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Não consulte os seus medos, mas sim as suas esperanças e seus sonhos. Não pense sobre as 
suas frustrações, mas sim sobre o seu potencial desenvolvido. Não se preocupe com os 

fracassos, acredite em si. Você é Capaz!  
 

(Papa João XXIII)  
 

 

1. Introdução 

O Encontro Regional do Centro dos Conselhos Consultivos Locais (CCL) teve lugar nos dias 

9 e 10 de setembro de 2013, em Castelo Branco e contou com a participação dos 

Conselhos Consultivos Locais (CCL) dos Núcleos Distritais de Castelo Branco, Coimbra, 

Guarda, Leiria, Santarém e Viseu e os respetivos técnicos. 

Este encontro foi desenhado de acordo o com a auscultação das necessidades e 

preocupações dos elementos dos grupos locais na sua integração no mercado de trabalho, 

numa lógica de partilha do conhecimento de experiências inovadoras e inspiradoras de 

alguns empreendedores no distrito de Castelo Branco, mais concretamente nos concelhos 

de Castelo Branco e Fundão.  
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Pretendemos através desta iniciativa dar resposta a um conjunto de questões, tais como: 

Como se desenvolve o processo de criação do próprio negócio? Quais as potencialidades e 

dificuldades de implementação dos produtos no mercado? Que tipo de ajudas financeiras, 

projetos financiados é possível obter? Como criar um negócio sem qualquer apoio 

financeiro?  

Na execução desta atividade conjunta foi possível conhecer a história e o percurso de cada 

empresário, os seus sucessos e insucessos, como é que através das suas atividades e 

apostas inovadoras estão a conseguir defender–se da concorrência e do mercado, 

argumentando sobre as suas capacidades e qualidades e fortalecendo a sua persistência em 

manter o negócio, criando assim várias estratégias de Marketing para a venda dos produtos. 

 

O grupo visitou realidades muito distintas: a Ilda & Jorge Fumeiro Tradicional, Malpiqueira - 

Pastelaria e padaria de bolos tradicionais e pão; Ponsulativo (barcos de passeio para 

excursões entre o Rio Ponsul e Cedilho, em Espanha), com intercâmbio entre fronteiras e 

promoção do Turismo local. A Caganita de Ovelha, produção de queijo de ovelha, com uma 

marca de queijo que diferencia as outras na freguesia de Alcains. Por fim, foi ainda 

conhecida a experiência da Cogusbox - produção in vitro da semente de cogumelo para Kit 

de venda online. Para enquadrar e compreender o incentivo local dado a estas iniciativas de 

empreendedorismo, foi visitada a Inovcluster, Associação do Cluster Agroindustrial do 

Centro, que envolve todos os empresários na ajuda da qualidade do produto e imagem 

assim como na elaboração de projetos.  

 

 

2. Objetivos  

- Permitir a partilha de informação, práticas e experiências entre os elementos dos 

diferentes CCL da Região Centro; 

- Promover a participação ativa dos membros dos CCL; 

- Valorizar e reconhecer o trabalho que os CCL têm vindo a desenvolver; 

- Apostar na promoção do auto–estima e na iniciativa de criação do seu próprio emprego 

- Incentivar a continuação de boas práticas de trabalho e a sensibilização da comunidade 

em geral para o trabalho que desenvolvemos com os CCL; 

- Permitir aos técnicos perceber quais as motivações, expectativas e a opinião dos membros 

dos CCL da Região Centro. 

 

 

3. Metodologia 
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Foram organizadas reuniões com os elementos dos CCL da região Centro, com o objetivo se 

auscultar as suas necessidades e preocupações na integração do mercado de trabalho. 

Nestas reuniões surgiu por parte dos grupos a necessidade de partilha de saberes e de 

conhecimento sobre o empreendedorismo local. Neste sentido, o Núcleo Regional do 

Centro da EAPN Portugal e muito em particular o Núcleo de Castelo Branco organizou 2 de 

dias de visitas a empresários no concelho de Castelo Branco e Fundão, com o intuito de 

proporcionar um conhecimento in loco de algumas iniciativas e permitir uma interação 

direta com os próprios empresários, as suas instalações de produção, o esquema de negócio 

e o contacto com os produtos comercializados.  

