderação terão cada vez mais 
que ser equacionados com rigor.

A sua estratégia de futuro passa pela con-
clusão dos negócios e obras em curso, pon-
derando desde já novos investimentos e 
particularmente direcionados para o setor 
comercial e ou atividade turística.

Divulgação



Divulgação

1ª FASE

VENDIDO

80%



Lousa
Garden

Villas

Bem com a Natureza, Bem com a Vida
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Divulgação

EM VENDA (2ª FASE) LOTES E MORADIAS



Continuamos a acreditar na qualidade do produto em que trabalhamos, não nos poupando a 
esforços para apresentarmos um nível superior.

UM “CERTUS” EMPREENDIMENTO EM VENDA

nfraestruturado desde Outubro de 2009, 
efetuou-se uma campanha de lançamen-
to do empreendimento, a qual em nove 

meses acolheu vendas em 80% dos imóveis 
disponíveis.

Estas, assentaram essencialmente em casais 
na faixa etária dos 30 a 40 anos e para ha-
bitação própria permanente, bem como a 
empresários do ramo imobiliário para in-
vestimento, o que veio a estabelecer um 
conjunto de sinergias na divulgação do 
loteamento.

Tal facto aliado ao volume global das vendas 
da empresa em 2010, levaram à sua inter-
rupção até Maio deste ano, altura em que se 
promove a 2ª fase de comercialização.

Urbanização composta por doze moradias 
unifamiliares integradas em lotes de 450m  
e 600m , procura-se desta forma garantir 
uma vivência de exceção através da dispo-
nibilização de generosas áreas verdes, largos 
passeios, bem como de arruamentos com 
estacionamentos adequados.

A arquitetura contemporânea, da autoria do 
Atelier Nuno Duarte Arquitetos, Lda., pro-
curou projetar moradias de elevada fun-
cionalidade e cuja integração na paisagem 
fosse uma preocupação básica.

Grandes vãos, excelentes varandas e terra-
ços, privacidade nas piscinas, exposição so-
lar e amplitude no desfrutar da envolvente 
foram também prioridades, e um reconhe-

a
nhecimento geral de todos os compradores.

A quinze minutos de Lisboa, cinco da Venda 
do Pinheiro/Malveira, e a quinze da Ericeira, 
fazem deste local um ponto estratégico para 
uma vivência excecional.

2

VIVER
LOUSA GARDEN VILLAS

I

E
M

2



MORADIAS UNIFAMILIARES V3 E V4
Nos últimos anos, esta zona de forte cres-
cimento urbano, tem sido preferida pelas 
suas características rurais e de grande quali-
dade de vida, mas só recentemente tem sido 
acompanhada de empreendimentos em-
blemáticos, como é o presente caso, consti-
tuindo em complementaridade com outros 
análogos uma oferta alargada de habitações 
diferenciadas.

Vantagens acrescidas são também a melho-
ria das acessibilidades ao local, nomeada-
mente com a criação de uma terceira faixa 
de rodagem na A8 e nova ligação à CRIL, 
facilitando os acessos ao centro de Lisboa.

Atentos ao mercado e às atuais exigências e 
necessidades dos possíveis compradores, 
inovámos nas formas de comercialização.

Estabelecemos assim, três modelos:

1. Venda do Lote

Nesta fase, a Imocertus fornecerá ao com-
prador toda a documentação necessária 
para a execução dos trabalhos e construção 
das moradias unifamiliares juntamente com 
os projetos de arquitetura e especialidades 
desligando-se do processo.

2. Venda do Lote e Gestão de Obra

Assegurando a continuidade do processo 

iniciado, e no intuito de uma simplificação do 

método construtivo a estabelecer e res-

petivos licenciamentos (obra e utilização), a 

Financertus, Lda. (empresa do Grupocertus) 

garantirá o lançamento a concurso da obra de 

acordo com os parâmetros a estabelecer pelo 

proprietário, coordenará as ações junto da 

C.M. de Loures, e assegurará a assistência 

técnica à construção com a interveniência do 

arquitecto autor, bem como compatibilizará 

com o empreiteiro os parâmetros necessá-

rios ao adequado desenvolvimento e conclu-

são da mesma, em obediência ao caderno de 

encargos.



