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As Clínicas do futuro tem que tratar doenças 
do futuro
Segundo um estudo elaborado pela 
Vivasaúde com médicos de oito diferentes 
especialidades descobriu as patologias de 
maior prevalência em 2020. 

HIV
O número de pacientes contaminados 
pelo vírus do HIV, que infeta e destrói 
os linfócitos (células responsáveis pela 
defesa do organismo), chega a 35 milhões 
no mundo. “Infelizmente, os problemas 
de hoje ainda não estarão solucionados 
em 2020. E o HIV é um deles”, analisa 
Marcelo Ferreira. Quase 30 anos depois, o 
HIV continua a ser uma doença incurável. 
Mas a administração de remédios, 
como o AZT, dificulta a multiplicação 
do vírus, preserva as células do sistema 
imunológico, adia o início dos sintomas e, 
principalmente, aumenta a sobrevida dos 
pacientes. Outro forte aliado no combate 
ao HIV é o uso de preservativo.
Artrose
 A Artrose é daquelas doenças que não 
podem ser erradicadas. Quem explica o 
motivo é Nasson Cavanellas, coordenador 
da Unidade Hospitalar do Instituto 
Nacional de Traumatologia e Ortopedia 
(INTO). “A artrose é um processo 
degenerativo natural, que vem com a 
idade. O que pode ser feito é controla-la. 
Para tanto, devemos diminuir a dor e 
melhorar a função articular”, afirma. A  
artrose inicia-se, em geral, a partir dos 
40 ou 45 anos. Mas há, também, outros 
fatores de risco, além do envelhecimento. 
O sobrepeso e o sedentarismo são os mais 
preocupantes.
Asma
Doença inflamatória crônica, a asma é um 
mal que, segundo a Organização Mundial 
da Saúde, já atinge 150 milhões de 
pessoas em todo o mundo. E este número 
só tende a crescer. “A população das 
grandes cidades respira um ar altamente 
poluído e, infelizmente, não há qualquer 
perspetiva de melhorar neste sentido”, 
avalia Bernardo Henrique Ferraz 
Maranhão, presidente da Sociedade de 
Pneumologia e Tisiologia do Rio de 
Janeiro. Ao contrário de outras doenças, 

não há como fugir da asma. Mas pode-se 
mantê-la sob controle com o uso contínuo 
dos broncodilatadores.
Cancro
Nenhuma outra doença é mais temida 
do que o cancro. E com razão. Por ano, 
ele mata 8 milhões de pessoas em todo 
o mundo, o que representa 13% do total 
de óbitos. Existem mais de 100 tipos de 
cancro, sendo 90% curáveis, desde que 
diagnosticados e tratados precocemente. 
“A expectativa é que, até 2020, o número 
de casos deva subir. 
Depressão
Ela já compromete o estado físico e 
emocional de 121 milhões de pessoas 
e promete ser a doença psiquiátrica de 
maior prevalência em 2020. Segundo 
especialistas, fatores genéticos, 
psicossociais e neuroquímicos contribuem 
para desencadear o quadro. O stress é o 
principal gatilho. Hoje, o tratamento  para 
depressão inclui psicoterapia e remédios 
antidepressivos. A melhoria ocorre em 
70% dos pacientes.
Estateose hepática
Das doenças que deverão tirar o sono 
da humanidade no futuro a menos 
conhecida é a esteatose hepática. Segundo 
José Augusto Messias, presidente da 
Sociedade de Gastroenterologia do 
Rio de Janeiro, trata-se do acúmulo 
anormal de gordura no fígado. “O mundo 
enfrenta uma verdadeira epidemia 
de obesidade decorrente de hábitos 
alimentares equivocados e altas taxas de 
sedentarismo”, resume Messias. Quanto 
maior e mais prolongado for o acúmulo 
de gordura no fígado, maiores serão os 
riscos de lesão hepática. Se não for tratada 
a tempo, a esteatose hepática pode evoluir 
para cirrose hepática.
Doença de Alzheimer
Primeiro, a pessoa sofre a perda 
de memória. Depois, passa a sentir 
dificuldade para realizar tarefas banais 
do dia a dia. Por fim, tende a não 
reconhecer nem mesmo parentes e 
amigos mais chegados. Doença que 
cresce com o aumento da estimativa de 
vida da população, o Alzheimer atinge 

com mais frequência quem já passou dos 
60 anos. “Evitar o estress, não fumar, 
beber moderadamente, dormir bem e 
manter o peso sob controle são medidas 
preventivas”, afirma Rubens Gagliardi, 
vicepresidente da Academia Brasileira de 
Neurologia.
Obesidade
“Consumimos muito fast-food.” O alerta 
é de Ruth Clapauch, vice presidente 
do departamento de Endocrinologia 
Feminina e Andrologia da Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia (SBEM). São vários os 
riscos que obesidade pode trazer à saúde. 
Os principais são o enfarte, diabetes e 
hipertensão. 
As clínicas do futuro tem que 
nos ensinar a comer, a beber, a 
combater o sedentarismo, a evitar 
os comportamentos de risco e a ter 
qualidade de vida!!! 
Temos que cuidar da alma.
Parafraseando Fernando Pessoa

“O caminho faz-se caminhando” 
“Tem sido um caminho tortuoso, 
calcorreado na tormenta, por ventos e 
marés que teimam em virar a nau. Mas 
tem valido a pena, porque se amam as 
letras. Se assim não fosse, os corações não 
eram tocados, nem os sorrisos cantados, 
porque de alento vive a alma como se 
fosse alimento. Os poemas não floriam, 
nem o amor era pintado nos livros, como 
se de uma pauta se tratasse. O que tenho 
aqui dentro, ainda não tem nome, é mais 
antigo que a minha alma e maior que 
a minha existência. Apenas sigo o que 
universo me trilhou.
Se escrevo o que sinto é porque assim 
diminuo a febre de sentir. O que confesso 
não tem importância, pois nada tem 
importância. Faço paisagens com o que 
sinto.”

Estes são os grandes desafios da humanidade 
e deixar a roleta da vida fazer o resto.

Fernando Cardoso
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ESTUDO: A Medicina do Futuro e as Terapêuticas Não Convencionais

A Medicina do Futuro e as 
Terapêuticas não Convencionais 
(TCNs): O Papel da Investigação 

Rui M. Gonçalves, M. Manuela N. Costa, Eduardo Carvalho - 
CIMN - Centro de Investigação em Medicina Tradicional

O termo Medicina Integrada, 
Medicina Integrativa nos EUA, 
é um termo relativamente novo 
que enfatiza a combinação das 
Terapêuticas Não Convencionais 
(TNCs) e biomedicina (medicina 
convencional). Destaca uma 
abordagem de cuidados de 
saúde de colaborativa entre 
os profissionais de diferentes 
disciplinas, e a prática da medicina 
convencional, complementar e 
alternativa com base em evidência. 
O Consortium of  Academic 
Health Centers for Integrative 
Medicine (CAHCIM) inclui 57 
centros médicos académicos 
altamente valorizados (constituído 
um total 20% de todos os centros 
médicos académicos norte-
americanos) incluindo Harvard 
Medical School, Yale University, 
Stanford University, MayoClinic, 
JohnsHopkins University, etc. 
De acordo com o CAHCIM, a 
Medicina Integrativa tem por 
objetivo”ajudar a transformar 
medicina e saúde através de 
estudos científicos rigorosos, 
novos modelos de atendimento 
clínico, e programas educacionais 
inovadores que integram a 
biomedicina, a complexidade do 
ser humano, a natureza intrínseca 
da cura e da rica diversidade de 
sistemas terapêuticos “

Apesar das falhas inerentes ao 
conceito de Medicina Integrada, 
já discutidas em outras instâncias, 
o presente trabalho pretende 
desconstruir o mercado atual das 
TNCs e da sua prática integrada, 
refletindo sobre o paradigma 
Europeu e em particular o 
Português, salientando a 
necessidade de desenvolvimento 
da Investigação Científica na área.

O acesso dos cidadãos aos 
cuidados nas TNCs

Ao longo dos anos têm vindo a ser 
desenvolvidos modelos diferentes 
de disponibilização de cuidados 
em TNCs. A sua variabilidade 
resulta diretamente do vazio 
legal existente e de imposições 
de mercado. Os modelos 
atualmente em uso variam entre:i)
prática clínica isolada de um 
médico, ou terapeuta de TNCs; 
ii) clínicas multi disciplinares 
de TNCs com referenciação 
cruzada para uma abordagem 
conjunta à saúde do paciente; 
iii) prática conjunta de médicos 
e profissionais de TNCs em 
serviços de saúde convencionais, 
quer em consultórios privados 
quer em contexto hospitalar de 
internamento e/ou ambulatório.

