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Portugal e Coreia: 
Resistentes, solidários e humildes

Celebram-se, em 2018, os 70 anos da Repúbli-
ca da Coreia. De que forma se posiciona, hoje, 
a República da Coreia no Mundo?
Com a derrota do império japonês na Segunda 
Guerra Mundial, terminou, há setenta anos, a 
colonização japonesa da península coreana. 
A Coreia era um país fragilizado, uma zona 
tampão da Guerra Fria, que ficou dividida em 
duas após a Guerra da Coreia (1950-1953). A 
Coreia é hoje um país avançado em todos os 
aspectos - político, económico e social – e ple-
namente democrático, apesar das persistentes 
provocações da Coreia do Norte. Neste sentido, 
sinto-me verdadeiramente orgulhoso do meu 
país. Conhecido como “o milagre do rio Han” 
ou “o dragão da Ásia”, o rápido crescimento 
económico da Coreia deve-se ao tecido empre-
sarial onde os factores educação, criatividade 
e imaginação são considerados  qualidades 
essenciais e também à existência de sinergias 
criadas pelas parcerias público-privadas (PPP). 
No entanto, nada disto seria possível se não 

contássemos com o carácter do povo coreano: 
honesto, dedicado, diligente, humilde e hábil. 
Se a reunificação das duas Coreias - tão dese-
jada por toda a comunidade internacional - se 
vier a concretizar, a posição da Coreia será 
mais forte no seu contributo e na sua respon-
sabilidade global.

Portugal é, desde sempre, um país acolhedor 
e com relações de amizade com grande parte 
dos países do mundo. De que forma analisa 
as relações entre Portugal e a República da 
Coreia?
Sempre que recebo delegações da Coreia ou 
quando visito entidades portuguesas e me 
fazem essa mesma pergunta a minha resposta 
é, invariavelmente, “não podiam ser melhores”. 
O primeiro laço entre Portugal e a Coreia foi 
criado quando um comerciante português cha-
mado João Mendes se tornou no primeiro oci-
dental a pisar solo coreano. Há relativamente 
pouco tempo, o cargo de Secretário-Geral da 
ONU passou do coreano Ban Ki-moon para 
o português António Guterres. Ambos os paí-
ses são semelhantes geoestrategicamente: 
Portugal fica no ponto mais ocidental da 
Europa, enquanto a Coreia se situa no extremo 
oriental da Eurorásia. Ambos partilham um 
sentimento particular: a saudade. Talvez seja 
essa a razão pela qual ambos os povos são 
tão resistentes perante os mais fortes, mas 
solidários e humildes para com os mais fracos. 
Os dois povos têm uma natureza romântica, 
sentimentos sinceros e sabem desfrutar da 
vida. Portugal e a Coreia estabeleceram rela-
ções diplomáticas em 1961. De então para cá, 
os dois países mantêm laços de amizade e, 
considerando as relações entre a Coreia e a 
União Europeia que, recentemente, evoluiram 
para uma semi-aliança, vemos que Portugal e 
a Coreia estão no caminho certo nos aspectos 
políticos, diplomáticos, socio-culturais e de 
cooperação internacional. Porém, apesar da 
situação actual e do potencial de desenvol-
vimento económico entre os dois países, o 
volume de comércio e investimento é relati-
vamente baixo. Tanto a Coreia como Portugal 
estão a fazer esforços para melhorar esta 
situação. Em Fevereiro deste ano realizou-se, 
em Lisboa, a 5ª Comissão Económica Mista 
Portugal-República da Coreia. Desde então, foi 
assinado um Acordo de Aviação Civil em Seul, 
no passado mês de Maio; em Junho realizou-se 

um seminário sobre energias renováveis em 
Lisboa e, ainda nesse mês, uma delegação por-
tuguesa para a promoção do investimento na 
região sul do Tejo (projecto Lisbon South Bay) 
deslocou-se à Coreia para atrair investimento 
coreano. Acredito que o que foi acordado na 
Comissão Económica Mista começa a surtir 
resultados, o que me parece muito positivo. 

Quais os projetos mais emblemáticos e impor-
tantes existentes entre os dois países?
Infelizmente, neste momento, não há projec-
tos de cooperação económica significativos. 
Contudo, em termos de investimento entre 
os dois países, há indicadores positivos. O 
grupo coreano Dual adquiriu a maioria do 
capital da Borgstena - fornecedor sueco para 
a indústria automóvel - situada em Nelas e a 
Hanon Systems em Palmela investiu este ano 
cerca de 59 milhões de dólares na construção 
de uma segunda fábrica. Espero que empre-
sas coreanas e portuguesas possam avançar 
em conjunto, através de joint ventures, no 
desenvolvimento da região sul do Tejo e nas 
energias renováveis. Se, num futuro próximo, 
for aberta uma ligação aérea directa entre 
Portugal e a Coreia com base no Acordo de 
Aviação Civil revisto recentemente, creio que 
tal irá contribuir, efectivamente, para aumen-
tar o intercâmbio bilateral em diversas áreas, 
como tecnologias de informação e comunica-
ção, electrónica, automóvel, etc. 

Para as empresas coreanas, Portugal é um país 
atrativo?
No início dos anos 80, a Samsung estabe-
leceu uma linha de produção em Portugal 
e operou a fábrica durante 10 anos graças 
à sua elevada produtividade laboral e fácil 
acesso à Europa. Para além destas vanta-
gens, surgiram novos atractivos nos últimos 
anos, como os sólidos laços que Portugal 
tem com os países da CPLP e o fácil aces-
so aos países da América Latina e África. 
Recentemente Portugal tornou-se um dos 
países mais procurados pelos coreanos por 
ter condições naturais muito favoráveis, 
segurança, uma cultura gastronómica muito 
rica com preços acessíveis e muitos locais de 
interesse. Estes factores, a par do programa 
dos vistos Gold, são muito positivos para as 
empresas coreanas considerarem Portugal 
como parceiro de negócios. 

Em termos diplomáticos, quais serão os gran-
des projetos da Embaixada da República da 
Coreia?
Quando cheguei a Portugal, como 17º Embai-
xador da República da Coreia, em finais de 
Novembro de 2016, a primeira coisa que fiz 
foi definir as 10 tarefas que quero completar 
durante a minha missão (cerca de três anos). 
Entre elas estão o reforço do intercâmbio de 
altos funcionários dos dois países; o estabe-
lecimento de uma ligação aérea directa; a 
criação de um consulado honorário no Porto; o 
apoio no aumento dos intercâmbios e da coo-
peração entre autarquias; a adesão ao grupo 
de países com estatuto de observadores da 
CPLP; a abertura de restaurantes coreanos; a 
expansão das empresas coreanas e o aumento 
do número de canais coreanos de TV com 
emissão em Portugal (ao KBS World juntou-se 
recentemente a Arirang TV). Algumas destas 
tarefas já foram concluídas e outras estão 
ainda em curso. Ficarei muito contente se, num 
futuro próximo, for instalada em Lisboa e em 
Tongyeong uma obra de arte em honra de João 
Mendes, o primeiro ocidental a chegar à Coreia 
no início do século XVII.  

A SAUDADE UNE DOIS PAÍSES QUE, APESAR DE PARECEM TÃO DISTINTOS, 
POSSUEM CARACTERÍSTICAS QUE OS APROXIMAM. EM ENTREVISTA AO PAÍS 
POSITIVO, CHUL MIN PARK, EMBAIXADOR DA REPÚBLICA DA COREIA EM 
PORTUGAL REFERE MESMO QUE “OS DOIS POVOS TÊM UMA NATUREZA 
ROMÂNTICA, SENTIMENTOS SINCEROS E SABEM DESFRUTAR DA VIDA”.  