2LOTES COM ÁREAS DE 450 m  A 596,5 m2

As tarefas atrás referidas, serão objeto do 
pagamento de 5.000 euros + IVA, a ser 
suportado durante a execução da obra;

Com este método, a Imocertus Lda. preten-
de refletir aos interessados uma economia 
substancial no custo final da transação, uma 
vez que não aplicará a valorização decor-
rente do investimento a realizar (+/- 15%), 
bem como o IMT será suportado pelo pro-
mitente comprador somente sobre o valor do 
terreno, e não relativamente à moradia con-
cluída;

Perspetiva-se desta forma uma economia 
compreendida entre os 35.000 € e os 65.000 
€ (variável em função dos lotes e área de 
construção), uma vez que o dono da obra pa-
gará diretamente ao empreiteiro os custos 
decorrentes das diversas fases de cons-
trução;

Por outro lado existem vantagens acrescidas 
para o dono da obra, pois poderá em conju-
gação com a entidade gestora escolher os 
vários revestimentos e equipamentos a apli-
car na sua casa, tornando-a na moradia dos 
“seus sonhos”.

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

A Imocertus, Lda. promoverá a construção da 
respetiva moradia refletindo todos os acaba-
mentos e equipamentos previstos no caderno 
de encargos, e entregará a obra concluída e 

3. Venda de Moradia

licenciada. Neste contexto os valores de 
venda na 2ª fase são os seguintes:

Lote 7

Lote 4
Lote 9



Lote de Construção Lote

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

Lote 7

Lote 8

Lote 9

Lote 10

Lote 11

Lote 12

574,50 m 

582,50 m 

590,50 m 

596,50 m 

500,00 m 

500,00 m 

450,00 m 

520,00 m 

450,00 m 

450,00 m 

500,00 m 

500,00 m 

308,80 m 

269,60 m 

273,10 m 

274,20 m 

268,60 m 

268,50 m 

200,60 m 

240,70 m 

205,05 m 

206,00 m 

268,70 m 

268,50 m 

110.000 €

95.000 €

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

Moradia

-

-

-

-

-

-

-

 Não inclui alpendres, varandas, terraços, etc...

400.000 €

350.000 €

360.000 €

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

VENDIDO

-

-

-

VENDIDO

VENDIDO

tal situação não colida com o planeamento 
estabelecido e o bom andamento da cons-
trução.

Eventualmente poderão ser avaliadas em 
conjunto com o dono da obra, alterações aos 
equipamentos e acabamentos previstos e 
acertados os respetivos valores, desde que 

Áreas Valor de Venda

2 2

2 2

2 2

2 2



Lousa
Garden

Villas
GPS: 38º54’3.00’’N , 9º12’30.00’’W
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Alameda Roentgen 2A - 1º E   1600-759   Lisboa  PORTUGAL

Tlfs. (+351) 21 712 10 50  (+351) 21 715 53 05  (+351) 21 715 53 08
Fax. (+351) 21 715 53 69  Tlmvl. (+351) 927049256

E-mail. imocertus@gmail.com

INFORMAÇÕES

www.imocertus.pt
descubra mais em
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CONDIÇÕES GERAIS

- 

- 

Contrato Promessa Compra e Venda: 
   20% sobre o valor de venda

Escritura: Restantes 80%

  (Prazos a acordar)

Consoante o regime de aquisição, será ava-
liado pontualmente.

LOTES

MORADIAS

FINANCIAMENTO

O projeto está a ser financiado pelo banco 
Montepio Geral, podendo caso se pretenda, 
apresentar junto daquela instituição o respe-
tivo pedido de financiamento à construção.

Na moradia que funcionará de “showroom” 
terá certamente oportunidade de apreciar, 
alterar e até substituir alguns materiais e/ou 
equipamentos, no sentido do alcance do seu 
completo bem estar.

Com preços e formas de pagamento atra-
tivas do Lousa Garden Villas, ficamos à dis-
posição para prestar todas as informações 
adicionais que nos sejam solicitadas.

Poderá também consultar o seu mediador 
imobiliário com o qual temos colaboração.

A Imocertus, Lda. reserva-se ao direito de 
alterar a qualquer momento os valores e 
condições  aqui indicados, não constituindo 
as referências anteriores qualquer vínculo 
comercial até à formalização do contrato de 
Promessa de compra e venda.