Os dados mais recentes indicam 
que em toda a União Europeia 
existiram cerca de 145000 
médicos com formação dupla, 
isto é médicos formados em 
Medicina Convencional e em 
uma ou mais áreas das TNCs. 
As modalidades de TNCs 
mais comuns neste grupo de 
profissionais são aacupuntura, 
medicina antroposófica, a 
medicina ayurvédica, a medicina 
herbal/fitoterapia, homeopatia, 
naturopatia, osteopatia, medicina 
chinesa ou tibetana, quiropraxia, 
entre outros. Estes sistemas são 
integrados no atendimento ao 
paciente no contexto da medicina 
geral ou prática especializada, 
ou são utilizados isoladamente. 
Neste grupo, os tratamentos 
em TNCs são fornecidos num 
contexto abrangente que inclui 
uma consciência da necessidade 
de diagnóstico, prognóstico e 
tratamentos por parte do médico 
convencional.

Por outro lado existem, além 
dos 145 mil médicos, cerca de 
160 mil profissionais de TNCs 
não-médicos. Este grupo, para 
além de praticar as mesmas 
modalidades que os médicos com 
formação dupla, faz também uso 
de aromaterapia, cinesiologia, 
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massagem, reflexologia, shiatsu, 
yoga, qigong, etc. De um modo 
geral as TNCs oferecem uma 
abordagem à saúde integrada e 
holística em que cada uma das 
áreas procura ajudar o paciente de 
acordo com os seus métodos de 
diagnóstico e tratamento distintos. 
Os tratamentos das TNCs podem 
ser fornecidos num regime de 
autonomia ou complementares 
com a medicina convencional. Cada 
vez mais os profissionais de TNCs 
colaboram regularmente com os 
médicos convencionais, sobretudo 
em regime de clínica privada.

A prática clínica das TNCs

Uma parte importante da tarefa 
do profissional de TNC, sobretudo 
relevante para aquele não formado 
em Medicina Convencional, é o 
trabalho de diagnóstico realizado 
em estreita colaboração com o 
paciente para detetar qualquer 
desequilíbrio da saúde e seus 
fatores causadores. Sem prejuízo do 
conhecimento de diversas áreas da 
biomedicina relevantes para este 
diagn´sotico, a maioria das TNCs 
dispõe de sistemas conceptuais 
próprios para explicação da 
fisiologia, fisiopatologia e 
semiologia. Estes são utilizados 
pela maioria dos profissionais de 
TNCs para aferir o diagnóstico, 
por vezes usando linguagem um 
pouco hermética, e para definir a 
estratégia terapêutica. Além dos 
tratamentos específicos, são dados 
normalmente conselhos acerca da 
adaptação de estilos de vida, dieta 
e comportamento, sugerindo o uso 
de técnicas de redução de estresse e 
exercício apropriados. O paciente é 
um participante ativo neste processo 
de cura, algo que a Medicina 
Convencional busca cada vez mais 
emular, que faz uso do compromisso 
com a mudança para maximizar 
o potencial regenerativo inato 
de cada indivíduo. Uma vez que 
cada pessoa é única, os programas 
de tratamento são geralmente 
adaptados às necessidades de cada 
indivíduo.

A abordagem holística das TNCs 
não substitui o conceito biomédico 

de doença. Em vez disso, ele 
inclui e ultrapassa esse conceito 
considerando tudo o que contribui 
para a boa e má saúde (ou seja, 
um amplo espectro de fatores 
predisponentes) que o médico 
convencional muitas vezes não tem 
nem o tempo, nem sempre o treino 
para explorar. Esta abordagem pode 
incluir a consideração detalhada das 
questões alimentares e presentes 
e passadas fatores de stresse que 
podem responder a adoção da 
prática da atenção plena, projetado 
para modular a resposta ao estresse 
e melhorar a comportamentos 
pouco saudáveis.

A formação em TNCs

A maioria da formação em TNCs 
a nível Europeu é concebida e 
ministrada por associações e 
instituições sem fins lucrativos e 
por centros de ensino/formação 
privados para cada modalidade 
dentro das TNCs. Em alguns 
estados membros, são já ensinadas 
nas universidades de forma 
conducente ao grau de Licenciado. 
O conteúdo do currículo, os níveis 
de conhecimento e técnica, e os 
instrumentos de avaliação são 
geralmente supervisionados por 
organismos profissionais individuais 
de cada modalidade baseado em 
padrões definidos internamente 
pelas associações, o que resultam 
numa elevada heterogeneidade 
e falta de validação científica de 
alguns conteúdos programáticos. 
O Portugal encontra-se, neste 
momento, a legislar e regulamentar 
esta matéria, tendo sido já publicas 
as Lei de enquadramento e 
algumas portarias regulamentares, 
nmeadamente de atribuição de 
Cédula Profissional, do conteúdo 
funcional e dos requisitos gerais dos 
ciclos de estudos, das TNCs. 

A formação em TNCs específica 
para médicos é maioritariamente 
fornecida através de associações 
sem fins lucrativos e escolas e 
cursos privados mas há também 
um número significativo de 
universidades europeias com cursos 
de formação de pós-graduação. 
Estes são na sua maioria mais 

curtos que os existentes para os 
não-médicos, e versam sobretudo as 
áreas relacionadas com a terapêutica 
em cada uma das TNCs. Cremos 
que o racional para esta abordagem 
é a assunção de que a formação 
de base médica terá sido capaz de 
dotar os médicos com capacidades 
suficientes de diagnóstico e que 
se poderá recorrer às TNCs como 
mais uma ferramenta terapêutica. 

Investir na Investigação

Ponto de situação:

Há uma enorme disparidade 
entre o financiamento público da 
investigação em fármacos e técnicas 
cirúrgicas usadas na medicina 
convencional e a que está disponível 
para a investigação emTNCs. 
Apesar destas práticas poderem 
contribuir para melhorar a saúde, 
reduzir a doença e reduzir os custos 
de saúde, não é legítimo pensar que 
o setor das TNCs será isoladamente 
capaz de apoiar a investigação na 
demonstração destas possibilidades. 
A quantidade geral de agentes no 
mercado é escassa e o seu poder 
financeiro e cultura de investigação 
são ainda embrionários. Tal como 
na investigação médica mainstream, 
existe uma responsabilidade social 
dos governos para financiar essa 
investigação garantindo assim uma 
base de investigação financiada 
independente da indústria e do 
mercado.

Estudos recentes da 
responsabilidade da Comissão 
Europeia confirmam que a 
investigação no domínio das 
TNCs é limitada sendo escasso 
o investimento por parte dos 
Estados Membros em estruturas 
ou estratégias de investigação 
nesta área.O investimento público 
irrisório neste campo na Europa 
contrasta de forma marcada com 
os investimentos relativamente 
grandes na Austrália, Ásia e 
América do Norte. A indústria 
das TNCs é pequena e não há 
grandes interesses financeiros e/
ou industriais que comandem os 
esforços de investigação neste 
domínio. Por outro lado um viés 
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científico dificulta a livre troca 
de ideias, conceitos, técnicas de 
tratamento e comparação dos 
resultados clínicos. Para melhorar 
esta situação insustentável, é 
essencial incluir a investigação 
em TNCs nas estratégias de 
saúde e investigação nacionais e, 
especialmente, no programa de 
investimento da UE Horizonte 
2020. A secção III programa 
“Prioridade Desafios Sociais 
“e o objetivo específico “saúde, 
alterações demográficas e bem 
–estar” oferecem o pré-requisito 
organizacional ideal para um 
maior envolvimento da UE nos 
projetos de investigação em 
TNCs.

Um mapa para a investigação

Uma das descobertas mais 
relevantes do Projeto CAMbrella 
foi a falta de dados suficiente, 
fiáveis e comparáveis sobre as 
TNCs na Europa. Isto aplica-se de 
uma forma generalizada a todos 
os aspetos das Terapêuticas Não 
Convencionais: o entendimento 
de quais as modalidades 

mais prevalentes, o uso e 
disponibilidade das TNCs para os 
pacientes e cidadãos, o seu papel 
inovador na área da saúde pública 
e a eficácia, custo, segurança e 
eficiência das TNCs, etc.

Assim pode ser definido de forma 
sumária um esboço de prioridades 
de investigação a desenvolver 
a curto/médio prazo com vista 
a criar trabalhos de pesquisa 
qualitativa e quantitativa que 
cubram lacunas importantes no 
conhecimento desta temática.

Foi neste enquadramento que um 
grupo de investigadores em TNCs 
criou e desenvolveu o Centro de 
Investigação em Medicina Natural 
– CIMN.

O CIMN aposta e defende a 
determinação, de forma regular, 
do grau de segurança relativo às 
TNCs. Os resultados de ensaios 
clínicos devem ser rotineiramente 
utilizados por forma a averiguar a 
frequência de efeitos secundários 
mais comuns; uma vez que as 
comparações com grupos de 

controlo adequados ajudam 
a estabelecer o balanço risco-
benefício. A comunicação de 
efeitos secundários graves em 
estudos de casos deve ser, também, 
fomentada. A longo prazo, o 
desenvolvimento de um sistema 
de monitorização europeu para 
a segurança das TNCs poderá 
ser desejável, embora exija 
uma informação mais completa 
relativamente à prevalência e ao 
enquadramento de todas as TNCs.