[ Chul Min Park

CURIOSIDADES

O primeiro europeu a ser mencionado nos 
anais da história da República da Coreia, 
com o nome de Ji-Wan-Myeon-Je-su, foi 
João Mendes, comerciante português que 
viajava num barco japonês, do Camboja 
para Nagasáqui, quando deparou com uma 
violenta tempestade que o obrigaria a 
mudar de rota, aproximando-se da costa 
mais do que seria desejável, ainda o Japão 
e a Coreia estavam em guerra. Foi a 14 de 
Junho de 1604 ao que consta ao largo da 
atual cidade de Tongyeong. Na sequência 
da batalha naval que entretanto se travou 
entre japoneses e coreanos – e que passaria 
para a história como a batalha de Dang-
po – João Mendes seria preso, juntamente 
com outros membros da tripulação. Passou 
algum tempo no país e posteriormente foi 
enviado para Pequim. 
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Inovação por uma Vida Melhor

A LG é uma marca que, ao longo dos anos, tem 
sabido adaptar-se e manter-se no mercado de 
forma exemplar. Poderia contextualizar-nos um 
pouco a história da LG?
A LG foi fundada em 1958 por In-Hwoi Koo e John 
Koo na cidade de Pusan e na altura designava-
-se Goldstar Corporation. Esta companhia estava 
totalmente focada no fabrico de equipamentos 
eletrónicos, tendo introduzido no mercado corea-
no os primeiros rádios, frigoríficos, televisores, 
ares condicionados e máquinas de lavar no ano 
seguinte ao seu aparecimento. Em 1963, a Gol-
dstar começou a exportar os seus rádios para os 
Estados Unidos e Hong Kong, em 1966 produziu 
a primeira TV a preto e branco da Coreia do Sul 
e, na década de 70, iniciou o fabrico de televisões 
a cores, afirmando-se como uma das grandes 
potências no setor. A década de 80 marca a 
internacionalização da companhia, sendo criada 
a primeira fábrica nos Estados Unidos da América 
e os escritórios na Alemanha, mas só nos anos 
90 se começam a colher os frutos da interna-
cionalização e é nessa altura que se torna numa 
marca global, mudando o nome, em 1995, para 
LG Electronics. Fruto dos esforços em inovação 
e desenvolvimento de tecnologia de ponta, a 
LG atingiu uma posição de liderança global na 
sua área de negócio e em produtos digitais, com 
produtos como a TV digital, eletrodomésticos com 
ligação à Internet e equipamentos móveis de 

última geração, sempre mantendo uma ligação 
muito direta com os seus consumidores através 
da humanização do seu logo e do mote Life´s 
Good. Com o início do novo milénio, a LG anun-
ciou o primeiro frigorífico do mundo com ligação 
à Internet, seguindo-se depois a máquina de lavar, 
o micro-ondas e o ar condicionado com este tipo 
de conexão, tornando-se desta forma pioneira na 
“internet das coisas” e líder na venda de equipa-
mentos móveis, televisores, ares condicionados, 
máquinas de lavar e frigoríficos. 

Uma das principais pedras basilares da LG são os 
clientes. De que forma conseguem estar constan-
temente na linha da frente e antecipar as neces-
sidades dos clientes?
O nosso focus e principal missão é o consumidor, 
por isso apresentamos produtos que tenham 
na sua génese a pesquisa do estilo de vida e 
comportamento dos utilizadores, suportados por 
tecnologia de topo. Falamos, acima de tudo, de 
performance, porém, sempre aliada aos mais ele-
vados padrões de eficiência energética, durabili-
dade, confiança, inovação e design. Para garantir 
que os produtos respondem às necessidades 
reais, desenvolvemos estudos que nos dão a 
certeza que as inovações têm um real impacto na 
vida das pessoas. Exemplo disso é a Tecnologia 
Nano Cell™ que está já a revolucionar o mercado 
dos televisores ao reproduzir consistentemente 

100% das cores mesmo quando estamos localiza-
dos em ângulos laterais, ou seja, quando estamos 
a ver o ecrã até 60 o fora do eixo frontal do ecrã. 
As TVs LG OLED são um dos equipamentos que 
permitem ter acesso a imagens da forma mais 
realista possível, criando riqueza de nuances e 
precisão de cores, viabilizando ângulos de visão 
mais amplos, independentemente do local em 
que nos encontramos. Outro dos estudos efetua-
dos está relacionado com as poupanças das famí-
lias a nível energético, realizado em agregados 
familiares nos Estados Unidos, e que nos permitiu 
desenvolver o frigorífico LG Insta InstaView® 
Door-in-Door™ que permite a visualização do 
interior do frigorífico sem que este tenha que 
ser aberto e, por conseguinte, gaste energia des-
necessária. Além desta característica de design 
inovador, o InstaView® Door-in-Door™ da LG é 
muito mais inteligente do que um frigorífico con-
vencional, ao integrar a tecnologia desenvolvida 
pela LG: a “SmartThinQ”. A smart home techology, 
que na LG assume a forma de “SmartThinQ” é, 
aliás, uma das formas mais efetivas para ajudar 
as famílias a reduzir os custos energéticos e os 
impactos ambientais dos equipamentos. 

A tecnologia está em constante mutação. Acredito 
que a aposta em inovação e desenvolvimento seja 
também constante. Neste âmbito, qual a filosofia 
da marca?
“Inovação por uma vida melhor” é a filosofia que 
está subjacente à atividade da LG desde a sua 
criação em 1958. Filosofia essa que se materializa 
no nosso dia-a-dia através de uma aposta contí-
nua na inovação e pioneirismo dos nossos produ-
tos e tecnologias para proporcionar experiências 
positivas aos consumidores com equipamentos 

que ajudem a melhorar a sua qualidade de vida 
todos os dias pelos benefícios claros que lhes 
oferecem. Exemplo desse investimento contínuo 
na procura por mais e melhores soluções que 
contribuam para “uma vida melhor” dos consumi-
dores é a visão estratégica da LG para a área da 
Inteligência Artificial (IA) através da marca ThinQ 
que será partilhada no dia de abertura da IFA (a 
maior Feira de Eletrónica de Consumo da Europa), 
em Berlim, a 31 de agosto, pelo Chief Executive 
Officer (CEO) da LG Electronics (LG), Jo Seong-Jin, 
e pelo Chief Technology Officer (CTO), Dr. I.P. Park. 

“Life’s Good” é o slogan sempre associado à LG. 
Como conseguem fazer com que, na prática, os 
vossos produtos proporcionem essa sensação de 
“Life’s Good”?
A LG, como o seu claim aponta, assume-se como 
uma marca que pretende proporcionar momentos 
“Life’s Good” aos Clientes. Isso significa, do ponto 
de vista de marca, que investimos desde sempre na 
criação e desenvolvimento de um leque alargado 
de produtos que vão ao encontro das necessidades 
dos consumidores. A inovação que colocamos em 
todos os produtos que desenvolvemos traduz-
-se, assim, em equipamentos altamente eficientes, 
mas com design inovador. O desenvolvimento de 
tecnologia que melhora a saúde e o bem-estar das 
populações é, por exemplo, uma das nossas apostas 
para materializar o slogan da marca. O “combate” 
à poluição do ar, que muito tem contribuído para 
a proliferação de inúmeros problemas alérgicos e 
respiratórios, tem sido uma das nossas “frentes de 
batalha” e, por isso, a ventilação é uma das áreas 
em que a LG tem marcado pontos em termos de 
inovação com o objetivo de evitar os malefícios 
na saúde deste tipo de poluição, resultado de um 
acelerado desenvolvimento industrial e urbano. 
Além de soluções para a melhoria da qualidade do 
ar, a LG Electronics tem trabalhado para melhorar 
o ambiente doméstico para os seus consumidores, 
substituindo substâncias perigosas, reduzindo os 

A LG, COMO A CONHECEMOS 
ATUALMENTE, É UMA NETWORK 
GLOBAL COM 74 MIL COLABORADORES 
(80 NA LG PORTUGAL NAS DIFERENTES 
ÁREAS DE NEGÓCIOS) E MAIS 
DE CEM OPERAÇÕES, ESTANDO 
PERMANENTEMENTE NA LINHA 
DA FRENTE DA INOVAÇÃO DESDE 
O SEU SURGIMENTO. SAIBA MAIS 
NA ENTREVISTA A RUY GIL CONDE, 
DIRETOR GERAL LG PORTUGAL. 

Novos produtos
A LG está sempre a avaliar e a adaptar o seu 
portefólio de produtos e soluções para ir ao 
encontro das necessidades do mercado, pelo 
que o lançamento de novos produtos está 
alinhado com esta constante auscultação do 
consumidor. No entanto, os principais lança-
mentos da marca ocorrem, tradicionalmente, 
no primeiro semestre de cada ano, sendo 
expectável que até final de 2018 não existam 
muito mais novidades além das que já foram 
reveladas nos primeiros seis meses, entre as 
quais se incluiu o novo telemóvel topo de 
gama da marca, o LG G7 ThinQ.  

LG em Portugal
A LG Portugal foi criada no ano 2000 com três 
unidades de negócio (Home Entertainment, 
Information Solutions e Home Appliances) 
numa operação gerida por apenas quatro 
pessoas. No ano seguinte o negócio de Air 
Conditioning chega a Portugal e em 2005 
surge, no nosso País, a área de Mobile Com-
munications.