As condições de venda são as seguintes:





EMPRESAS
PARTICIPANTES

um mercado cada vez mais competitivo e em que as 
exigências de qualidade são uma constante, é fundamental 
constituírem-se parceiros de negócios credíveis.

Registamos com agrado a maioria dos fornecedores que connosco 
trabalharam nos projetos Óbidos Country Houses e Lousa Garden 
Villas, os quais pela sua competência e relação profissional ao 
serem dignos do nosso apreço, fazemos questão de referenciar.

N

· Marcocristi – Soc. de Construções, Lda.

· João Carlos M. Lopes

· Pladiestuque, Construções, Lda.

· António Casimiro

· Decorinox – Razão Moderno, Lda.

· Water Sensations

· JM Neves e Filhos, Lda.

· Lareilar, Lda.

· Cipriano e Antunes, Lda.

· Marques e Sousa – Energia S.A.

· Casa Botelho

· Lealmat, Lda. 

· Vidraria Canas

· ACE – Publicidade

· Betão- Lis, S.A.

· Armafio – Armaduras para Betão, Lda.

· Electrosapo, Lda.

· Flor D'Óbidos

Divulgação

Serralharia Civil

Efetua trabalhos em alumínio e ferro, garantindo 
materiais certificados visando o cumprimento 
das exigências térmicas e acústicas em vigor.

Caixilharias com rutura térmica, vidro duplos, 
perfis de alta densidade, etc...

R. do Cimo das Escadinhas nº 3   
             2565 - 472 MAXIAL

jcml.alu@hotmail.com

Tel. 261 112 068

Fax. 261 915 283

Telm. 933 318 903

Rua da Indústria, 21 Zona Industrial
2500-161 Caldas da Rainha
Tel. [+351] 262 889 040
Fax [+351] 262 889 041
E-mail: geral@lealmat.pt

www.lealmat.com

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DECORAÇÃO E BRICOLAGE, LDA.



MORADIAS V3

VENDIDO40%
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Country Houses
ÓBIDOS

Country Houses

DESDE 132.500,00€



Região Oeste assume-se cada vez 
mais com uma vivência de exceção, 
sendo a Vila de Óbidos, um verda-

deiro “EX-LÍBRIS” e embaixador daquelas 
terras de vinhedos e de mar, onde a gente 
hospitaleira continua a manter vivas as tra-
dições dos seus antepassados.

É neste caráter de ruralidade urbana que a 
Imocertus, Lda. desenvolveu mais um inves-
timento de qualidade, tendo concluído a 
recuperação de cinco moradias de tipologia 
V3 em Fonte David, que adquiriu ao Banco 
Montepio Geral em estado de grande aban-
dono.

Esta iniciativa foi conciliada com a Câmara 
Municipal de Óbidos que tem prestado todo 
o apoio, e está incluída numa nova zona de 
expansão urbana da vila cujos estudos 
foram já apreciados favoravelmente pela 
edilidade.

De destaque são já as excelentes acessi-
bilidades, a tranquilidade e segurança na 
zona, e a proximidade a escassas centenas 
de metros dos seguintes equipamentos:

- Centro de Saúde
- Clínica
- Parque Escolar
- Supermercado “Pingo-Doce”
- Piscinas Municipais
- Farmácia
- Cafés e Snack-Bar
- Quartel da GNR (a construir)
- Bombeiros
- Terminal de Autocarros
- Praça de Táxis
- Estádio de Futebol, etc...

A

Country Houses
ÓBIDOS

Country Houses
Sim, porque Óbidos “Faz Bem”!

Por tudo isto merece a pena visitar e, quem 
sabe, vir a viver em “Óbidos Country Hou-
ses”.



- Contrato de Promessa de Compra e Venda: 20% do valor de venda
- Realização da escritura: 80%

Notas:

- Poderão ser equacionadas outras propostas;
- Prazos a acordar;
- A Imocertus, Lda. reserva-se ao direito de alterar a qualquer momento 
os valores e condições aqui indicados, não constituindo a informação 
anterior qualquer vínculo comercial.