Na organização da atividade contámos com o apoio logístico, ao nível das refeições, de 2 

instituições associadas da EAPN Portugal e a parceria da Câmara Municipal de Castelo 

Branco, na cedência de um autocarro e respetivo motorista que assegurou o transporte de 

todos os participantes nas visitas. 

 

4. Destinatários 

Todos os elementos do CCL do Centro e respetivas técnicas dos núcleos distritais da região 

Centro, assim como o técnico de acompanhamento do Departamento de Desenvolvimento e 

Formação da EAPN Portugal. 

 

4.1 Empresas que colaboram no Encontro 

 Ilda & Jorge Fumeiro Tradicional - Malpica do Tejo – concelho de Castelo Branco  

 Malpiqueira - Malpica do Tejo – concelho de Castelo Branco 

 Empresa Agrícola Quinta da Tapada das Sortes - Caganita de Ovelha, Alcains – 

concelho de Castelo Branco 

 Cogusbox - Malhada Velha – concelho do Fundão 

 Inovcluster - Associação do Cluster Agroindustrial do Centro – concelho de Castelo 

Branco 

 

4.2 Associados da EAPN Portugal que participaram na organização: 

 APPACDM do Fundão 

 Centro de Dia de Lentiscais – Castelo Branco  

Parcerias: 

 Câmara Municipal de de Castelo Branco 

 

5. Participantes 

Como já foi referido anteriormente, este encontro contou com a participação dos CCL dos 

Núcleos Distritais de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Santarém e Viseu. No 
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quadro a seguir apresentado, constam os nomes dos elementos que participaram na 

iniciativa, assim como o respetivo técnico/a que os acompanhou. Participou ainda neste 

encontro a técnica do Departamento de Desenvolvimento e Formação da EAPN Portugal – 

Ana Lopes, bem como o Coordenador do Núcleo Distrital de Castelo Branco – Coronel José 

Alves. 

 

Participantes Técnicos 

CCL do Núcleo Distrital de Castelo Branco 

Maria do Carmo   

Paula Montez 
Maria da Conceição   

 Luísa Nunes  

Lucinda Ribeiro  

CCL do Núcleo Distrital de Coimbra 

 Natália Fonte 

Susana Lima Armando Loureiro 

Manuela Rodrigues 

CCL do Núcleo Distrital da Guarda 

Patrícia Arrais 

CCL do Núcleo Distrital de Leiria 

Alice Catarino  

Patrícia Grilo 

Dina Campos  

Jorge Cardinali  

Fernanda Paulino 

David Savi 

CCL do Núcleo Distrital de Santarém 

José Belchior Ricardina Reis 

CCL do Núcleo Distrital de Viseu 

Marina Alexandra Ferreira José Machado 

 

 

6. Resumo das Visitas 

ILDA E JORGE FUMEIRO TRADICIONAL - iniciaram a 

sua pequena empresa familiar, com um fumeiro 

tradicional, produzindo dentro das normas exigidas e sem 

qualquer tipo de ajuda financeira. Ao longo dos anos tem 

vindo a melhorar as condições do seu trabalho através dos 



Encontro Regional do Centro  2013 

 

EAPN Portugal |prémio direitos humanos 2010  

7 
 

rendimentos que tira das vendas dos produtos, sobretudo em feiras regionais.  

A MALMIQUEIRA - é uma padaria/pasteleira pertencente a 

Francisco Gil, que trouxe algumas poupanças da sua emigração 

em França e investiu na sua empresa familiar, onde tem como 

trabalhadores os seus dois filhos e respetivas noras. Teve sérias 

dificuldades na sua integração no mercado e comercializar e dar 

a conhecer a qualidade dos produtos.  

A empresa propôs-se à candidatura a um projeto financiado 

pelo PRODER e conseguiu renovar e modernizar o equipamento. 

Hoje investe nos bolos tradicionais e na venda do produto para 

as grandes superfícies comerciais tendo igualmente criado uma nova estratégia de vendas 

para a exportação para a França, devido ao conhecimento que tem do mercado.  