[ Ruy Gil Conde, Diretor Geral LG Portugal
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assegurar que esta filosofia é posta em prática no 
dia-a-dia do nosso negócio, e que os nossos prin-
cipais stakeholdes confiam na empresa enquanto 
entidade ética e socialmente responsável, a LG 
implementou princípios normativos muito rígidos 
que são levados à prática em todas as suas áreas 
de atuação, nomeadamente na Investigação e 
Desenvolvimento de produtos, mas também nos 
processos de compra, produção, venda e pós-
-venda. Com estas diretrizes, a LG tem intenção 
de melhorar a sua execução de CSR (Corporate 
Social Responsability), ao mesmo tempo que 
fortalece relações de consenso e parceria com os 
stakeholders e assume um papel proactivo que 
ajuda a tornar o sistema melhor, pela via dos 
seus produtos e serviços, mas também das suas 
ações na área da cidadania empresarial. Das 
palavras aos atos, a LG Portugal recicla, desde 
2011, máquinas lavar roupa e loiça, frigoríficos, 
TV´s, Ar Condicionado e telemóveis num pro-
cesso que passa pela separação por tipologia a 
destruir, recolha pela ERP Portugal do material 
separado para destruição nos armazéns LG e 
entrega pela ERP no centro de destruição e 
destruição/reciclagem dos materiais. No total, 
desde que iniciámos a parceria com a ERP Por-
tugal foram destruídas/recicladas cerca de 75 
mil toneladas. Ainda na área ambiental, e após 
os incêndios que deflagraram no País em 2017 
consumindo mais de 450 mil hectares de floresta, 
a LG assumiu um papel de cidadania ativa e, 
em conjunto com a Quercus e com a Lipton, vai 
contribuir para a reflorestação da zona centro 
de Portugal, tornando-a mais sustentável. Life’s 
green é o mote que une estas três organizações em 
torno de uma iniciativa que pretende restituir parte 
do que foi perdido em 2017.

ruídos dos eletrodomésticos e adicionando carac-
terísticas antialérgicas e antibacterianas aos seus 
equipamentos, nomeadamente nas máquinas de 
lavar-roupa. Enquanto líder global na área da tec-
nologia muito temos contribuído para potenciar a 
preservação do meio ambiente e da qualidade de 
vida através de uma vasta gama de inovações pen-
sadas e desenvolvidas para combater e minimizar 
várias ameaças ao ambiente. A LG Electronics está 
na vanguarda de algumas tecnologias na área da 
energia renovável e da eficiência energética, mas 
também de processos de produção “amigos do 
ambiente” e de equipamentos pensados e desen-
volvidos para serem altamente eficientes. Além 
disso, a sustentabilidade está sempre presente e, 
portanto, a LG tem disponível uma vasta gama de 
inovações projetadas para neutralizar algumas das 
principais ameaças ambientais, ao mesmo tempo 
que se encontra na vanguarda das revoluções em 
curso na área das energias renováveis, no aumento 
da eficiência energética e no ambiente de produção. 
É por isso que “Life’s Good” é, para nós, muito mais 
do que um slogan. Desde que apresentámos a nossa 
estratégia ambiental, em 1994, que temos vindo a 
desenvolver e a implementar um sistema de gestão 
ambiental ao longo do ciclo de vida dos nossos 
produtos, que vai desde o seu desenvolvimento, 
passando pela sua produção e utilização até à sua 
venda, de forma a reduzir os impactos no ambiente 
que decorrem da nossa atividade. Por outro lado, 
uma das nossas principais abordagens ao tema 
da promoção da sustentabilidade é a “Green 2020 

Strategy” que tem como um dos principais drivers 
a redução pela empresa de 150.000 toneladas 
de emissões de CO2. Este plano de ação prevê 
ainda que a LG responda às alterações climáticas 
de uma forma assertiva, aumentando a nossa 
competitividade através de características eco-
-friendly, promovendo a reciclagem, fortalecendo 
laços e parcerias com empresas eco-friendly e eco 
conscientes. No âmbito da nossa estratégia de 
sustentabilidade, a LG Electronics oferece ainda 
um serviço personalizado de devolução e recicla-
gem de resíduos eletrónicos, que vai ao encontro 
das necessidades e exigências locais nos países 
onde as regulamentações de resíduos eletróni-
cos estão em vigor, como é o caso de Portugal, 
e também oferece voluntariamente o serviço de 
recolha e reciclagem de produtos em algumas 
regiões do mundo. Além destes serviços, temos 
levado a cabo uma pesquisa aprofundada no 
sentido de desenvolver tecnologias para a gestão 
e tratamento de substâncias perigosas. Global-
mente, e em termos de portfolio, a LG está forte-
mente comprometida com o desenvolvimento de 
equipamentos tecnologicamente avançados que 
permitem obter a máxima comodidade, ao mesmo 
tempo que reduzem a nossa pegada ambiental em 
cerca de 20 mil toneladas de CO2. 

Numa altura em que as preocupações ambientais 
e sociais estão tão presentes, a LG possui algum 
tipo de medidas de Responsabilidade Social e 
Ambiental que respondam a estas preocupações?
Na LG Electronics temos como principal missão a 
criação de um sistema de gestão e de um portfolio 
que assegurem um ambiente melhor, contribuindo 
para que as comunidades onde operamos sejam 
mais felizes e tenham uma vida melhor. Para 

Em termos futuros, quais os grandes projetos 
da LG, a nível mundial e, em particular, para 
Portugal?
A LG tem sido, e continua a ser, um ator global 
no campo da Inteligência Artificial (IA) e, por isso, 
desenvolveu o ThinQ no final de 2017 para identi-
ficar todos os seus eletrodomésticos, produtos ele-
trónicos de consumo e serviços que utilizam IA. Os 
produtos e serviços LG ThinQ têm a capacidade de 
utilizar a sua aprendizagem profunda e de comuni-
car uns com os outros, recorrendo a uma variedade 
de tecnologias de IA de outros parceiros, bem como 
a tecnologia de IA da própria LG, a DeepThinQ. Para 
reunir toda sua pesquisa sobre IA em tecnologias 
que reconhecem, deduzem e aprendem com voz, 
vídeo e sensores, a LG anunciou há cerca de um ano 
a abertura de um Laboratório de Inteligência Arti-
ficial em Seul. Este Laboratório já contribuiu para o 
desenvolvimento do primeiro ar condicionado do 
mundo com capacidade de aprendizagem em rela-
ção ao espaço onde está instalado, bem como de 
frigoríficos e máquinas de lavar roupa inteligentes 
e aspiradores robot.
Estes, e outros exemplos, serão apresentados pelo 
Chief Executive Officer (CEO) da LG Electronics, Jo 
Seong-Jin, e pelo Chief Technology Officer (CTO), 
Dr. I.P. Park, no dia 31 de agosto, em Berlim, por 
altura da abertura da IFA, a maior Feira Eletrónica 
de Consumo da Europa, enquanto parte da inter-
venção destes dois responsáveis sobre a visão 
estratégica da LG para a área da Inteligência 
Artificial (IA) através da marca ThinQ.  
A apresentação Think Wise, Be Free: Living Freer 
with AI pretende mostrar aos visitantes de que 
forma está a Inteligência Artificial a ganhar vida 
em produtos do quotidiano, tais como frigorífi-
cos, TVs e máquinas de lavar, e explicar como a 
estratégia de IA aberta da LG beneficia os con-
sumidores ao conferir-lhes um maior controlo 
e conveniência na sua vida diária. Exemplo da 
aposta da empresa em Robótica é o recente 
investimento na empresa americana Bossa Nova 
Robotics – uma empresa líder no forneceimento 
de aos sobre produtos on-shelf em tempo real 
para a indústria retalhista - que irá permitir 
encontrar parceiros, à escala global, para desen-
volver e aumentar a nossa presença nesta área. 
Além disso, em 2017, criamos parcerias com 
diversas startups coreanas, investindo mais de 
90 milhões de dólares na área da robótica.  Estes 
investimentos complementam os esforços da LG 
para apresentar, num futuro próximo, robôs que 
prestam serviços, com a ambição de que este seja 
o motor de crescimento da empresa a curto prazo. 
A robótica, enquanto componente fundamental 
na estratégia de IA ThinQ da empresa é, por isso, 
vista como uma oportunidade futura de cresci-
mento para a LG, pelo que a marca está empenha-
da em expandir as suas capacidades em robótica 
investindo em parceiros inovadores e fazendo um 
esforço interno em I&D. Em Portugal, iremos dis-
ponibilizar algumas destas inovações ao mercado, 
nomeadamente na área de Home Appliances e 
Home Entertainement, através da comercializa-
ção de equipamentos da gama de frio, máquinas 
de lavar roupa e televisões, respetivamente, com 
algumas características de Inteligência Artificial. 