São necessárias ferramentas 
válidas e fiáveis para se proceder 
à avaliação dos componentes de 
significado e de contexto efetivos, 
uma vez que, estas, irão catalizar 
a própria investigação clínica, 
permitindo a análise de estudos 
comparativos. Deverá ser devotada 
uma ênfase especial no que 
respeita à obtenção de resultados 
(mediante a aplicação das 
TNCs), que sejam diferentes dos 
resultados obtidos em medicina 
convencional. 

ESTUDO: A Medicina do Futuro e as Terapêuticas Não Convencionais
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UMA POLÍTICA DE 
INVESTIGAÇÃO EUROPEIA 
INTEGRADA

Para que a visão do CIMN 
possa ser alcançada, existe a 
real necessidade de um apoio 
institucional mais forte e 
consistente para a investigação em 
redor das TNCs. Presentemente, 
a Europa encontra-se atrás 
da América do Norte, Ásia 
e Austrália em termos de 
financiamentos relativos à 
investigação estrutural em torno 
das TNCs. É necessário um 
maior apoio institucional, por 
forma a que possa ser promovida 
a investigação em torno das 
temáticas propostas no mapa 
para a investigação, e, por forma a 
garantir a qualidade metodológica.

O CIMN (no seguimento do 
defendido no relatório CAMbrella) 
recomenda e apoia a criação de 
uma primeira instituição europeia 
para a coordenação e investigação 
de TNCs, almejando a promoção 
da comunicação sistemática entre 
os governos da UE, o público, 

investidores, investigadores e 
outros interessados. Os seus 
objetivos seriam os de informar 
o público relativamente aos mais 
recentes desenvolvimentos na 
investigação referente às TNCs, 
e, o de divulgar informações 
e orientações respeitantes à 
evolução de estratégias de 
investigação e ao financiamento 
a investigadores. A criação desta 
entidade está dependente da 
vontade política ao nível da UE 
e dos seus Estados-Membros. 
Os seus objetivos seriam os de 
estimular e apoiar a investigação 
de alta qualidade em TNCs 
- ao nível da UE - através de 
uma estratégia de investigação 
independente, alinhada com 
a política de saúde da UE, e 
mediante a sua própria capacidade 
financiadora de projetos e de 
bolsas de investigação. 

O CIMN, como centro de 
investigação que agrega 
investigadores na área das 
TNCs, aposta na melhoria da 
qualidade da investigação nas 
TNCs, investindo na educação, 

formação e no estabelecimento de 
protocolos relativos às TNCs na 
comunidade científica, por toda a 
Europa e, igualmente, por todo o 
mundo

Para mais informações: http://
cimnatural.com/

Se é investigador na área das 
TNCs, convidamos a contatar-
nos. Contato: geral@cimnatural.
com
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CliniViseu -  Clínica Médica Dentária

Silvana Baptista Mercatelli 

“Prezamos a boa relação com os nossos pacientes e principalmente a 
qualidade de atendimento e serviço, o que faz com que a confiança investi‑

da em nós passe por várias gerações.”

http://www.cliniviseu.com/
http://www.cliniviseu.com/
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CliniViseu -  Clínica Médica Dentária

BIZMIX:  Como e quando 
surgiu a Cliniviseu?

SILVANA MERCATELLI: 
A Cliniviseu – Clínica Médica 
Dentária foi fundada em Janeiro 
de 1988 em Viseu e Trancoso por 
mim (Silvana Baptista Mercatelli) 
e pelo meu marido (Carlos Cesar 
Mercatelli), ambos médicos 
dentistas, e continuamos em 
exercício da atividade até hoje. 

B: Como tem sido a evolução da 
empresa?

SM: Desde a nossa fundação, 
a Cliniviseu prima por ter 
instalações que vão além do que 
é exigido pela legislação para o 
setor, indo sempre ao encontro das 
necessidades dos pacientes e do 
mercado. 

Ao longo dos anos, foram 
realizadas remodelações e 
ampliações dos espaços para ir de 
encontro a esta filosofia de melhor 
servir. 

Isto reflete-se em espaços 
diferenciados onde contemplamos 
o bem-estar dos pacientes e 
na atualização da tecnologia e 
formação contínua da equipa.

B: Que serviços podemos 
encontrar na Cliniviseu?

SM:•Tratamento dentário 
generalista

•Odontopediatria

•Ortodontia

•Implantes

•Prótese fixa

•Prótese removível

•Cirurgia oral

•Oncologia oral

•Disfunção temporomandibular

•Oclusão

•Branqueamento dentário

•Odontogeriatria

•Sedação consciente

•Ortopantomografia digital

•Apoio domiciliário

B: Em que a Cliniviseu tem 
apostado para a diferenciação?

SM: O tratamento do paciente 

individualizado pelas diversas 
áreas da Medicina Dentária faz 
com que possamos nos distinguir 
das demais clínicas, pois as 
nossas valências permitem que 
os pacientes obtenham o melhor 
resultado dentro da Medicina 
Dentária. 

A infraestrutura dispões de 6 
gabinetes específicos para cada 
área de tratamento da Medicina 
Dentária, sala de esterilização 
onde se cumpre todas as normas 
de biossegurança, espaços criados 
especialmente para as crianças e 
área para ações de sensibilização e 
formação.

Apostamos numa prestação de 
serviço de alta qualidade, pois, 
além da experiência conjunta 
dos médicos que formam o 
corpo clínico e que resulta numa 
experiência de aproximadamente 
90 anos, da tecnologia avançada 
e da excelência profissional, os 
nossos médicos dentistas e equipa 
de assistentes estão em constante 
formação de atualização, sendo 
capacitados nas várias áreas da 
Medicina Dentária.

Todos somos médicos dentistas 
generalistas, porém cada um tem 
formação em áreas específicas 
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da Medicina Dentária, atuando 
com maior incidência na sua 
área de formação. Isto porque 
é humanamente impossível 
ser-se competente e manter-se 
constantemente atualizado em 
todas as áreas que envolvem a 
Medicina Dentária.

Daí a confiança que os nossos 
pacientes depositam na Cliniviseu 
ao longo de todos estes anos e 
passando por várias gerações.

B: Os seguros de saúde/
protocolos têm trazido mais 
utentes? Considera este 
caminho uma boa alternativa?

SM: A Cliniviseu não tem 
acordos com planos de saúde ou 
qualquer entidade pública, porque 
infelizmente ainda não existe um 
sistema de plano de saúde dentário 
que ofereça uma mais-valia para o 
utente e para as clínicas médico-
dentárias.

A explicação é muito simples. 
Todos sabemos que uma empresa 
tem custos fixos e variáveis, e é 
com base nestes números que 
são criadas as tabelas de preço. 
Quando uma entidade “obriga” a 
praticar preços que comprometem 
a equação dos custos não é 
possível oferecer um serviço de 
qualidade, ou pior, colocar em 
risco a saúde pública.

Alguns dos nossos pacientes têm 

planos de saúde que permitem 
ir à clínica que escolherem, 
sem serem “obrigados” a ir às 
clínicas aderentes, e pagam o 
tratamento na totalidade, levam 
o recibo e recebem diretamente 
da empresa ou entidade das quais 
são beneficiários. Acho que este 
sistema é o mais justo, pois dá a 
liberdade ao utente de escolher o 
seu médico dentista e recebe um 
tratamento com melhor qualidade 
e segurança.

Como poderemos promover uma 
saúde de qualidade quando a 
clínica não recebe os honorários 
que permitam manter a segurança 
dos pacientes? 

Somos médicos, e em primeiro 
lugar está o bem-estar e a 
segurança do paciente. Como na 
nossa atividade os custos para 
praticar uma intervenção de 
excelência são elevados, temos que 
receber honorários que permitam 
que a clínica se sustente sem 
negligenciar os utentes. 

B: Na sua opinião, qual o futuro 
das clínicas dentárias em 
Portugal?

SM: Como eu digo, o futuro já 
está a acontecer na atualidade. 

Existem dois tipos de clínicas.

Primeiro, as clínicas que garantem 
um trabalho de qualidade e 

segurança para os pacientes, 
com profissionais qualificados e 
cumprindo todas as normas que 
a legislação obriga. Para isso, as 
pessoas têm que ter noção de que 
existe um custo, e com saúde não 
se brinca. 

Segundo, existem as clínicas 
que negligenciam o tratamento 
dentário. Até podem apresentar 
uma boa aparência, mas praticam 
serviços em que os pacientes 
correm o risco de não receberem 
o tratamento adequado e risco de 
saúde pública. 

Como as pessoas podem perceber 
este tipo de situação? Basta 
repararem na tabela de preços que 
a clínica pratica, acordos, planos 
de saúde e, durante o tratamento, 
se existe cuidados de assepsia e 
higiene. 

Resumindo, existe e continuará a 
existir clínicas que promovem a 
verdadeira saúde para o paciente 
e clínicas que promovem o 
“comércio da saúde”, colocando 
em risco o paciente. 

A Cliniviseu tem uma história 
de mais de 27 anos, e sempre 
nos distinguimos pelo trabalho 
de excelência, e não será neste 
momento, e nem no futuro, 
que iremos comprometer este 
património de referência do nosso 
trabalho

“Amar intensamente a família, ser solidário 
com o próximo e nunca se sentir superior a 
ninguém, pois todos somos importantes, cada 
qual com a sua missão.”  e “Quando amamos 
a nossa profissão e nos empenhamos em 
evoluir, criando e atingindo metas, seremos 
melhores profissionais e o trabalho se torna 
numa forma de lazer.”