PONSULATIVO – Esta empresa nasceu de mais um projeto financiado pelo PRODER, bem 

como do apoio da Autarquia de Castelo Branco, que permitiu a construção do Cais e 

parceria com as autarquias de Cedilho e Cáceres (Espanha) para mobilizar a comunidade 

para Castelo Branco e vice-versa. Assim nasceu a empresa do Senhor Leitão que efetua 

excursões e aluguer de barcos para a passagem do rio Ponsul até Cedilho, em Espanha, o 

que permitiu trocas de comércio e turismo para ambas as cidades.  

 

 

 

 

 

INOVCLUSTER – Associação de Cluster Agroindustrial do Centro, foi concebida para ajudar 

as empresas do Centro com as seguintes unidade de intervenção:  

 Apoio a projetos 

 Imagem e Divulgação 

 Internacionalização 

 Apoio ao Empreendedorismo 

 Imagem e Divulgação do produto 

 Tendências e inovação 

A missão desta entidade é estabelecer uma plataforma 
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de concertação entre os principais atores do setor agroindustrial nos processos de inovação, 

transferência de conhecimento, formação, desenvolvimento de novos produtos, serviços e 

processos, marketing e internacionalização, contribuindo para a competitividade do país.  

QUINTA DA TAPADA DAS SORTES- EMPRESA 

AGRÍCOLA do Senhor Jorge Silva, licenciado em 

Engenheira de Produção Animal, desempregado, 

iniciou o seu percurso numa cooperativa de leite e mais 

tarde candidatou-se ao projeto de jovem Agricultor e 

foi buscar as ajudas financeiras dadas pelo IEFP na 

medida de jovens licenciados e desempregados. Apesar 

das inúmeras dificuldades para a instalação da queijaria da produção do leite, hoje não tem 

rebanho de ovelhas porque não lhe dava lucro e para rentabilizar a sua queijaria, compra o 

leite aos outros produtores locais e criou a sua própria marca - Caganita de Ovelha -, 

pequenos queijos de mistura de leite de ovelha e cabra. Neste momento criou novas formas 

de marketing através de uma loja de venda na Vila de Alcains e outra em Sesimbra, de 

forma a comercializar a produção da queijaria, assim como a participação do empresário 

em feiras anuais.  

COGUSBOX – empresário Fernando Castro, licenciado em filosofia, com apoio logístico e 

equipamento da Casa do Cogumelo - espaço cedido pela Pinus Verde Associação -, situado 

na Malhada Velha, concelho do Fundão. Produz a 

“semente” do cogumelo em laboratório que depois é 

vendida aos produtores de cogumelos, tendo também 

criado pequenos KITS que são comprados pela Internet 

e que permitem a produção de cogumelos de forma 

caseira, em borra de café. Este pequeno empresário 

não tem qualquer tipo de ajuda financeira e tem vindo 

a gerir o seu pequeno negócio com a comercialização 

da venda da semente.  

 

7. Avaliação 
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8. Considerações Finais 

À semelhança do ano de 2012, este encontro resultou da motivação dos técnicos do Núcleo 

Regional do Centro da EAPN Portugal para promover o intercâmbio entre os respetivos 

elementos dos grupos locais e permitir a troca de opiniões e partilha de experiências. 

Procurámos assim ir também ao encontro da vontade manifestada pelos próprios elementos 

dos grupos locais (realizar ações em conjunto) e esperemos nós, tê-los levado a 

compreender e melhor refletir sobre o seu papel nos grupos e o propósito da sua 

participação. 

Pensamos que as metodologias de trabalho foram adequadas ao perfil dos intervenientes e 

que as mesmas permitiram criar momentos de maior informalidade e ao mesmo tempo 

deram espaço para que todos pudessem participar, colocar questões diretamente e assim 

aprender com as iniciativas de empreendedorismo individual visitadas. 

Consideramos que esta atividade trouxe maior impacto e visibilidade ao trabalho que está a 

ser feito pela EAPN Portugal ao nível local e no âmbito da participação nos grupos locais, 

tendo inclusivamente contagiado outros grupos para o desenvolvimento de iniciativas 

semelhantes noutras regiões do país. 

Da nossa parte, fica desde já o compromisso assumido de realizar um 2º encontro regional 

com estes contornos no âmbito das atividades do Núcleo Regional do Centro em 2014. 
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9. Registo Fotográfico 
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