Quais os produtos chave da LG?
Soluções de sinalética digital
LG Super UHD TV
LG OLED TV
LG Signature
LG InstaView® Door-in-Door™ 
LG Twinwash
LG V30 S ThinQ
LGG7
LG gram 
Monitores de Medicina

Marcos de inovação da LG:
1959 – Criação do primeiro rádio (o A-501) e 
do primeiro frigorífico (linha Lucky)
1966 – Primeira TV a preto e branco
1968 – Criação dos ares condicionados
1976 – Lançamento da primeira TV a cores
1999 – Apresentação da tecnologia de reco-
nhecimento de íris
2004 – Lançamento do primeiro LCD 55”
2006 – Torna-se na 4ª maior fabricante de 
telemóveis do mundo
2007 – Lançamento do LG Prada, smartphone 
com écran sensível ao toque
2013 – Lançamento da unidade de Vehicle 
Components
2014 – Lançamento da primeira TV OLED 4K e 
da smart TV webOS
2016 – Lançamento da marca premium 
Signature
2017 – Lançamento da máquina de dupla 
carga – TwinWash e OLED Wallpaper

Ser uma marca coreana é sinónimo de qualida-
de e fiabilidade?
A LG Electronics continua hoje em dia a seguir 
a filosofia que fez nascer a marca em 1958 e 
que tem por base a qualidade dos produtos 
com vista a proporcionar uma Vida Melhor aos 
consumidores. A LG acredita, desde sempre, 
que apenas garantindo a máxima qualidade 
do que produz é possível manter a confiança 
dos consumidores na marca. É por isso que as 
máximas dos fundadores da LG - In-Hwoi Koo 
e John Koo – são: 
“Se 1 em 100 produtos tiver defeito temos de 
assumir que os restantes 99 também têm” e 
“A confiança do consumidor é mais importante 
do que o lucro”.
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Parceiro automóvel para a vida

A Hyundai é uma marca coreana de automóveis 
bastante reconhecida no mercado. Ser uma marca 
coreana traz qualidade e fiabilidade? 
A Hyundai é uma das marcas que mais cresce em 
todo o mundo. Em 2017, o Hyundai Motor Group 
atingiu o 4º lugar no ranking dos grupos de 
construtores de automóveis. Sendo um dos prin-
cipais conglomerados Sul-Coreanos, que atua em 
diferentes indústrias, desde a Construção Naval 
até à Indústria Pesada, a Hyundai detém a maior 
unidade de Produção Automóvel do Mundo, tendo 
a particularidade de fabricar o próprio aço para 
produzir os seus automóveis, o que atesta a capa-
cidade de garantir a sua fiabilidade e qualidade. 
A garantia de 5 anos sem limite de quilómetros, 
é um dos Unique Selling Points da Hyundai que 
prova a confiança da marca na qualidade e fiabi-
lidade dos seus produtos, com uma garantia líder 
de mercado. Em Portugal, toda gama de ligeiros 

de passageiros está abrangida, colocando a Hyun-
dai em posição de vantagem face aos restantes 
players do mercado. Os estudos da J. D. Power, dos 
últimos anos, têm vindo a comprovar isso mesmo, 
já que a Hyundai é uma das marcas mundiais com 
os clientes mais satisfeitos.

Como se tem vindo a pautar o percurso da Hyun-
dai, em Portugal e no Mundo?
Em apenas 50 anos a Hyundai tem preconizado 
um percurso de forte crescimento num ritmo 
acelerado, sempre com uma base segura e sus-
tentável e com uma visão estratégica de longo 
prazo. Neste processo, a Hyundai foi sempre 
mais do que um simples fabricante automóvel, 
criando uma ligação com o cliente e cumprindo 
a sua visão de se tornar um “parceiro automóvel 
para a vida”. Para este desempenho muito tem 
contribuído, para além dos mercados asiático e 
americano, a forte e clara aposta da Marca no 
mercado europeu. Esta estratégia conduziu à 
criação de um Centro Técnico de Desenvolvi-
mento, Centro de design e à instalação de duas 
fábricas que, associados a uma estratégia de 
captação de talentos com sólido background no 
mercado Europeu, consolidam a presença desta 
marca asiática na Europa. Neste momento, mais 
de 75% dos veículos comercializados na Europa 
pela Hyundai são desenvolvidos por Europeus 
para Europeus e construídos na Europa. Os resul-
tados desta estratégia estão à vista, com recordes 
sucessivos de vendas para a marca na Europa que 
sustentam a ambição da Hyundai em tornar-se a 
marca automóvel asiática número 1 na Europa 
até 2021. Em Portugal, nestes anos recentes, a 
Hyundai tem crescido a um ritmo ainda superior. 
Consecutivamente é a marca que mais cresce 
no top 20, tendo quase quadruplicado o número 
de vendas nos últimos 3 anos. Esta estratégia 
de crescimento está assente em quatro eixos 
principais: 

Uma Rede robusta de concessionários, totalmente 

renovada com forte presença em todo o território 
nacional;

Aposta na Notoriedade da Marca, dando a conhe-
cer e divulgando os fatores diferenciadores e 
principais atributos da Hyundai, nomeadamente 
a sua elevada qualidade e tecnologia inovadora 
dos seus produtos.

Gama renovada, com uma aposta permanente 
em novos lançamentos, sendo neste momento 
a marca com a gama mais “jovem” do mercado, 
com cerca de 90% dos seus modelos com menos 
de 2 anos. Neste processo de renovação de gama, 
a Hyundai acompanha as atuais tendências de 
mercado, centrando-se no desenvolvimento da 
sua gama SUV e Veículos Ecológicos. Ainda de 
destacar, a nossa gama de veículos Comerciais 
com o derivado de passageiros i20 Van, o peque-
no/médio furgão H1 e o médio/grande furgão e 
Chassis Cabine H350.

Abordagem comercial inovadora, com a disponi-
bilização de soluções diferenciadoras de mobili-
dade. A flexibilidade e diversidade nas soluções 
de aquisição, como, por exemplo, as soluções 
Hyundai Open Drive, Hyundai Renting e Hyundai 
FlexMobility são propostas diferenciadoras da 
marca, que foram desenvolvidas de base para a 
gama Hyundai e são disponibilizadas ao mer-
cado através da rede de concessionários. Estas 
soluções são capazes de responder às diferentes 
necessidades do cliente atual que necessita de 
mobilidade flexível capaz de se adaptar a cada 
momento da sua vida. 

Outro foco da nossa abordagem comercial é 
o canal Corporate. Para isso desenvolvemos o 
Hyundai Empresas, um programa específico para 
este canal. No âmbito deste programa, a Hyundai 
disponibiliza uma série de serviços e condições 
especiais de após venda, nomeadamente aten-
dimento prioritário e flexível, assistência em 
viagem com viatura de substituição equivalente 
e condições comerciais ajustadas a cada cliente. 

A qualidade dos novos veículos da Hyundai des-
tacou-se entre as melhores marcas do setor no 
J.D. Power’s 2018 U.S. Initial Quality Study (IQS). 
Como se atinge este patamar de excelência?
Alcançar este patamar de excelência (o Hyundai 
Motor Group ocupou a posição cimeira do survey) 
é um motivo de enorme orgulho, especialmente 
porque se trata de uma distinção que foi atri-
buída com base na opinião dos proprietários dos 
veículos. O IQS da J.D. Power é a referência do 
setor, no que diz respeito à qualidade dos novos 
automóveis lançados pelas marcas, e a classifi-

cação da Hyundai em 2018 é o resultado de um 
compromisso de toda a empresa para a produção 
de veículos que respondam aos mais elevados 
e rigorosos padrões de qualidade. A Hyundai 
está em permanente evolução nos sistemas e 
soluções que disponibiliza na sua gama sendo 
amplamente reconhecidos todos os progressos 
alcançados. Ao nível do design, cada automóvel 
tem a sua expressão única, mantendo no entanto, 
elementos específicos que permitem reconhecer 
de imediato a identidade da marca Hyundai, 
como é o caso da grelha dianteira em cascata. 
No que se refere à tecnologia, com o objetivo de 
responder às necessidades do cliente atual, tanto 
a nível de conectividade e conforto (funcionali-
dades de infotainment) em viagem, como a nível 
de segurança, os novos modelos da Hyundai estão 
equipados com a mais recente e inovadora tec-
nologia. As motorizações da Hyundai respondem 
às exigências do mercado e focam-se cada vez 
mais na eficiência e na ecomobilidade melho-
rando inequivocamente a performance ambiental 
e de condução. O compromisso da marca está 
também assente em democratizar a tecnologia 
e funcionalidades de segurança e conectividade 
em toda a sua gama. Para comprovar a qualidade 
e a fiabilidade dos produtos da marca, toda a 
sua gama de passageiros está abrangida pela 
garantia exclusiva de cinco anos e sem limite de 
quilómetros da Hyundai.

Como será pautado o futuro da Hyundai?
O futuro da Hyundai será pautado pelos valores 
que já a guiam na atualidade, apostando em 
tecnologias e serviços “human centric” e “eco 
friendly”: a Hyundai usa as novas tecnologias em 
benefício da funcionalidade e conveniência para o 
seu cliente. A Hyundai pretende atribuir uma nova 
perspetiva aos automóveis, ou seja, expandir o con-
ceito, de forma a que o mesmo deixe de ser enca-
rado como um simples meio de transporte e passe 
a ser visto como um novo espaço que liga os con-
dutores às suas famílias, ao trabalho e à sociedade, 
agregando assim novo valor ao conceito tradicional 
de automóvel. Paralelamente, a Hyundai continua a 
investir em soluções de inovação, através das quais 
procura proporcionar os maiores benefícios e valor 
aos clientes. Assim, desde o desenvolvimento do 
produto até ao serviço Após Venda, todos os proces-
sos relacionados com o automóvel estão alinhados 
com o objetivo de oferecer a melhor experiência 
de mobilidade ao Cliente. A Marca vai também 
continuar a investir em soluções de aquisição 
diferenciadoras que têm por base a flexibilidade, 
inovação, e resposta ás novas necessidades de 
mobilidade dos clientes, tais como as soluções já 
existentes: Hyundai Renting, Hyundai FlexMobili-
ty e Hyundai Open Drive. 