Silvana Baptista Mercatelli 
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WeVet - Serviços Veterinários de Excelência

Nelson Loureiro

Contamos com os mais variados serviços e os mais recentes meios de 
diagnóstico com o objectivo de servir com máxima qualidade os nossos 

pacientes.
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BIZMIX: Como e quando 
surgiu?

NELSON LOUREIRO: 
Aproximadamente a 5 anos 
atrás, num jantar de amigos de 
universidade ( atuais 4 sócios da 
empresa) surgiu a vontade de 
trabalhar em conjunto. Na altura 
com 2/3 anos de experiência, 
com visões e sonhos comuns, 
achávamos que tínhamos algo 
a acrescentar ao mercado da 
veterinária nesta região. Assim e 
muito rapidamente da conversa 
se passou ao sonho, do sonho 
ao plano e do plano a execução, 
nascendo então a Wevet, 
uma empresa que não só veio 
revolucionar o meio da veterinária 
mas como também nos permite ( 
aos sócios) trabalhar e viver esta 
paixão em conjunto.

B: Como tem sido a evolução da 
empresa?

NL: Temo-nos dedicado muito, 
lutando contra as adversidades 
e ultrapassando os problemas 
e com isso os resultados têm 
aparecido. Estamos a crescer quer 
em número de colaboradores, quer 
em volume de negócio, crescemos 
também a nível de serviços 
prestados bem como na qualidade 
dos mesmos. É com orgulho que 
dizemos que a Wevet está maior e 
mais forte ano para ano.

B: Que serviços/especialidades 
podemos encontrar na Clínica?

NL: À medida que a equipa tem 
vindo a crescer tem crescido 
também as áreas de atuação 
e as especialidades. Neste 
momento atuamos quer a nível 
de animais de produção quer a 
nível de animais de companhia. 
Neste momento dispomos de 
profissionais especializados 
mesmo para as áreas normalmente 
menos requisitadas, como os 
equinos ou os exóticos. Dentro 

das áreas da medicina dispomos 
de profissionais cujas áreas de 
interesse e atuação abrangem 
especialidades como a ortopedia, 
a cardiologia, a reprodução a 
endócrinologia, imagiologia e 
cirurgia até áreas não tão médicas 
como por exemplo o treino e os 
cuidados estéticos.

B: Em que tem apostado para a 
diferenciação?

NL: Acreditamos que a 
disponibilidade e a qualidade 
dos serviços prestados são a 
chave do sucesso. Assim a nossa 
diferenciação esta na qualidade 
dos profissionais, nas constantes 
formações para melhorar a equipa 
quer do ponto de vista técnico 
quer do ponto de vista teórico. Por 
outro lado a nossa disponibilidade 
e prontidão é uma das nossas 
forças, um dos nossos pontos 
fortes.

B: Os seguros de saúde/
protocolos têm trazido mais 
utentes. Considera que este 
caminho é uma boa alternativa?

NL: Considero que os seguros 
de saúde ou os protocolos são 
uma ótima escolha. Um dos 
problemas limitativos das boas 
práticas veterinárias são os custos 
inerentes aos procedimentos, 
na verdade, alguns animais não 
recebem os melhores cuidados 
possíveis devido a falta de 
recursos económicos. Assim 
sendo, e no seguimento do que já 
acontece em países como o Reino 
Unido ou os Estados Unidos, 
onde a maioria das pessoas já 

possui um seguro para o animal, 
o optar por uma destas soluções é 
uma forma de proteger os nossos 
animais, uma forma de garantir 
que recebem os melhores cuidados 
possíveis.

B: Na sua opinião, qual o futuro 
das clínicas em Portugal?

NL: Na minha opinião as 
clinicas tem de se adaptar, tem 
de se tornar mais próximas dos 
seus cliente, mais eficazes nas 
respostas, mais completas e 
mais abrangentes nos serviços 
prestados. Sem alguma duvida 
que os animais tem ocupado 
um lugar mais importante nas 
famílias, sem duvida também que 
as pessoas sentem necessidade de 
oferecer melhores cuidados aos 
seu “companheiros”, as pessoas 
estão mais e melhores informadas 
com maior facilidade e  acesso a 
informação, a própria lei está a 
mudar, obrigando as pessoas que 
decidem ter animais a prestar-
lhes mais e melhores cuidados, 
e com estas mudanças todas, 
as clinicas terão de evoluir no 
sentido de acompanhar. Na minha 
opinião as “clinicas de bairro” ou 
os “veterinários que fazem tudo” 
irão sentir algumas dificuldades, 
tendendo a diminuir para dar 
lugar a estruturas mais complexas, 
com múltiplas especialidades 
e profissionais especializados. 
Acredito assim que no futuro 
irá haver menos clinicas, mas 
clinicas mais abrangentes, mais 
preparadas, mais especializadas.

“A compaixão para com os Animais é 
uma das mais belas virtudes da natureza 
humana.”  Charles Darwin
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Inovação, 
uma constante

Pedro Costa Ferreira

 
“Inovação e atualização constantes 
para o bem estar dos pacientes.”

Pedro Costa Ferreira: Inovação, uma constante

A clínica surge em 1993 neste 
mesmo local, em sociedade com 
o Dr. Luís Simões, num espaço 
com apenas 2 gabinetes, mas onde 
eram prestados todos os cuidados 
estomatológicos possíveis em 
consultório. As diversas áreas 
da especialidade foram divididas 
pelos 2 médicos estomatologistas 
nos primeiros 2 a 3 anos. Devido 
ao aumento contínuo de novos 
pacientes, principalmente de 
crianças, pediu-se a colaboração 
da Dra. Filomena Rodrigues, do 
departamento de odontopediatria 
da Faculdade de Medicina 
Dentária da U. De Coimbra, e que 
nos acompanhou até há cerca de 3 
anos.

Durante 9 anos a clínica funcionou 
sempre no mesmo espaço. Em 
2001 foi feita uma remodelação, 
com uma ampliação de cerca 
de 100 m2, com uma melhoria 
significativa dos espaços de 
consulta, com criação de novos 
gabinetes, modernização e 
ampliação da sala de espera, 
instalações sanitárias melhoradas, 
ampliação das instalações de 
desinfecção e esterilização de 
material e informatização de toda 
a clínica. 

Devido à morte prematura 
do AMIGO de luta, houve 
necessidade de reformular a 
clínica e contratar mais clínicos 
para manter as valências que eram 
asseguradas pelo Dr. Luís Simões.

Assim, além da prestação de 
cuidados em todas as áreas da arte 
dentária, desde os tratamentos 
mais simples até às reabilitações 
mais complexas, com ou sem 
recurso a ortodontia, inovámos 
recorrendo a tecnologia de ponta. 
Desde a radiologia digital, oral 
e extra oral,  passando pela 
tecnologia 3D para planeamentos 
implantares, até à tecnologia 
laser. Recorrendo a lasers de 
última geração podemos assim 
realizar não só tratamentos 
dentários minimamente invasivos 
como nos é possível  também 
atuar no mundo da estética 
facial e corporal. Logicamente 
que toda esta evolução implica 
uma contínua atualização 
científica, quer frequentando 
formações a nível nacional 
como no estrangeiro, onde estas 
tecnologias estão mais divulgadas 
e utilizadas. Ainda são dispositivos 
extremamente dispendiosos. Mas 
acredito que com o aumento da 

divulgação rapidamente os colegas 
irão “forçar” a industria a colocar 
no mercado aparelhos bem mais 
acessíveis. 

Claro que toda esta tecnologia é 
de certa maneira “incompatível” 
com os valores propostos pela 
maioria das seguradoras, pelo que 
não temos tido qualquer avença. 
No entanto a agressividade 
das seguradoras vai permitir a 
sobrevivência de algumas clínicas, 
principalmente de alguns colegas 
mais novos. Quanto ao futuro 
das clínicas não tenho uma ideia 
formada. Tudo dependerá da 
política do ministério. Melhorar 
a saúde oral da população, que é 
péssima, com criação de consulta 
especializada nos centros de saúde, 
poderá diminuir a procura nas 
clínicas privadas. No entanto, a 
massificação destes cuidados não 
vai levar ao encerramento das 
clínicas privadas, normalmente 
vocacionadas para tratamentos 
de eleição. Isto passa-se noutros 
países, nomeadamente no Reino 
Unido, onde o serviço público 
convive lado a lado com as clínicas 
privadas.
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Clínica do Demo – As valências do Interior

Nisa Gomes

“Procuramos da sempre resposta às necessidades dos utentes. Temos 
Clínica Geral, Ortopedia, Dermatologia, Hematologia, Fisioterapia, Reuma‑
tologia, Cardiologia, Oftalmologia, Ginecologia/Obstetrícia, Enfermagem, 

Dentista, Medicina Interna, Fisiatria, Nutricionista, etc. 

BIZMIX: Como e quando 
surgiu?