Lote 23

Lote 24

Lote 25

Lote 26

145 000,00€

132 500,00€

132 500,00€

135 000.00€

CONDIÇÕES DE VENDA
pedido de financiamento de aquisição em condições preferenciais que, 
após estudo pontual poderá ser de 100%.

Neste contexto, os valores de avaliação desta entidade financeira são 
aproximadamente 20% superiores aos de comercialização já atrás 
indicados.

FINANCIAMENTO
- O projeto está a ser financiado pelo banco Montepio Geral, podendo 
caso se pretenda, apresentar junto daquela instituição o respetivo 

Todas as moradias estão dotadas de excelentes acabamentos, desde 
pavimentos cerâmicos na sala, cozinha, casas de banho e varandas, 
passando pelos quartos em flutuante e carpintarias em madeira de 
carvalho francês.

O mobiliário de cozinha e casa de banho, bem como os separadores 
das zonas de duche conferem a estas divisões um estilo moderno, o 

MORADIAS DISPONÍVEIS
     
 

Empresa especializada em Aço Inox com a marca registada 
“Decorinox”, realiza um vasto conjunto de trabalhos desde 
corrimões, escadas, guardas de varandas e portões, entre outros, 
dispondo de acabamentos desde o simples escovado até ao 
polido, limpezas e passivação.

Tem parcerias com outros fornecedores com particular relevo em 
vidraria, assegurando perante o cliente a responsabilidade 
integral da obra, otimizando métodos de produção e custos 
financeiros.

www.decorinox.com.ptEstrada do Pego nº 45   PEGO  2500-373  Alvorinha   PORTUGAL     e-mail: decorinox@sapo.pt

RAZÃO MODERNO - DECORAÇÃO E SERRALHARIA EM INOX, LDA.

(+351) 912 519 449
(+351) 913 050 179
(+351) 919 697 269

CONTACTOS



que conjugado com o requinte da escada em carvalho maciço ladeada 
por estrutura em inox e encimada por plataforma de vidro fosco de 
4mm de espessura criam um ambiente de grande contemporaneidade.

O recuperador de calor ventilado com distribuição para 4 divisões da 
casa irá optimizar os custos de aquecimento, uma vez que também as 
caixilharias utilizadas são de qualidade superior incluindo rutura 
térmica.

Nas zonas de circulação, cozinha e sanitários os projetores de tecto 
conferem uma luminosidade agradável completando o ambiente de 
exceção que procuramos criar para si.

Alameda Roentgen 2A - 1º E   1600-759   Lisboa  PORTUGAL

Tlfs. (+351) 21 712 10 50  (+351) 21 715 53 05  (+351) 21 715 53 08
Fax. (+351) 21 715 53 69  Tlmvl. (+351) 927049256

E-mail. imocertus@gmail.com

INFORMAÇÕES

www.imocertus.pt
CONSULTE-NOS

Desde 1996 a realizar obras nas áreas de canalizações de 

águas e redes de esgotos, assegura soluções técnicas 

adequadas aos projetos procurando maximizar instalações   

e reduzir custos de investimento.

Executa manutenção e reparações desde o pequeno edifício 

à realização de grandes obras.



Tlf. 262 695 947 
Tlmvl. 919 064 293

geral@jmneves.com

Pinturas e Decorações na Construção Civil, Lda.
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www.jmneves.com

Rua Escola Nova, 58  Valado Santa Quitéria
2460-207 Alfeizerão - Alcobaça
PORTUGAL

Tel./Fax. 262 990 189
Tlm. 919 060 152

E-mail: carlosalhenriques@sapo.pt

Aquecimento Central

Painéis Solares

CARLOS ANTÓNIO LOPES HENRIQUES

Santa Quitéria

Redes de Gás

Ar Condicionado

Aspiração Central

Instalação e Manutenção

Todo o tipo de Pinturas
Impermeabilizações
Pavimentos Flutuantes
Pavimento Epoxi
Afagamento de Soalhos
Envernizamentos
Lacagens

Remodelações
Restauros

Ampliação de Espaços
Reabilitação de Edifícios

Isolamento Térmico p/Exterior
Tectos Falsos / Divisórias

Revestimentos Decorativos

Construções, Lda

PRAZOS GARANTIDOS. CONSULTE-NOS!