HYUNDAI É MARCA DE CONFIANÇA E SINAL INEQUÍVOCO DISSO É A GARANTIA 
DE 5 ANOS SEM LIMITE DE QUILÓMETROS QUE ABRANGE, EM PORTUGAL, TODA 
A GAMA DE LIGEIROS DA MARCA. É PRECISO DIZER MAIS? SAIBA TUDO NA 
ENTREVISTA COM SÉRGIO RIBEIRO, CEO DA HYUNDAI PORTUGAL.

[ Sérgio Ribeiro, CEO Hyundai Portugal

Automóveis Ecológicos: Como se posiciona a marca neste setor?
A Hyundai tem como um dos seus pilares de crescimento a eco mobilidade apostando cada vez mais 
na oferta de soluções ecológicas. Em 2021, 60% da Gama disponibilizará motorizações Ecológicas, o 
que atesta o compromisso da Marca com a sustentabilidade Ecológica. Em território nacional, a gama 
Hyundai conta com o modelo ecológico IONIQ que tem três opções de motorização disponíveis: híbri-
da, plug-in híbrida e 100% elétrica, na mesma carroçaria, uma oferta única no mundo. Este modelo 
que se adapta aos diferentes estilos de vida dos clientes, oferece também uma série de equipamentos 
de conforto avançados, comodidade e funcionalidades de conetividade e segurança. No início de 
julho a Hyundai apresentou à Europa dois modelos que vão de encontro aos dois segmentos com 
maior crescimento, SUV e Ecológicos, com o Hyundai NEXO, o modelo da mais recente geração de 
motorização a célula de hidrogénio da marca, que inclui tecnologia de condução autónoma, e ainda o 
Hyundai KAUAI, o primeiro B-SUV totalmente elétrico.
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Parcerias de sucesso

Fundada em 2004, a Widinovations surge no 
mercado no sentido de prestar serviços de 
assistência técnica ao grupo que, na altura, 
pertencia. Quatro anos depois, Miguel Miranda 
e Jorge Pinheiro adquirem a empresa e con-
seguem a distribuição da marca Coreana DGI 
para o território nacional. De acordo com o 
nosso entrevistado, Miguel Miranda, a ligação e 
a dedicação à marca DGI foi total: “Sempre nos 
dedicamos à venda de máquinas, tintas origi-
nais e adequadas a essas máquinas e ao serviço 
técnico de apoio aos clientes. Nessa altura, o 
mercado estava em crescimento e havia, efe-
tivamente, muito consumo e a Widinovations 
acabou por conseguir marcar posição no merca-
do devido às soluções e serviços que oferecia”. 
Desde 2008 que a Widinovations se encontra 
associada à marca Coreana DGI e isso tem 
uma explicação simples: “Não só é uma marca 
de muita qualidade de equipamentos como 
também possui um suporte técnico e comercial 
acima da média. Além disso, a Widinovations é 
o importador exclusivo para a Península Ibérica 
e isso faz, realmente, a diferença”, avança. 
A entrada no mercado espanhol não foi ime-

diata. Antes de mais, houve um trabalho de 
base em Portugal e os resultados obtidos 
em território nacional fizeram a DGI lançar, 
à Widinovations, o desafio de trabalhar o 
mercado espanhol em simultâneo. Assim, em 
2013, “avançamos para o mercado espanhol. 
Desde logo tivemos grande sucesso porque, 
ao invés de abrirmos uma sucursal espanhola, 
criamos uma rede de revendedores muito forte 
e espalhada por todo o território”. Ou seja, a 
Widinovations, em Espanha, implementou uma 
política de revenda e não faz qualquer venda 
de equipamentos diretamente ao cliente final, 
dando esse exclusivo aos revendedores que 
fazem parte da rede.
Quando pedimos a Miguel Miranda para falar 
dos equipamentos da DGI, o CEO da Widino-
vations refere que, em 2013, a DGI lançou o 
modelo Velajet – uma plotter de 320cm com 
tinta eco solvente. Desde logo, “acreditei no 
potencial deste equipamento e rapidamente 
percebemos que esta era uma máquina extre-
mamente fiável, quer em termos de robustez, 
quer em termos de qualidade de impressão. 
Dai que, desde 2013, tenhamos instalado cerca 
de 110 equipamentos Velajet, em Portugal e 
Espanha”. Hoje, existem 16 distribuidores ofi-
ciais da Widinovations em Espanha, incluindo 
ilhas baleares e canárias, e o mercado espanhol 
representa 65% da faturação da Widinovations.  
Hoje, “somos uma empresa de referência em 
Espanha e isso deve-se ao facto de termos con-
seguido encontrar revendedores com muitos 
anos de existência, com uma grande dimensão 
e uma capacidade comercial e técnica acima 
da média. É o caso da Codisur (Sevilha – Anda-
luzia), da Alternativa Digital (Ilhas Canárias), 
da Towerprint (Valencia), da Sugraf (Zaragoza 
– Aragão), entre outros”. A presença em feiras 
é também apontada como um dos principais 
pilares do sucesso da Widinovations que, dire-
tamente, participa nas Cprint, em Madrid, na 

Graphispag, em Barcelona, na Drupa, Dusseldorf, 
e na Fespa, em Hamburgo, entre outras feiras 
de referência. 
O crescimento da empresa é notório, desde a sua 
criação, mas o nosso interlocutor relembra que a 
crise também aqui se fez sentir: “Em 2011, a Widi-
novations faturava cerca de um milhão de euros. 
No entanto, com a entrada da Toika em Portugal, 
e porque os nossos equipamentos custavam entre 
20 a 60 mil euros, tivemos uma quebra de fatura-
ção porque os clientes tinham medo de investir. 
Percebemos, então, que era necessário encontrar 
uma alternativa ao que fazíamos, mas de forma 
a que nos mantivéssemos dentro do mesmo 
setor”. Assim, os administradores da empresa 
lançaram-se no investimento em feiras inter-
nacionais na China, Coreia e Dubai, em busca 
de produtos que pudessem ser uma alternativa 
viável à crise instalada. É precisamente nesta 
busca que surge o contacto com as máquinas 
de corte e gravação laser, as laminadoras e as 
CNC. Hoje, olhando para trás, “vemos que foi 
uma aposta acertada. Terminámos 2017 com 
uma faturação quatro vezes superior à de 2011 
e temos, atualmente, 17 colaboradores, contras-
tando com os seis que tínhamos em 2011”. Hoje, 
a Widinovations é representante exclusiva da 
DGI, mas possui ainda marcas próprias como a 
Widlaser, Widlaminator e Widcnc. Apesar de a 
DGI representar cerca de 37,5% da faturação da 
Widinovations, há ainda margem de crescimen-
to. Miguel Miranda refere que, neste momento, 
a DGI está apostada no desenvolvimento de 
equipamentos para o setor têxtil, nomeadamente 
na área da sublimação e, portanto, “o mercado 
da impressão têxtil será uma forte aposta para 
o futuro”. 

Contactos
Rua da Industria 119 • 4755-417 Barcelos, Portugal

Telefone: +351 253 814 700
Email: geral@widinovations.pt

A WIDINOVATIONS, REPRESENTANTE EXCLUSIVA DA MARCA COREANA DGI, 
CONTA COM 14 ANOS DE EXISTÊNCIA E UM PERCURSO QUE DEMONSTRA QUE, 
QUANDO HÁ VONTADE E TRABALHO, O SUCESSO ESTÁ GARANTIDO. SAIBA MAIS 
NA ENTREVISTA A MIGUEL MIRANDA, CEO DA WIDINOVATIONS. 

[ Miguel Miranda, CEO

Entrevista a Bryan Choi, CEO da DGI
Como nos apresentaria a DGI?
A DGI foi fundada em 1985 tendo apostado no 
fabrico de máquinas de desenho para design 
e arquitetura. A inovação fazia parte do nosso 
ADN e portanto, rapidamente, começamos 
a produzir equipamentos plotter de corte e 
impressoras digitais a jato de tinta para o 
mercado de sinalização e grafismo. Contextua-
lizando, a DGI é a única empresa na Coreia a 
produzir impressoras industriais de grande for-
mato com tecnologia 100% sua. Em 2001, a DGI 
entra no mercado da bolsa de valores da Coreia 
e conta com uma rede mundial de vendas em 
mais de 60 países. Hoje, estamos a prepara mais 
uma inovação para que possamos preparar o 
nosso portfólio, evoluindo para a têxtil digital. 