NISA GOMES: A Clínica já 
existe desde 2008, mas só em 
2011 está na minha posse. 

Em 2008 comecei a trabalhar 
como fisioterapeuta mas mais 
tarde os gerentes quiseram 
vender e como sempre ambicionei 
trabalhar na área da saúde, decidi 
arriscar e avançar com a aquisição 
da Clínica. 

B: Como tem sido a evolução da 
empresa?

NG: Inicialmente a Clínica estava 
num espaço mais escondido e 
estava a ficar demasiado pequeno.  
Foi então que decidimos mudar 
para estas instalações, que são 
maiores e de mais fácil acesso. 

Ao longo do tempo, também 
fomos tendo mais serviços 
e a necessidade de ter mais 
consultórios era notória.

As especialidades também foram 
evoluindo de forma gradual; as 
principais já tínhamos mas com 
a inserção de “Clínica Geral”, o 
movimento na clínica aumentou, 
porque nem sempre há vagas no 
centro de saúde e as pessoas não 
se importam de pagar. 

Depois íamos percebendo o que 
os utentes precisam; há aqueles 
serviços complementares e que 
são muito procuradas na zona e 
contámos com a ajuda do Diretor 
e dos próprios médicos que iam 
sugerindo e facultando contatos 
para melhorar os nossos serviços. 

B: Que serviços/especialidades 
podemos encontrar na Clínica?

NG: Procuramos da sempre 
resposta às necessidades dos 
utentes. Temos Clínica Geral, 
Ortopedia, Dermatologia, 
Hematologia, Fisioterapia, 
Reumatologia, Cardiologia, 
Oftalmologia, Ginecologia/

Obstetrícia, Enfermagem, 
Dentista, Medicina Interna, 
Fisiatria, Nutricionista, etc. 

B: Em que tem apostado para a 
diferenciação?

NG: Quando começamos, 
tentámos introduzir o que não 
havia, por exemplo, os exames 
de diagnóstico, não havia 
ecografias… Fomos os primeiros 
a implementar os exames de 
cardiologia, eletrocardiograma, 
ecocardiograma, etc.. A partir daí, 
as pessoas começaram a procurar 
ainda mais a clínica: primeiro 
porque já não tinham de se 
deslocar para outras cidades para 
fazer os exames, o que se traduzia 
numa despesa acrescida, por outro, 
pela rapidez, na medida em que o 
médico pode fazer o exame e no 
mesmo momento dar feedback ao 
utente sobre o mesmo.

B: Os seguros de saúde/
protocolos têm trazido mais 

Clínica do Demo: As valências do Interior
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utentes. Considera que este 
caminho é uma boa alternativa?

NG: Sim, achamos que os 
protocolos são uma mais-valia, 
sem dúvida!

Temos praticamente acordo com 
todas as entidades que fazem 
seguros de saúde. 

Desde o início, era uma exigência 
que fazíamos a todos os médicos 
que viessem para cá trabalhar, 
apesar de alguns ainda não 
aceitarem. 

Ainda assim, vamos continuar 
com esta política porque é bom 
para nós, mas acima de tudo é bom 
para os utentes que pagam menos 
e usufruem dos serviços, com 
qualidade. Isto permite ainda que 
na clínica, o mesmo utente usufrua 
de várias especialidades, ficando 
muito em conta para ele.

B: Na sua opinião, qual o futuro 
das clínicas em Portugal?

NG:  O futuro das clínicas e 
da medicina, vai passar pela 
qualidade.

Todos os dias, toda a equipa 
médica e restantes colaboradores 
esforçam-se por fazer um trabalho 
especializado e individualizado. 
Para nós, o tempo de consulta 
é para ser sempre cumprido, 
queremos que o utente se sinta 
satisfeito, que não foi consultado a 
“correr”, só para poder dar lugar 
ao próximo. É importante que 
o médico esteja durante aquele 
timing dedicado a 100% ao utente 
e se por algum motivo tiver que 
demorar mais do que o previsto, 
assim será e não vai apressar a 
consulta. Por isso o nosso lema é e 
será sempre a “Qualidade”. 

Também temos noção que a 
medicina alternativa tem tido 
muita procura e também estamos 
a tentar dar resposta. 

Sabemos que a medicina 

convencional nem sempre satisfaz 
as necessidades dos utentes, e 
se há procura porque não ter a 
oferta. 

O futuro também passa pela 
inovação e não podemos estar 
parados.

OBJETIVOS 

Queremos crescer, mas sempre 
de forma sustentada e com a 
consciência que tudo tem de ser 
feito com calma.

Estamos numa luta com o SNS, 
para ter acordo nos exames 
médicos, que vai ser dura, mas não 
podemos desistir. 

Continuar a dar emprego a 
pessoas de Moimenta da Beira 
e da região também é nosso 
objetivo!

“Um passo de cada vez, ver até onde podemos ir
e acreditar que tudo é possível.”

Clínica do Demo: As valências do Interior

https://www.facebook.com/ClinicaDoDemo
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Casas de Campo da Barroca  
Uma escapadela à rotina

Elvira Bernardinio

“Localizadas nas terras de Aquilino Ribeiro, são o refúgio perfeito para 
dias tranquilos, em contacto com aquilo que a natureza tem de melhor 
e com as atividades que pode proporcionar, permitindo ainda o acesso 

privilegiado à gastronomia e tradições locais.”

http://www.casasdecampodabarroca.pt/
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BIZMIX: Conceito das Casas de 
Campo. Como surgiu a ideia.

ELVIRA BERNARDINO: As 
casas foram herança

“As Casas de Campo da Barroca, 
foram em tempos os típicos 
casarios da aldeia de Tabosa do 
Carregal. Hoje, recuperadas e 
transformadas na sua forma e 
conteúdo, continuam a preservar 
a alma que sempre lhes deu graça, 
numa perfeita harmonia entre 
tradicional e contemporâneo, entre 
rural e sofisticado, procurando em 
cada detalhe transmitir a essência 
da vida no campo. Localizadas 
nas terras de Aquilino Ribeiro, 
são o refúgio perfeito para dias 
tranquilos, em contacto com 
aquilo que a natureza tem de 
melhor e com as atividades que 
pode proporcionar, permitindo 
ainda o acesso privilegiado à 
gastronomia e tradições locais.”

Casas de campo é a modalidade 
a que nos candidatámos ao 
PRODER, através da Associação 
Beira Douro. 

São casas situadas em aldeias 
e espaços rurais, é considerado 
um empreendimento de turismo 
no espaço rural, que se destina a 
prestar serviços de alojamento 
e se integra na arquitetura 
típica do local e no ambiente 

rústico da zona rural onde se 
situa, em função da sua traça, 
materiais de construção e demais 
características. 

O nome Barroca tem origem num 
espaço que remonta a meados do 
séc. XIX e pertencia às nossas 
antepassadas, conhecidas como 
“As Tias da Barroca”. A Tia 
Luisinha, a Tia Madalena e o Tio 
João Gordo, tios da nossa bisavó 
Beatriz, mãe da nossa avó Maria 
da Luz, mais conhecida como a 
avó Luzinha, eram os donos deste 
espaço, que por herança vieram 
parar às mãos da nossa mãe.

Estas tias eram consideradas, 
por todos, como umas Senhoras 
muito bondosas, que ajudavam 
os pobres, coziam batatas e pão, 
para darem aos mais necessitados. 
Dedicavam-se à agricultura e, 
na época, tinham aquilo a que se 
chamava uma casa farta, tinham 
criados e costumavam receber 
pessoas muito importantes. Eram 
umas senhoras muito cultas, para 
a época. Chegaram até nós alguns 
dos seus livros que datam de 1700 
… e 1800.   

Também eram visionárias. 
Contava a nossa avó que elas 
diziam que haviam de vir pássaros 
(aviões) e fios grandes a cruzar os 
céus, que ligariam os continentes, 
assim como cavalos cegos (carros) 

que andariam pelos caminhos.

Após a sua morte, foram vários 
os herdeiros, o que provocou uma 
divisão neste espaço. A parte de 
cima veio parar à minha mãe e 
tia. A parte de baixo foi vendida a 
outras pessoas. Ficando assim uma 
divisão, junto do lagar.

A casa principal onde dormiam 
era aquela que agora chamamos “ 
A Casa das Tias”

Nascemos aqui e aqui fomos 
criadas. Desde a nossa infância 
que este espaço nos era muito 
familiar. Aqui brincávamos, aqui 
deitávamos comida às galinhas e 
aqui ajudávamos o nosso avô na 
forja, principalmente a tocar o fole 
que lá existia.

Portanto, este espaço fazia 
parte da nossa vida e das nossas 
recordações. Era-nos um espaço 
muito querido, que nos trazia 
muitas vivências agradáveis.

Todas nós gostamos muito da 
Tabosa e os nossos filhos também. 
Então, um dia, pensámos criar 
aqui um espaço comum, para que 
os nossos filhos continuassem 
a gostar de vir à Tabosa e se 
pudessem juntar todos. 