Serviços de Construção Civil e Estuque

Rebocos Projetados

Capotto, Isodur e Viroc

Aplicação de Tetos Falsos

(Gesso Cartonado, PVC e Metálicos),

Divisórias e Decorações

Compra, Venda e Revenda de Imóveis

Travessa São Leonardo, nº 4, Casal da Boavista
2525-343 Atouguia da Baleia - Peniche

Contactos:
 
Nelson Martins – 918 621 027
Tlf/Fax: 262 909 084
E-mail: pladiestuque@hotmail.com



LOJA com 134 m  úteis
EM VENDA

Rua Alexandre O’Neil nº14 Massamá  2745-896 Queluz PORTUGAL

2

145.000,00€

DIVISÓRIA AMOVÍVEL

DIVISÓRIA AMOVÍVEL

ELEVADORES

ENTRADA

 (+351) 21 712 10 50
(+351) 21 715 53 05/08
 imocertus@gmail.com

INFORMAÇÕES:

Est. Nacional 115, 48
CHÃO DO SAPO - Cadaval

2550-362 Lamas CDV

262 695 252
CONTACTO

REALIZA INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
INCLUINDO DOMÓTICA, ASSEGURANDO
O PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO DA OBRA.
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MORADIA DE LUXO
AVARELA - ÓBIDOS

EM CONSTRUÇÃO
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ntiga fábrica de pintura artesanal de 
cerâmica, está presentemente em 
construção uma moradia multifa-

miliar de elevado nível, cuja conclusão se 
perspetiva para o verão de 2012.

Este projeto surge na sequência da aquisição 
de um edifício abandonado há cerca dez 
anos, tendo a Imocertus promovido a alte-
ração ao Alvará de Loteamento e definido o 
programa base de acordo com o estudo de 
mercado efetuado para a região.

As características culturais e ambientais do 
Oeste têm potenciado uma dinâmica acres-
cida na captação de investimento, em parti-
cular no setor do turismo residencial, o que 
determinou a concretização deste projeto.

O mesmo, pela sua funcionalidade e embora 
com uma utilização familiar, potenciara uma 
possível atividade turística no âmbito do 
alojamento local, uma vez que todas as solu-
ções técnicas estão pensadas nesse con-
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texto, otimizando-se os recursos vários que 
uma obra desta natureza convirá ter.

Depósito de 9 m  para retenção de águas  
pluviais;

Estacionamento privativo para 6 viaturas;

Painéis solares para aquecimento de águas 
sanitárias;

Caldeira de alto rendimento com rede de 
retorno;

Ar condicionado em todas as divisões;

Sala de estar, sala polivalente, sala de refei-
ções, 5 suites, 1 quarto ou escritório, cozinha 
equipada.

Lareira de dupla face;

Piscina aquecida interior;

Jardim exterior;

Energia fotovoltaica independente da rede 
elétrica geral, etc...

Inserida num loteamento residencial e a es-
cassos 2 Km da vila de Óbidos, possui uma 

envolvente natural de grande beleza bem 
como excelentes acessos rodoviários.

Desde a qualidade arquitetónica do edifício 
à boa localização e funcionalidade acrescida 
com que o mesmo foi projetado, não temos 
dúvidas em afirmar que se trata de um pro-
duto de exceção e numa região que merece 
ser vivida.

www.imocertus.pt
CONSULTE-NOS

3· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 



Curiosamente, a casualidade fez com que 
desse por mim em pleno inverno a con-
versar com um amigo já de certa idade física 
mas mais jovem de espírito e comporta-
mento que alguns meus outros amigos, em 
que as palavras e a partilha de histórias de 
vida se constituem como um valor funda-
mental no nosso consciente enriquecimen-
to enquanto pessoas.

Dessas tardes, resultou um melhor conhe-
cimento e aproximação pessoal, tendo eu 
sido surpreendido por um gesto de simpatia 
de grande valor para mim.

curioso como todos mudamos. Se os 
meus avós me dissessem aos 18 anos 
para passar um final de tarde (mesmo 

de inverno) com eles, iria achar uma “seca”. 
Hoje, tenho saudades…

Resta-me a memória dos bons tempos, do 
que fiz, e o pensamento do que poderia ter 
feito.