Como analisa a relação entre a DGI e a Widino-
vations?
A Widinovations é o exemplo de que o foco 
leva ao sucesso. Iniciámos as nossas relações 
empresariais em Janeiro de 2008 e, apesar de 
existirem mais representantes, a Widinovations 
teve resultados superiores a outros revendedo-
res DGI de maior dimensão em outros países, 
concentrando o seu foco apenas nas impres-
soras DGI. Juntamente com a Widinovations, 
conseguimos dominar o mercado português 
no nosso segmento de negócio e foi isso que 
nos levou a abrir mão do revendedor que já 
tínhamos em Espanha e desafiar a Widino-
vations a ficar com a exclusividade para o 
mercado ibérico. E a Widinovations provou, mais 
uma vez, estar à altura do desafio. Portanto, 
estamos muito satisfeitos com o trabalho feito e 
esperemos que esta nossa parceria se expanda 
e possamos construir um futuro de sucesso. 

Portugal foi uma aposta segura?
Na verdade, não tínhamos grandes certezas do 
sucesso, inicialmente, porque considerávamos 
que Portugal não fosse um grande mercado e 
estavámos mais focados no mercado espanhol. 
No entanto, a Widinovations fez-nos perce-
ber que não é a dimensão do mercado que 
interessa e, estando a DGI a apostar forte na 
impressão digital têxtil, olhamos para Portugal 
com alguma expectativa porque o setor têxtil 
em Portugal é o que mais tem crescido na 
Europa. Assim, e porque acreditamos na parceria 
com a Widinovations, começamos já a trabalhar 
este mercado, esperando um sucesso igual ou 
superior ao que já temos na impressão digital.

A Widlaser é marca de maior prestígio criada pela Widinovations?
“A marca Widlaser foi registada em 2012 e, inicialmente, fazíamos a compra de equipamentos no 
mercado asiático e revendíamos os mesmos em Portugal com a nossa marca. Em 2015 demos um 
passo qualitativo e iniciamos o projeto de dois modelos de máquinas totalmente desenvolvidas pela 
Widinovations. Para isso, criamos uma parceria com a empresa Verto que conseguiu colocar todas as 
nossas ideias em prática, desenhando e construindo o chassi dos equipamentos. Hoje, temos cinco 
modelos construídos em Portugal e essa aposta está a fazer-nos crescer consideravelmente no mer-
cado laser porque oferecemos qualidade e fiabilidade”. 
O futuro, de acordo com Miguel Miranda, passa pelo mercado europeu. A estratégia da empresa 
passa pelo rebrand  dos equipamentos. Ou seja, “vendemos os equipamentos a uma multinacional 
que poderá utilizar a sua própria marca, associando cores, modelo, logotipo  Já fomos abordados por 
algumas empresas internacionais e penso que o futuro passará precisamente por ai, pelo desenvolvi-
mento e produção Widinovations e marca de outras empresas”.
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Inovação e tecnologia 
estão no ADN da KIA

Kia é sinónimo de fiabilidade e resistência. Esta 
é uma marca difícil de manter? Como consegue a 
Kia evoluir, constantemente, ao longo dos anos e 
manter os índices de qualidade? 
Fiabilidade e resistência derivam sem dúvida da 
elevada qualidade de construção e materiais que a 
Kia coloca nos seus produtos. As sinergias criadas 
no seio do grupo que para além do maior consorcio 
automóvel Sul Coreano e quinto maior construtor 
automóvel global, também é o primeiro construtor 
global de navios de mercadorias e um dos maiores 
transformadores de aço à escala planetária, permi-
tem alcançar níveis de qualidade muitas vezes supe-
riores a viaturas consideradas premium. Testemunho 
desta qualidade é sem dúvida o facto de termos 
alcançado pelo quarto ano consecutivo a liderança 
no estudo de qualidade do JD Power mass-market 
brands nos Estados Unidos da América. É por estas 
razões que somos a única marca a oferecer 7 (sete) 
anos de garantia de fábrica.     

Ser uma marca coreana é, por si só, sinónimo de 
inovação e tecnologia. Como se distingue a Kia de 
outras marcas do mercado?
Sem dúvida que a inovação e tecnologia estão no 
ADN das marcas Sul Coreanas, tais como a Samsung 
e a LG, líderes globais em muitas das tecnologias 
aplicadas às suas áreas de negócio. Este é um resul-
tado de anos de investimento na educação por parte 
do estado Sul Coreano que derivou no aparecimento 
de quadros altamente qualificados e procurados 
pelas maiores multinacionais. Complementarmente 
é também o resultado de uma enorme adaptação 
a mercados como o europeu. Esta viragem à Europa 
começou em 2006 com a implantação da primeira 
fábrica da marca na Europa (Zilina, Eslováquia) e 
continuou em 2007 com a contratação do designer 
Peter Schreyer ao grupo VW que revolucionou o 
design da marca e criou uma identidade própria 
muito vincada, inspirada no nariz do tigre, “tiger 
nose” a assinatura de grelha dos nossos automóveis 
facilmente identificados à distância. Este novo design 
tem merecido todos os anos distinções ao nível do 
design à maioria dos nossos automóveis, os Red Dot 
Design Awards. Mais recentemente, em dezembro de 
2014 a Kia contratou o chefe da divisão desportiva 
da BMW, a “M”, o Sr. Albert Biermann, com a função 
de trazer para a marca Kia esse ADN desportivo tão 
característico da marca alemã. Os novos kia Stinger e 
Kia Ceed já resultaram do trabalho de engenharia da 
equipa do Sr. Biermann e a imprensa já colocou estes 

dois automóveis ao nível dos premium alemães. 
Este é o resultado que todos esperávamos, pois a 
marca quer distinguir-se dos seus pares como semi-
-premium de caris desportivo, no nosso entender já 
alcançámos este nível, só falta o mercado de uma 
forma geral reconhecer esta evidencia. Convidamos 
todos a terem uma experiencia de condução numa 
das nossas viaturas e a comprovarem por si mesmos 
estes predicados dos nossos automóveis.

Qual é, neste momento, o posicionamento da 
marca em Portugal? 
A Kia em Portugal assume um estatuto de um 
dos líderes no segmento de particulares, nosso 
principal target. Temos uma presença estratégica 
no segmento  rent-a-car que estamos a consolidar 
de ano para ano devido à cada vez maior impor-
tância deste canal de vendas e estamos a crescer 
organicamente no canal de vendas a empresas. Dai 
a nossa posição no ranking de vendas ser abaixo 
do top 10, em 14º lugar e com um market share 
de 2,5% mas a crescer todos os anos, desde há 4 
anos o dobro do mercado e esperando chegar ao 
TOP10 e ultrapassar os 3,5% de quota de mercado 
em 2020. Somos também líderes incontestados na 
garantia de fábrica e na relação preço/qualidade,/
equipamento. Assumimos claramente um posicio-
namento acima das marcas generalistas sem no 
entanto querermos ser premium. 

Num mundo com cada vez mais preocupações 
ambientais, a Kia assume, mais uma vez, a diantei-
ra e apresenta o Híbrido com melhores consumos. 

Como apresentaria o Kia Niro HEV?
Apresentaria da forma como o apresentámos ao 
mercado português, o novo Kia Niro, o melhor de 
dois mundos, híbrido e crossover. O Kia Niro HEV 
bateu o record Mundial do Guinness como o híbrido 
com melhor consumo. Depois de 5.979km entre Los 
Angeles e Nova Iorque, o Kia Niro registou 32,5km 
por litro, nunca antes alcançado por nenhum outro 
híbrido até à data. Este automóvel representa a 
grande aposta da marca para elevar a sua pegada 
ecológica. A par das versões plug-in hybrid e 100% 
elétrica do mesmo modelo e do 100% elétrico Kia 
Soul e do plug-in hybrid Kia Optima. Com esta gama 
de viaturas a Kia assume-se como uma das poucas 
marcas do mercado com uma oferta de 5 viaturas 
ECOeléctricas. Claramente uma grande oportunidade 
para a marca, pois tanto os particulares como as 
empresas estão cada vez mais interessados nesta 
tipologia de viaturas. Em 2017 fomos o segundo 
grupo automóvel a nível global em volume de ven-
das de viaturas ECOelétricas. 

A aposta nos híbridos significa o paulatino aban-
dono dos combustíveis fósseis?
De modo nenhum! O cumprimento da meta de 95g/
km em 2021 vai ser realizado também através de 
combustíveis fósseis, sejam eles usados em paralelo 
com as baterias elétricas ou não. Obviamente que 
a percentagem de viaturas elétricas vai continuar a 
duplicar todos os anos, mas ainda representa menos 
de 2% do total das vendas a nível global e Portugal 
não foge à regra. A pressão sobre as emissões vai 
continuar a aumentar e na União Europeia fala-se já 

em querer reduzir em mais 15% as emissões entre 
2021 e 2025 e 30% entre 2025 e 2030. Adivinham-
-se portanto grandes desafios não só para as mar-
cas automóveis e para os produtores de baterias 
elétricas, como também para os grandes centros 
urbanos no que respeita à criação das infraestruturas 
necessárias que acompanhem as necessidades cada 
vez maiores de carregamentos elétricos. Os desafios 
são inúmeros e consequentemente podem atrasar, 
caso não se ultrapassem, o incremento de vendas de 
viaturas elétricas que é expectável. 