Em conversas com uns nossos 
amigos, foi-nos sugerido 

Casas de Campo da Barroca: Uma escapadela à rotina
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aproveitar o espaço para turismo. 
Depois de algumas hesitações, 
decidimos avançar com a ideia. 
Pois era um espaço muito bonito 
e seriamos um pouco egoístas se 
não o partilhássemos com outras 
pessoas. Então, começámos por 
comprar a parte da nossa tia e 
outras casas contiguas. 

Passados quase 150 anos, 
juntámos de novo o património 
das Tias da Barroca. 

B: O processo de recuperação

EB: Em abril de 2011 foi 
apresentada candidatura ao 
PRODER – Medida 3.1, ação 
3.1.3. 

Em março de 2012,fomos 
informadas de que a candidatura 
fora aprovada, mas sem dotação 
financeira, pelo que não estava 
em condições de passar para o 
processo de contratação. Apesar 
disso, nós decidimos executar a 

1:ª fase da reconstrução: estrutura 
e acabamento de coberturas e 
fachadas exteriores, para evitar 
a continuação da degradação das 
casas.

Em novembro de 2013, fomos 
notificados da aprovação da 
candidatura com dotação 
financeira, mas com um período 
de programação que não podia 
exceder o dia 31 de dezembro de 
2014.

Em dezembro de 2014 
prolongaram o período de 
execução até 30 de março. 
Cumprimos rigorosamente os 
prazos. 

B: Casas: Capacidade de ocupação 

EB: Foi nossa preocupação 
conjugar o antigo com o moderno 
e a beleza com o conforto, 
privilegiando sempre a qualidade, 
não esquecendo as nossas raízes e 
o sentimento que nos unia a este 

espaço, o que nos fez investir aqui 
e não num outro lugar qualquer. 

Os quartos têm o nome das 
flores que os nossos avós tinham 
no seu quintal e que nós tanto 
gostávamos: os brincos de 
princesa, as hortências e os jarros. 
As urzes são uma predominância 
da nossa serra.

Também não quisemos esquecer 
as culturas mais importantes desta 
localidade: a vinha (quarto das 
vindimas) e a castanha (quarto dos 
soutos).

Situamo-nos no coração das 
Terras do Demo, proclamadas 
pelo nosso conterrâneo Aquilino 
Ribeiro, nome atribuído a um dos 
nossos quartos.

Temos assim a Casa das Tias, T4, 
cujos quartos são os nomes das 
flores (os brincos de princesa, as 
hortências os jarros e as urzes), 
fazendo uma homenagem, em 
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simultâneo, às tias da Barroca e 
aos nossos avós.

Este T4 pode transforma-se 
num T1, num T2, ou num T3, 
deixando livres respetivamente 
o quarto das hortências, o 
quarto dos jarros e o quarto 
das urzes que podem tornar-se 
independentes do resto da casa. 

A Casa da Culturas engloba os 
dois tipos de cultura a agrícola e a 
literária (quarto Aquilino Ribeiro, 
quarto das vindimas e quarto dos 
soutos).

O T2 e o T1, podem transformar-
se num T3.

Cada casa tem uma cozinha toda 
equipada, uma sala e os quartos 
todos têm casa de banho privativa.

Temos a Forja que será um espaço 
social, comum, onde pode ser 
servido o pequeno-almoço. Tem 
um mezanino, onde haverá uma 
pequena biblioteca e alguns jogos, 
para convívio. 

As três casas têm 7 quartos, com 
capacidade para 14 pessoas e 
possibilidade de camas extras.

B: Inauguração em abril /
Aceitação

EB: Os hóspedes que já 
usufruíram das instalações das 
Casas de Campo da Barroca 
fizeram uma ótima avaliação. E 
todos os visitantes, sem exceção, 
reconheceram ser um espaço 

especial. 

Ainda é muito cedo para aferirmos 
a aceitação, mas estamos 
convencidas que será grande 
quando as Casas de Campo da 
Barroca forem mais conhecidas, 
porque é um espaço que oferece 
tranquilidade, harmonia e beleza e 
permite viver em contacto com a 
natureza em total independência e 
conforto.

B: Promoção das casas

EB: Além do “boca-a-boca” as 
Casas de Campo da Barroca já 
estão registadas no “Booking”, “ 
House Trip”, “AirBnB” e “Trip 
Advissor”. 

Estão a ser divulgadas no 
facebook e pelo site das Casas de 
Campo da Barroca.

Estamos a preparar a divulgação 
através de flyers, junto de Centros 
de Turismo, Espaços Comerciais, 
Câmaras Municipais, Associações 
Culturais e Desportivas, 
promotoras de eventos na região.

B: Turismo Rural, é falar 
concretamente 

EB: Numa modalidade de turismo, 
através da qual as pessoas 
procuram fugir à rotina agitada 
da vida urbana, em cenários rurais 
e bucólicos em contacto direto 
com a Natureza, a agricultura as 
tradições e a diversidade e riqueza 
gastronómica.

As Casas de Campo da Barroca 
oferecem tudo isto num ambiente 
de tranquilidade e conforto.

B:  Outras atividades 

EB: A nossa região é rica em 
proporcionar atividades sociais, 
culturais, religiosas, desportivas e 
gastronómicas.

Além das que são desenvolvidas 
pela Autarquia e pelas 
Associações locais e regionais 
(caça, pesca, campeonatos, 
romarias, exposições, amostras 
gastronómicas, feiras e festas), 
as Casas de Campo da Barroca 
proporcionarão passeios pedestres, 
de bicicleta, a cavalo, festas e 
atividades temáticas.  

B:  Objetivos para o futuro

EB: Temos como objetivo acabar 
uma terceira casa, que será mais 
um T4 e pôr o SPA a funcionar. 

Organizar atividades culturais, de 
caráter gastronómico e agrícolas, 
como a apanha da castanha e a 
vindima, que mobilizem as pessoas 
para nos visitarem, usufruírem 
deste magnífico espaço e fazerem 
das Casas de Campo da Barroca 
uma segunda casa, onde podem 
passar uns dias de descanso. 

Casas de Campo da Barroca: Uma escapadela à rotina
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Onde estamos
Cascais, Sintra, Oeiras (imóveis de luxo) - vocacionados para 
clientes golden - visa
Lisboa centro - imóveis de luxo entre outros (preços mais 
acessíveis) 
Arredores de Lisboa - Zona Norte (Odivelas, Lumiar)
Viseu centro e arredores (concelho)
São Pedro do Sul / Vouzela / Oliveira de Frades

Tratamos de:
Arrendamentos / Vendas / Trespasses / Gestão de rendas
Toda a documentação desde o contrato até à escritura
Certificados energéticos
Obras e reparações
Seguros
Golden Visa

Contactos
anabela.sousa@anabelasousa.com | 967728553 / 969678582 / 
232184952 

www.anabelasousa.com

Licença AMI 6026

http://www.udaca.pt
http://www.anabelasousa.com
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Enquanto o mundo é 
transformado numa aldeia digital, 
ficamos com a sensação de que 
a palavra distância corresponde 
apenas a um mero pormenor 
ou detalhe. Este substantivo 
feminino de quatro sílabas, 
medida de separação entre dois 
pontos rodoviários ferroviários 
ou aéreos, é um dos alvos a 
abater pela poderosíssima arma 
do ilusionismo tecnológico. A 
verdade é que a ilusão aparenta 
ser bem-sucedida, parecendo 
transformar a distância em 
pequenas pontes sobre um curso 
de água pequeno e de margens 
estreitas e próximas. Sem dúvida 
que que este toque de magia 
criou raízes nas organizações 
e empresas espalhadas pelos 
quatro cantos do globo, reduzindo 
problemas de comunicação, de 
eficácia e eficiência, de resultados 
e objetivos  palpáveis, de números 
e mais números. Nas cartolas dos 
mágicos pode entrar quase tudo, 
quilómetros e oceanos, céus e 
desertos. A migração aparece no 
lugar do coelho ou da pomba e 

sem varinha mágica, mas sempre 
com lenços brancos e tristes. 

A verdade é que a distância afasta 
sempre. Havendo afetos , uma 
simples medida de separação 
entre dois pontos, faz abrir um 
enorme buraco no coração onde 
a saudade vai construir para 
habitar uma ou mais casas para 
cada uma das amizades ou amores 
que a distância projetou . Uma 
construção onde não faltarão os 
materiais mais modernos e a mais 
recente e fabulosa tecnologia 
de simulação de proximidade e 
conforto material. O problema é 
que tudo isto reduz a distância 

mas não a apaga, tal como não 
se sente saudade de alguém 
que temos fisicamente perto, a 
centímetros até, mas por quem 
não temos afeto . 

A distância que se apaga com 
números, nunca separa.

A outra, a que separa 
verdadeiramente e para a qual 
ainda não foi inventada tecnologia, 
só se apaga com a presença capaz 
de matar a saudade que habita 
connosco, seguida pelo abraço 
demolidor que deita a casa abaixo. 
O buraco aberto no coração, já era!

José Rodrigues
Visar

Opinião: Distância

Distância
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Quais as tendências de saúde?