Neste atribulado “Modus Vivendi” carac-
terístico das sociedades ditas modernas, 
perdemos muita coisa, até aqueles finais de 
tardes …

O tal amigo “poeta” ofereceu-me Cinco 
Trabalhos de Amizade dedicados à Revista 
Certus.

É engraçado como muitos me oferecem 
“coisas” que dificilmente despertam em 
mim qualquer sentido. Outros, oferecem 
“coisas” giras, sensíveis e que me agradam 
de sobremaneira, sem qualquer valor ma-
terial.

Obrigado Emílio Costa pela oferta de ami-
zade, e pelo trabalho dedicado à nossa 
revista. ALTIS PRIME

PEQUENOS GESTOS

Fui pranto de perdão e humildade,

Fui rio, fui mar. Fui onda de espuma.

E foi nuns olhos cheios de saudade

Que em sonhos de poeta, fui a bruma…

E fui a nuvem a buscar a altura,

E recebi do Sol a cor da chama,

Caí da Terra para a tornar menos dura,

Pra logo e ali me chamarem de lama!

Versus Grupo Certus

Divulgação

“Cinco trabalhos de amizade dedicados à revista Certus...”

Aquele senhor ribeiro, já tinha uma certa idade.Lembrava-se de quando era um ribeirinho
de águas límpidas e puras.
As crianças bebiam a sua água, pondo as mãos em concha.
Mais tarde, os pneus velhos, os restos das obras,os fogões e frigoríficos ferrugentos e sobretudoos homens cobardes e mal formados, fizeram dosenhor ribeiro um esgoto nojento e mal cheiroso.
O resto das últimas moléculas que boiavam perdidasno meio daquela podridão, uniram-se e gritarampara quem as quis ouvir:

“queremos viver num mundo com água limpa.A água é o bem mais precioso que existe ao cimo da Terra.Queremos ter a liberdade de correr para onde somos precisos.Abaixo tanta javardice!”

“Ou então vamo-nos queixar às forças da Natureza !”
As forças da Natureza, ouviram, encolheram os ombrose disseram:

“Os donos da Terra, os países mais industrializados,  não assinaram totalmente o protocolo de Quioto.       Como tal, pouco podemos fazer. Como aviso, vamos enviando uns tsunamis, umas secas, uns terramotos,     uns tufões e depois como o costume histórico,        quem se lixa é o mexilhão !”
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A ÁGUA DO SENHOR RIBEIRO…

Emílio Costa

JOSÉ MANUEL INÁCIO

É



A FELICIDADE …

Havia, no chafariz do jardim, um cão grande que bebia 

água.

Coberto de pelo castanho, como um casaco de peles, o 

cão cheio de sede bebia a água com goles de avidez, 

tentando apanhar o repuxo, pequeno para a sua sede.

E abanava a cauda de prazer com as gotas que lhe 

salpicavam o focinho.

Empoleirado no mármore do chafariz, com as patas no 

bordo, o cão lembrava uma pessoa, uma pessoa feliz 

como uma criança contente.
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Depois deu um salto, saciado, sacudiu a água do casaco 

de peles e desatou a correr, deitando abaixo tudo o que 

veio na frente.

Em volta do cão, os velhos e as crianças, os habitantes 

do jardim, estavam em paz.

E quando o sol do fim da manhã iluminou os rebentos 

verdes das plantas, abriu veios de luz nas folhas, fez 

brilhar a areia como se fosse espuma e espalhou uma 

claridade nas rugas enegrecidas dos troncos das 

árvores, os habitantes do jardim sentiram a felicidade.

Já houve uma rua das palavras Ensino e Educação,     

quando as ruas honravam feitos ignorados de homens               

e mulheres anónimas, porém livres.Esta rua não tinha placa toponímica porque existia na fé 

dos homens e no coração das mulheres.Diziam os narradores populares que esta rua era a mais 

importante desde que começaram a haver ruas.
As pessoas, aos fins da tarde, agrupavam-se para 

conversarem. Não queriam saber de mesquinhices,   

queriam era uma vida igual a todos.As palavras saíam altas e as pessoas acreditavam nas 

palavras. Não se escrevia baixinho. Ainda havia som nas 

palavras. A rua era pequena, mas as palavras ditas faziam 

dela um imenso território de clara liberdade.
Os olhos das pessoas brilhavam ao ouvirem essas palavras 

livres. Era uma rua cheia de sonhos honestos. As pessoas 

acreditavam no esforço que homens e mulheres têm feito 

para modelar as palavras, para fazer delas um hino ao 

conhecimento, à cultura, ao amor e à ternura.
Amiúde as palavras foram aqui perseguidas, encarceradas, 

censuradas e até assassinadas para depois ressurgirem 

insubmissas, cantadas e amadas.Todo o Ensino e Educação, querem-se como as crianças, 

livres e saudáveis !