O futuro passa por onde? Quais os grandes inves-
timentos previstos para a Kia, em Portugal e no 
Mundo?
O futuro passará por uma revolução tecnológica que 
já teve o seu início. O combustível dominante será 
claramente a eletricidade e as viaturas autónomas e 
conectadas serão uma realidade já a partir de 2025, 
data apontada pela maioria das marcas automóveis, 
mas que de forma consistente poderemos afirmar 
que a data mais plausível será 2030. Os grandes 
investimentos a nível global e local já se iniciaram 
e estão muito direcionados para o digital, otimização 
dos websites, e-commerce, digitalização do retalho, 
conectividade e novas formas de serviços e mobili-
dade como por exemplo o car sharing Kia, a marca 
“Wible” que já lançámos em Seoul o ano passado e 
que acabámos de lançar em Madrid com 500 viatu-
ras Kia Niro Plug-in hybrid. A Kia tem o objetivo de 
tornar a tecnologia, a conectividade e a mobilidade 
ao alcance de todos, tendo surgido recentemente a 
assinatura de marca “boundless for all”.  

JOÃO SEABRA, DIRETOR GERAL KIA PORTUGAL, EM ENTREVISTA AO PAÍS 
POSITIVO SOBRE A KIA E OS ASPETOS QUE PERMITEM QUE A MARCA SE ASSUMA 
COMO LÍDER DE INOVAÇÃO E QUALIDADE. 





[TURISMO NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA] 

10 [ ] Julho 2018

Berço da identidade nacional

O espaço que o Paço das Escolas ocupa no 
polo 1 da Universidade de Coimbra, na alta 
da Cidade, é um espaço com uma importância 
tremenda para a identidade do País. Foi aqui 
que os primeiros reis de Portugal deram os 
seus primeiros passos e foi também aqui que 
o próprio país se fundou já que, D. Afonso 

COM 727 ANOS DE EXISTÊNCIA, A UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
ESTÁ INTIMAMENTE LIGADA À IDENTIDADE DO POVO 
PORTUGUÊS E À SUA CULTURA. AQUI, NA UNIVERSIDADE DE 
COIMBRA, NASCEU PORTUGAL E, POR ISSO MESMO, CONHECER 
A HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE É CONHECER A PRÓPRIA 
HISTÓRIA DO NOSSO PAÍS. UMA ENTREVISTA A LUÍS FILIPE 
MENEZES, VICE-REITOR PARA O TURISMO. 

[ Luís Filipe Menezes, Vice-Reitor para o Turismo

[ Laboratorio Chimico (Foto: FG+SG) [ Gabinete de Física (fotografia de Gilberto Pereira) [ Sala Vandelli da Galeria de História Natural (Foto: Bruno Pires)

Henriques se fixou em Coimbra muito antes 
de se autoproclamar independente. Ou seja, 
“a importância deste espaço na fundação 
da nacionalidade e do território português 
é enorme. Além de aqui ter nascido toda a 
primeira Dinastia Portuguesa, também aqui 
se instalou a primeira universidade do país, 

por ordem de D. Dinis”. Assim se percebe, 
facilmente, a importância de Coimbra para 
a cultura portuguesa e para a promoção do 
conhecimento, tornando-a no único espaço 
de transmissão de conhecimento até à ins-
tauração da República, em 1910. Para Luís 
Filipe Menezes, “mesmo com alguns episó-
dios menos positivos, temos aqui um espaço 
cheio de história, numa cidade pulsante de 
vivências e com uma importância tremenda 
a nível global. Não sejamos modestos, a cida-
de de Coimbra tem uma enorme influência 
em diversos pontos do globo, seja no Brasil, 
China ou Japão, por exemplo!”. No entanto, e 
segundo nos confessa o entrevistado, não é 
possível viver de história. Luís Filipe Menezes 
avança: “Diria que é essa história que aqui se 
vive que nos permite moldar o futuro. Como 
diz o nosso Reitor, se ao longo destes sécu-
los não tivéssemos sabido adaptarmo-nos 
às diferentes realidades e evoluir, hoje não 
estaríamos aqui. Portanto, temos 727 anos de 
história que nos dão a estrutura e os alicerces 
suficientes para conseguirmos encarar o futu-
ro e as suas mudanças com segurança”.
Hoje, a Universidade de Coimbra não vive 
efetivamente de história e assume a liderança 
em áreas fulcrais para o desenvolvimento do 
conhecimento, seja através da investigação 
de excelência, como a formação de altíssima 
qualidade aos nossos jovens. No entanto, nos 

últimos anos, tem vindo a ganhar destaque 
o setor do Turismo. Como Vice-Reitor para 
o Turismo, Luís Filipe Menezes afirma que o 
turismo foi um investimento óbvio: “Com tantos 
espaços, com tanta história, com tanto espólio só 
tínhamos mais era que abrir portas e permitir que 
o mundo nos conhecesse. E sendo estes espaços, 
em alguns setores, casos únicos no mundo, acho 
que as pessoas devem aproveitar”. Depois de 
muitos desafios ultrapassados, de ter conseguido 
criar uma equipa profissional para trabalhar o 
setor do turismo, de ter criado pacotes turísticos 
de excelência e eventos únicos como é o caso do 
UC By Night, chegou a hora de avançar para o 
patamar seguinte: Conquistar os portugueses. 
Curiosamente, Portugal representa apenas 5% 
do total de visitantes da Universidade de Coim-
bra e é essencial que os portugueses percebam 
também a “importância da Universidade de 
Coimbra. É importante que se deslumbrem com 
o que aqui está e tomem contacto com a sua 
própria história e identidade”. 

OS MAIS EMBLEMÁTICOS  
ESPAÇOS DA UNIVERSIDADE 
DE COIMBRA
Museu da ciência: O Museu da Ciência ocupa 
um espaço que foi, outrora, o mais importan-
te Colégio Jesuíta do Mundo. Na altura dos 
descobrimentos, os Jesuítas instalaram-se em 
Portugal na perspetiva de expandir a fé cristã 
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A POSTCARD FROM COIMBRA

Desde 26 de Julho que está patente um exposição, na Universidade de Coimbra, que mostra os espaços mais emblemáticos da cidade de Coimbra. A expo-
sição, que ficará nas instalações da Universidade até setembro, pretende criar uma espécie de visita guiada à cidade de Coimbra, fazendo que os visitantes 
da Universidade possam perceber o que existe nesta belíssima cidade. Luís Filipe Menezes relembra que “e necessário que os visitantes da Universidade de 
Coimbra possam ser canalizados para a cidade e possam usufruir de tudo o que Coimbra tem para oferecer. Para isso, é preciso criar uma mostra do que existe. 
No fundo, esta exposição permitirá lançar outros espaços que são dignos de visita pelos turistas e, no fundo, são essenciais para mostrar a nossa história”.
O postal, mesmo vivendo numa era digital, continua a ser um símbolo internacional de viagens e, através de uma foto, o fotografo Vitor Murta apresenta, numa 
visão descontraída, aquele que pode ser o olhar de um turista enquanto passeia por Coimbra. Cidade de ruas estreitas, pátios e arcos medievais, foi berço 
de nascimento de seis reis da Primeira Dinastia Portuguesa e da primeira Universidade do país, uma das mais antigas da Europa, fundada em 1290. Contar 
a história desta cidade é contar a história do início de uma nação. Numa iniciativa única, esta exposição resulta do esforço conjunto de várias entidades da 
cidade, criando assim os vários postais que levam o visitante a viajar por Coimbra. 

Ficha Técnica
Coordenação Geral: Luís Filipe 
Menezes; Mercedes Gonçalves
Curadoria: Sérgio Flores
Design: Vitor Murta
Colaboração: Catarina Freire; 

Cristina Perestrelo
Organização: Turismo Universida-
de de Coimbra

Parceiros
AC, Águas de Coimbra, E.M; Café 
Santa Cruz; Câmara Municipal de 
Coimbra; Casa-Museu Elysio de 
Moura; Confraria da Rainha Santa 
Isabel; Diocese de Coimbra; Dire-

ção Geral do Património Cultural; 
Direção Regional da Cultura do 
Centro; Fundação Bissaya Barreto; 
Fundação Inês de Castro; Santa 
Casa da Misericórdia; Universidade 
de Coimbra.

por todo o mundo e criaram um colégio que 
era, por ventura, o maior polo de transmissão 
de conhecimento do mundo. Quando o Marquês 
de Pombal expulsou as ordens religiosas de 
Coimbra, expulsou também os Jesuítas e cedeu 
aquele espaço à Universidade, sendo ali criado, 
por sua ordem, um Museu de História Natural, 
há cerca de 250 anos, onde tudo o que estava 
exposto era o acervo que foi trazido dos vários 
espaços de Portugal no mundo. As expedições 
científicas que eram feitas a partir de Coimbra 
fizeram com que ali existisse um acervo tre-
mendo de todas as áreas das ciências da natu-
reza. E é precisamente esse Museu de História 
Natural que hoje está aberto, tal e qual como 
era há 250 anos. Aqui, fazemos uma verdadeira 
viagem no tempo. Apesar de tudo, durante as 
invasões francesas, muito do espólio foi pilhado 
e a maior parte dos animais de grande porte 
expostos no Museu de Historia Natural de Paris 
são originários deste museu de Coimbra. Mas 
ainda hoje, quando recebem visitantes de todas 
as partes do mundo ligados à História Natural 
ficam deslumbrados devido à dimensão do que 
ali existe. É um museu com 250 anos de histó-
ria, com aquilo que existia no momento da sua 
criação é tudo original. 