Diante deste cenário, o 
consumidor tem se tornado cada 
vez mais autônomo e responsável 
pela sua própria saúde, exigindo 
mais agilidade e eficiência do 
sistema como um todo. Ele quer 
ser capaz de consultar resultados 
de exames pelo telemóvel e 

informações de medicamentos, 
resumos de consultas e outros 
dados que deverão, aos poucos, se 
tornar mais acessíveis.

Para consumo deste tipo de 
produtos, alguns fatores são 
de grande importância para o 

consumidor final. Agora vamos 
às maiores tendências para o ano, 
tendo em mente o pensamento do 
consumidor final.

1. Saúde DIY: Segundo 
a consultoria, médicos e 
consumidores estão prontos para 

Para entendermos em que áreas vale a pena investir nosso esforço 
para 2015, partilhamos um estudo publicado pela PwC, com as 
maiores tendências da indústria de saúde deste ano.

Aqui, podemos analisar que a indústria de saúde tem criado diversos 
produtos direto para o consumidor, como exemplo dos wearable devices 
e de aplicativos de mobile health.

O Futuro...hoje: Quais as tendências de saúde?
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uma expansão de kits pessoais de 
cuidado.

2.Trocar de mobile apps para 
medical devices: Os aplicativos 
de saúde precisam passar 
a ser avaliados pelo FDA. 
Nem todos, claro, mas alguns 
serão beneficiados deste tipo 
de regulamentação e selo de 
aprovação.

3.Balancear privacidade e 
conveniência: em uma pesquisa 
realizada, a PwC encontrou que a 
valorização da conveniência está 
crescendo bastante em relação à 
privacidade. Em caso de dieta e 
exercícios, ela, inclusive, supera 
a questão da privacidade, se 
apresentando como fator mais 
importante para o consumidor 
final.

4.Reduzir custo do cuidado de 
pacientes mais complexos: 1% dos 
pacientes americanos consomes 
cerca de 20% de todo o budget de 
saúde.

5.Colocar preço para resultados 
melhores: Com devidas 
comprovações de qualidade 
de serviços, drogas ou outros 
produtos, tende-se a se cobrar 
mais por isso, importando menos 
a marca e mais os resultados 
obtidos.

6.Acesso a toda hora para todo 
mundo: ferramentas e soluções 
que permitam maior acesso 
a dados estão em seu melhor 
momento. As pessoas querem ter 
certos documentos disponíveis 
quando quiserem.

7.Conhecer a nova classe de 
consumidores de planos de saúde: 
No Brasil, precisa-se conhecer 
o perfil da nova classe C, ainda 
pouco explorada por algumas 
empresas na área de saúde.

8.“Extensor do médico”: Os 
médicos, como já sabemos, não 

conseguem, em 20 minutos, 
entender sobre toda a rotina do 
paciente. Algumas ferramentas 
digitais precisam ser criadas e/ou 
melhoradas para que a presença 
do médico possa acontecer, mesmo 
que digitalmente.

9.Redefinir saúde para a geração 
dos millennials: Para cada geração, 
a ideia do que é saúde precisa 
ser revista. É necessário que as 
empresas de saúde entendam as 
necessidades deste consumidor.

10.Realização de parcerias: 
Imprescindível. A realização de 
parcerias pertinentes está em 
todos os setores e é uma das 
maiores possibilidades do setor, 
aumentando a eficiência na 
resolução de problemas na área.

O Futuro...hoje: Quais as tendências de saúde?
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Incentivos: Vale Inovação 

VALES - Empreendedorismo, 
Internacionalização, Inovação e I&D

Objetivos específicos

a) Vale inovação e 
internacionalização - reforçar 
a capacitação empresarial das 
PME através do apoio à procura 
de serviços tecnológicos e do 
conhecimento de mercados e 
de interface com os agentes 
económicos relevantes nos 
mercados externos. b) Vale 
empreendedorismo - promover o 
empreendedorismo qualificado e 
criativo; (empresas com menos de 
2 anos)

Tipologia de projetos a apoiar

Vale inovação   serviços de 
consultoria de inovação, 
abrangendo as atividades de 
consultoria de gestão, assistência 
tecnológica, consultoria na área 
da economia digital, consultoria 
para aquisição, proteção e 
comercialização de direitos 
de propriedade inte- lectual e 
industrial e para acordos de 
licenciamento, consultoria relativa 
à utilização de normas e serviços 
de ensaios e certificação Vale  
empreendedorismo - serviços 
de consultoria imprescindíveis 
ao  arranque  de empresas, 
nomeadamente a elaboração de

planos de negócios;

Beneficiários

São  beneficiários  as  PME de 
qualquer  natureza e sob qualquer 
forma jurídica.

Despesas Elegíveis

a) Vale inovação: despesas 
com serviços de consultoria de 
inovação e apoio à inovação, 
abrangendo as atividades de 
consulto- ria de gestão, assistência 
tecnológica economia digital

lização de direitos  de propriedade 
intelectual e industrial e para 
acordos de licenciamento, 
consultoria relativa à utilização 
de normas e serviços de ensaios e 
certificação.

b) Vale  empreendedorismo: 
despesas com serviços de 
consultoria na área  do 
empreendedorismo

de planos de negócios, bem 
como serviços de consultoria 
imprescindíveis ao arranque de 
empresas recém-criadas.

c) Vale internacionalização: 
despesas com serviços de 
consultoria na área  de prospeção 
de mercado;

As despesas referidas 
anteriormente apenas são 
elegíveis se os serviços adquiridos 
preencherem as seguintes 
condições:

a) Serem exclusivamente 
imputáveis ao estabelecimento do 
beneficiário onde se desenvolve o 
projeto;

b) Resultarem de aquisições 
em condições de mercado a 
terceiros não  relacionados com o 
adquirente;

c) Resultarem de aquisições a 

entidades acreditadas para a 
prestação do serviço em causa.

Incentivo

1. Incentivo não reembolsável a 
conceder é calculado à taxa  base 
máxima de 75%.

Limite máximo de investimento de 
20.000 euros por projeto.

Modalidades e procedimentos 
para apresentação das 
candidaturas

A apresentação de candidaturas 
é efetuada através de formulário 
eletrónico no Balcão 2020 
(https://www.portugal2020.pt/
Balcao2020/).

Para apresentar a candidatura é 
indispensável que o beneficiário 
tenha efetuado registo e 
autenticação no Balcão 2020. 
Com essa autenticação é criada 
uma área reservada na qual o 
beneficiário poderá contar com 
um conjunto de funcionalidades, 
independentemente da natureza 
do projeto, da Região ou do 
Programa Operacional a que se 
pretende candidatar.

Nessa área reservada o 
beneficiário deve confirmar 
e completar os seus dados de 
caracterização de entidade 
que serão usados nas suas 
candidaturas ao Portugal 2020.

https://www.portugal2020.pt/Balcao2020
https://www.portugal2020.pt/Balcao2020
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Incentivos:Vale Inovação

PUB

www.visar.pt  | T: 232 416 689 | geral@visar.pt
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CRÓNICA: Pela sua saúde, cuide de si

É verdade que só podemos 
prevenir aquilo que 
conhecemos. 

 E a atitude de mudar acaba por 
ser a de contrariar um hábito 
que se criou durante anos e por 
esse facto demora a mudar.

 Não é fácil, mas se tentarmos 
acabamos por o conseguir 
mudar.

 Saber fazer, saber como mudar 
e o que alterar será sempre uma 
grande ajuda.

 Fiz 50 anos este ano e penso 
que deve ser da idade começo 
a olhar para trás de forma 
diferente e a pensar para a 
frente também da mesma 
forma.

 Não fiz tudo bem mas também 
não fiz tudo mal.

 E entre o erro e a 
aprendizagem procurei ter 
sempre um espaço, seja de 

tempo ou de distância, muito 
curto.

 Sinto por isso a obrigação 
de partilhar o que penso ser 
importante para as gerações 
mais novas. 

 Assistimos atualmente nas 
gerações mais novas a uma 
grande procura pelos Seguros 
de Saúde. Situação que 
compreendo dado o estado do 
SNS e a preocupação imediata 
que os mais jovens dão à 
possibilidade de ocorrência de 
uma doença ou um nascimento 
que obrigue a um dispêndio 
financeiro elevado.

 Mas quando digo, PELA SUA 
SAÚDE, CUIDE DE SI!, estou 
a pensar em algo um pouco 
mais longínquo na vida das 
gerações mais novas.

 Pensem por favor na 
constituição do vosso 
AFORRO para a REFORMA o 
mais depressa possível e tomem 
uma ação.

 Andamos naturalmente, e 
bem, preocupados com a nossa 
saúde pois é algo que sentimos 
no momento e que por isso 
procuramos prevenir no 
imediato.

 Prevenir o Aforro da Reforma 
é algo mais longínquo e por 
isso de maior dificuldade de 

prever ou sentir necessidade.

 A melhor forma de perceberem 
a necessidade é olharem à vossa 
volta, de verem o que se passa 
com os atuais reformados e de 
tentarem perceber o que irá 
acontecer aos da minha idade.

 Já se imaginaram na idade 
da reforma sem uma reforma 
que vos permita continuar a 
verdadeiramente usufruir da 
vida?