A RUA DAS PALAVRAS ENSINO E EDUCAÇÃO…

A VARANDA DO MEU MUNDO

Das arribas da Ericeira, vejo a curvatura 
da Terra e na imensidão daquele mar azul, 
vislumbro lá muito longe, as luzes 
trémulas de Atlantic City, cidade norte-
americana.

Do mesmo ponto, levanto a cabeça e vejo 
os meus Himalaias. Observando os escapes 
dos reactores que voam a 10.000m de 
altitude, imagino montanhas fabulosas que 
vão desde o mar até lá acima.

Da varanda das arribas, vejo o país que 
tem o melhor vinho do mundo, os queijos 
mais saborosos, o fabolo9so azeite, as 
praias de sonho, ondas e ondinhas, 
serras de encantar, uma rica 
gastronomia para todos os paladares e 
mulheres e homens que fazem filhos 
lindos.

Todos os dias te vejo varanda do meu 
mundo, todos os dias para ti 
caminho, bebo o teu olhar e sorvo 
todos os minutos em que me enredo 
com a tua beleza.

Todos os dias te caminho, todos os 
dias te passeio. Nem todos os dias 
te vejo !

Mas quando me detenho a pensar em 
ti, és a mulher debruada de sol 
numa janela de flores.

Estás ali, sempre ali, à minha 
espera para guiares os meus 
sonhos de maravilhosas viagens 
em redor do mundo…

Tirando umas indiferentes criaturas 
que nem às lindas gaivotas jagozas, 
interessam, tens tudo para seres um 
exemplar miradoiro deste país que tem 
tudo para ser feliz…



Cláudia Inácio

DEPARTAMENTO
COMUNICAÇÃO E IMAGEM

GRUPOCERTUS

Nos dias de hoje é cada vez maior a importância de uma boa imagem e essencial
comunicar de forma clara, alicerçando ações de promoção e marketing.

Após a divulgação desta área de negócio, estamos a de-
senvolver para clientes nossos, tarefas de criatividade e 
imagem visando a melhoria da comunicação e consequente 
alcance de objetivo de uma adequada colocação do pro-
duto no mercado.

Neste âmbito a Financertus, Lda., tal como divulgado nas 
edições anteriores, presta aos seus clientes todo um con-
junto de serviços ligados à área da imagem e comunicação, 
desde a elaboração de toda a identidade corporativa do seu 
empreendimento ou empresa, onde se engloba a criação de 
logotipo e/ou logomarca, papel de carta e fax, envelopes, 
cartões, brochuras, websites, folhetos, newsletters, mer-
chandising, packaging, criação de publicidade/anúncios 
para a imprensa (revistas e jornais) convites, outdoors, mup-
pis, entre outros...

Complementando esta área, promove também através dos 
seus parceiros nesta componente de negócio, os devidos 
registos junto das entidades competentes com particular 
destaque para o Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial, garantindo-se assim exclusividade de utilização.

Procura-se assim, dar o apoio necessário às solicitações 
que lhe são dirigidas, potenciando cada vez mais o conceito 
de gestão integrada de procedimentos e soluções, expe-
tando-se captar ainda novos segmentos de mercado sen-
sível à sua imagem e comunicação.

Um exemplo da dinâmica que estamos a implementar, é 
esta revista, exclusivamente composta pelo nos
departamento, bem como os sites das empresas que in-
tegram o grupo, que são igualmente da nossa responsa-
bilidade. 

Se necessita de apoio nesta área, e lhe agrada o que já 
analisou, então contacte-nos para se avaliar em conjunto o 
estudo da melhor solução para o seu caso.

“Certa” de que poderemos ser-lhe úteis,

so 
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