 Sim, porque com o seguro de 
saúde e sem azar vão chegar 
a essa idade com vitalidade 
suficiente para gozar a vida.

 E dinheiro para isso?

 Eu pensei nisto 
atempadamente e há 20 anos 
que constituo sem falhar a 
minha poupança para que seja 
um complemento de reforma. 
E assim não custa tanta pois 
começando mais cedo o valor 
com que se deve começar a 
constituir esse aforro é cerca de 
1/3 do que eu teria de começar 
a fazer neste momento caso o 
iniciasse agora.

 Por isso reafirmo, da Saúde 
já trataram, agora CUIDEM 
DE VÓS e do Futuro mais 
longínquo!

Rui Pio
gestor espaço Liberty Seguros

Pela sua SAÚDE, Cuide 
de SI
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PARTILHAR32
OPINIÃO:  Clínicas, que futuro?

Tudo isto alavancado pelo 
importante fator que é o acesso 
mais facilitado e generalizado 
que uma grande parte da 
população já tem a alternativas 
ao Serviço Nacional de Saúde. O 
que começou pela prestação de 
cuidados primários em pequenas 
clínicas ou consultórios privados, 
depressa evoluiu para unidades 
de assistência médica mais 
alargada, instaladas em espaços 
físicos modernos e acolhedores, 
equipadas com avançada 
tecnologia e com capacidade para 
dar resposta a condições médicas 
e cirúrgicas de maior gravidade e 
urgência.

Hoje o “consumidor” tem ao 
seu alcance uma leque variado 
de Unidades Clínicas e /ou 
Hospitalares que oferecem os 
melhores cuidados de saúde. 
É-lhe dada pois, salvaguardando 
os casos de emergência médica, 
a possibilidade de escolher. E, 
se bem que os nossos critérios 
de escolha sejam por vezes 
condicionados por fatores 
emocionais, a verdade é que o 
poder de escolha nos faz sentir 
confiantes. Não só por ter sido 
uma decisão nossa mas também 
porque sabemos que podemos 
alterar a nossa escolha caso a 
nossa própria experiência não 
corresponda ao que esperávamos. 
E a expectativa dos utilizadores 

dos serviços de saúde é cada 
vez mais elevada e exigente. 
Para o prestador de saúde 
este acaba por ser também um 
fator impulsionador da procura 
constante de melhoria, de 
inovação e de satisfação dos seus 
clientes. 

 Por outro lado, o acesso 
generalizado à informação que 
a internet veio proporcionar, 
com tudo o que tem de bom e de 
mau pelo excesso de informação 
que nem sempre é credível,  leva 
a que os profissionais de saúde 
tenham de estar preparados para 
dar resposta às mais variadas 
questões o que se traduz em maior 
transparência numa área que 
sempre foi algo obscura para o ser 
humano comum. 

 Enquanto responsáveis pelo 
tratamento de lesões corporais 
sofridas num acidente, e 
porque a integridade física e 
psicológica é um dos valores que 
consideramos mais importantes, 
na Liberty Seguros procuramos os 
prestadores de cuidados de saúde 
que melhor possam contribuir 
para a mais completa e eficaz 
recuperação possível. Os nossos 
parceiros na assistência médica 
são responsáveis por cumprir 
uma parte importante deste que 
é o nosso compromisso para com 
os nossos clientes e sinistrados. 

Procuramos a proximidade, 
as melhores condições físicas 
e técnicas disponíveis e, 
principalmente, profissionais 
qualificados. Ao mesmo tempo 
acompanhamos o sinistrado desde 
o primeiro momento em que 
temos conhecimento do acidente 
e procuramos dar resposta às 
necessidades, dificuldades e 
questões que são próprias de quem 
passa por uma experiência destas. 
Além de uma linha telefónica  
dedicada ao encaminhamento e 
acompanhamento ao longo de 
todo o período de recuperação, 
que procura o prestador mais 
adequado ao caso específico, 
agenda consultas, exames, 
transportes e oferece apoio 
especializado, proporcionamos 
ainda soluções de tratamento 
integrado com tempos otimizados 
para um retorno à atividade 
profissional mais breve e seguro. 
E para que todo este processo seja 
fluido e eficiente contamos com a 
tecnologia, nomeadamente uma 
aplicação desenvolvida por nós 
que liga todos os intervenientes 
desde a Linha de Assistencia 
Clinica aos prestadores clínicos, 
incluindo ainda gestores, 
coordenação clinica interna e 
Tomadores. 

Mas o que nos reserva o futuro 
na prestação de cuidados de 
saúde? Como alguém já disse, o 

CLÍNICAS, 
QUE FUTURO?

Temos assistido nas últimas décadas a uma grande evolução na prestação 
de cuidados de saúde. Evolução na qualidade, na diversidade e também na 
especialização, na aposta na assistência médica integrada, na crescente oferta de 
serviços. 
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futuro começa hoje. Com o avanço 
da tecnologia e da era digital 
existem já meios que permitem 
a monitorização à distância de 
indicadores vitais, possibilitam o 
diagnostico de algumas doenças 
e a prescrição da terapêutica 
adequada. Os meios de tratamento 
disponíveis já incluem dispositivos 
que auxiliam em funções que 
o organismo já não consegue 
executar autonomamente ou 
dispositivos que substituem 
integralmente órgãos e membros. 

 

Equipas de especialistas de 
várias áreas estão empenhados 
na divulgação e massificação 
de quatro importantes áreas: 
cuidados de saúde remotos; 
aparelhos inteligentes e tecnologia 
que pode ser integrada em objetos 
de uso comum como telemóveis ou 
na roupa que usamos; diagnóstico 
por meio digital, aliando a 
compilação e tratamento de 
dados que permitam identificar 
a predisposição de um indivíduo 
para certa patologia e efetuar 
diagnósticos cada vez mais 
precoces e assertivos; e conjugação 
das terapêuticas tradicionais com 
meios de tratamento digitais mais 
eficazes e menos invasivos.

As Clinicas do Futuro e os 
cuidados médicos estarão 
disponíveis “à distância de um 
clique”. Uma consulta médica 
simples será generalizadamente 
realizada sem presença física 
do paciente no consultório. 
As terapêuticas terão uma 
vertente marcadamente digital 
e tecnológica. As consequências 
de danos corporais causados 
por doenças ou acidentes serão 
com certeza minimizados 
proporcionando mais qualidade 
de vida e autonomia a quem 
se viu privado das suas plenas 
capacidades. 

 Na Liberty Seguros acreditamos 
no futuro, mas antes de mais 
acreditamos no presente e que 
podemos contribuir para construir 
um presente com esperança para 
o futuro 

Marta Andrade 

marta.andrade@libertyseguros.pt 

Coordenação Clínica, Direção 
Serviço ao Cliente 

OPINIÃO: Clínicas, que  futuro?

mailto:marta.andrade@libertyseguros.pt
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VISAR nas feiras “Sabores Terra e Mar” e 
“ExpoMortágua

Como montra dos diversos ramos de atividade, as feiras transmitem uma visão geral sobre a oferta atual 
e, segundo as empresas expositoras, servem ainda para a identificação das necessidades principais e dos 
nichos de mercado com probabilidades de sucesso.

Atenta a esta realidade, a VISAR marcou presença na feira “Sabores Terra e Mar”, que decorreu na 
Figueira da Foz, nos dias 8, 9 e 10 de maio e na “ExpoMortágua”, que aconteceu nos dias 29, 30 e 31 do 
mesmo mês, em Mortágua.

Para além de apresentar os seus serviços a potenciais novos clientes, foi uma excelente oportunidade 
para trocar impressões com clientes atuais, também eles, presentes nas feiras.

Peddy Paper Visar 2015

Com o objetivo de fomentar 
o convívio com os clientes e 
amigos, a Visar realizou no dia 
21 de junho um Peddy Paper 
na cidade de Viseu.

Organizados em equipas, 
os participantes durante 
aproximdamente 3horas foram 
caminhando e respondendo a 
questões sobre a história da 
cidade de Viseu.

No final, todos se reuniram 
num lanche convívio. 





1831

Escolha a Generali, porque a vida não é um filme!

Desde 1831, a vencer desafios.

Entre 1836 e 1860, surgem os primeiros transatlânticos, como o Great Western, o Britannia e o Oceanic e a 
Generali torna-se uma das principais seguradoras de navios, passageiros e mercadorias, nas rotas marítimas. 
A partir de 1831, data da sua fundação, a Generali faz parte das grandes transformações da história do mundo. 
Quase 200 anos a vencer as dificuldades dos seus clientes e a transformá-las em sucessos. A história da 
Generali daria um filme; mas foi a vida real que fez da Generali uma das maiores seguradoras do mundo. É essa 
longa experiência, vivida dia a dia, durante quase dois séculos, que a Generali põe hoje ao dispôr dos seus 
clientes, em todos os aspectos das suas vidas.

www.generali.ptVisite o GenSpot, a página
da Generali no Facebook

JOAQUIM DE ALMEIDA

PARA A GENERALI,
A HISTÓRIA MARÍTIMA
NÃO FOI UM FILME.
FOI REAL.

http://www.generali.pt