Gabinete de Física: Mesmo ao lado do Museu 
da Ciência, existe o Gabinete de Física expe-
rimental, do século XVIII e século XIX que, 
mais uma vez, tem peças únicas no mundo. 
Este espaço é nomeado como Espaço Europeu 
de Física e tem uma importância ímpar. Os 
instrumentos que lá estão são peças únicas 
já que Marquês de Pombal quis que os nobres 
estudassem e para que isso acontecesse teria 
que lhes dar os melhores e mais distintos 
instrumentos existentes e, assim, as melhoras 
casas da europa produziram esses equipa-
mentos para a Escola dos Nobres. No entanto, 
os nobres não tinham grande interesse nos 
estudos e, portanto, essas peças únicas e 
de uma beleza incrível estão, efetivamente, 
intactos. Este é mais um espaço que deve ser 
visitado. Durante muitos anos este espaço 
esteve esquecido, as memórias e o espólio 
ali existente esteve fechado e a maior parte 
dos portugueses não faz ideia de que existe 
algo deste gênero no nosso país. Daí que 
seja muito importante a sua visita para, mais 
uma vez, tomar contacto com aquilo que é a 
nossa história e a nossa identidade enquanto 
portugueses.

Biblioteca Joanina: Este é o ex libris da Univer-
sidade de Coimbra. Apesar de este espaço estar 
amplamente divulgado e poucos serem os que 
não conhecem a Biblioteca Joanina, é impor-
tante divulgar que este é uma Casa da Livraria 
e, ainda hoje, aqueles livros são requisitados 
diariamente para consulta. Portanto, são 60 mil 
livros reais, verdadeiros e que ainda hoje são 
importantes para a criação de conhecimento. 
Tudo isto, a juntar à beleza única e majestosa 
deste espaço, faz com que a Biblioteca Joanina 
seja um espaço de visita obrigatória. 
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15 dias de Desporto Universitário

Mais de quatro mil atletas representam cerca de 
40 países em 13 modalidades desportivas. A novi-
dade, trazida para Coimbra, nesta quarta edição 
dos Jogos Europeus Universitários está na introdu-
ção da canoagem como modalidade experimental. 
Durante 15 dias, Coimbra vestiu as cores da Europa 
e deixou-se invadir por atletas que, em comum, 
têm o desporto Universitário.
Portugal, como país de acolhimento do maior 
evento multidesportivo da Europa, teve uma comi-
tiva composta por cerca de 500 atletas estudantes 
que disputaram modalidades de canoagem e remo, 

OS JOGOS EUROPEUS 
UNIVERSITÁRIOS ARRANCARAM 
NO PASSADO DIA 15 DE JULHO, EM 
COIMBRA, E TERMINAM HOJE. FORAM 
15 DIAS TOTALMENTE DEDICADOS 
A 13 MODALIDADES E ONDE 
PARTICIPARAM MAIS DE QUATRO 
MIL ATLETAS, 500 DELES ATLETAS 
PORTUGUESES. 

RESULTADOS

Ao fecho da edição do País Positivo, Catarina 
Costa, atleta de Judo tinha arrecadado uma 
medalha de ouro e Rodrigo Lopes, uma meda-
lha de prata. 
A atleta da Universidade de Coimbra, que ven-
ceu já no Europeu Universitário de 2017, bater 
a kosovar Fjolla Kelmendi, da Universidade de 
Pristina na categoria -48 kg.
A jogar em casa, a atleta não poderia estar 
mais feliz e considerou que ganhar a medalha 
de ouro em Portugal e, mais concretamente, 
em Coimbra foi um orgulho. De Coimbra, partiu 
para o Grande Prémio de Zagreb, antes de dis-
putar outro ‘grand prix’ em Budapeste e aponta 
o Mundial em Baku como o grande objetivo. 
Rodrigo Lopes, por sua vez, acabou por perder 
a final de -60 kg e arrecadar a medalha de 
prata para Portugal. 
À hora de fecho, estas duas medalhas no Judo 
juntam-se às já ganhas quatro medalhas no 
remo e seis na canoagem, elevando para 12 
os medalhados portugueses na prova e o 
destaque recai para a Universidade de Coim-
bra que conquistou nove das 12 medalhas já 
conseguidas. 

andebol, badminton, basquetebol, futebol, futsal, 
judo, râguebi, ténis de mesa, ténis de mesa adapta-
do, ténis e voleibol. 
A comitiva portuguesa teve, inclusive, atletas com 
um currículo de destaque. É o caso de Nilson, do 
Futsal, atleta da Associação Académica da Uni-
versidade do Minho, de Francisca Laia, Associação 
Académica de Coimbra campeã mundial univer-
sitária de canoagem e atleta Olímpica dos Jogos 
Rio2016, David Varela, vice-campeão mundial uni-
versitário de canoagem e Bruno de Carvalho, 
número dois nacional de badminton e a repre-

sentar a Universidade de Lisboa. Por outro lado, 
tivemos Bruno Araújo, da Associação Académica 
do Instituto Politécnico de Setúbal que representa 
Portugal em ténis de mesa adaptado. A equipa 
de andebol masculino do Minho procurou a 10.ª 
medalha em campeonatos europeus universitários, 
e o quinto ouro. 
Os Jogos Europeus Universitários foram o maior 
evento multidesportivo alguma vez realizado em 
Portugal, juntando seis mil pessoas e criando mais 
consciência da importância do Desporto Universi-
tário nacional. 
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O serviço de teleassistência “Prosegur – Sempre 
Consigo”, que resulta de uma parceria entre a 
Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) e a Prosegur  
Alarmes. Até entrar no mercado, em que se sus-
tentou esta parceria? Como se consegue criar um 
produto tão necessário à sociedade?
A Prosegur procura estar sempre na linha da fren-
te, inovando na prestação de serviço e colmatan-
do as necessidades dos clientes. Foi neste sentido 
que surgiu o Prosegur – Sempre Consigo. Desen-
volvido o projeto, abordámos a Cruz Vermelha e 
apresentamos a solução. Rapidamente foi enten-
dido que este era projeto bastante interessante e, 
desde logo, a Cruz Vermelha manifestou interesse 

premir o botão de emergência para entrar em 
contacto com a central de Teleassistência, que 
atua em conformidade com a situação identifica-
da. Outra vantagem do serviço “Sempre Consigo” 
é a geolocalização. O cuidador pode definir uma 
zona de segurança e receber um alerta sempre 
que o dispositivo ultrapasse os limites estabe-
lecidos. Esta função é especialmente indicada 
para o cidadão sénior que começa a apresentar 
problemas de orientação no espaço. Se isso não 
bastasse, a geolocalização permite visualizar todo 
o percurso realizado. O dispositivo permite ainda 
emitir um aviso de inatividade, sempre que esti-
ver inativo mais de 48 horas. Além disso, a cada 

EM ENTREVISTA AO PAÍS POSITIVO, 
CIPRIANO MONTEIRO, GESTOR 
DE PRODUTO DA PROSEGUR 
ALARMES, FALA SOBRE O SERVIÇO 
DE TELEASSISTÊNCIA “PROSEGUR – 
SEMPRE CONSIGO”.

VANTAGENS DO PROSEGUR SEMPRE CONSIGO

- Inspira confiança na família, ao saber que as pessoas idosas se encontram seguras.
- Transmite tranquilidade para que as pessoas idosas possam viver de forma independente.
- Ajuda em situações de emergência, avisando os serviços médicos se for necessário.
- Fornece ao utilizador um Centro de Atendimento a cargo de profissionais especializados 24 horas 
por dia, 7 dias por semana.
- Permite ao cliente entrar em contacto com os seus familiares de uma maneira fácil e rápida em 
qualquer circunstância.

O QUE É O PROSEGUR SEMPRE CONSIGO?

Serviço de Teleassistência 24 horas direcionado a pessoas idosas ou com necessidades especiais de 
atenção e às suas famílias.
Graças a um pequeno dispositivo de fácil utilização, Prosegur Sempre Consigo assegura
um atendimento permanente 24 horas por dia 7 dias da semana, tanto dentro como fora da habitação*.
Desta forma os seus utilizadores podem viver no seu ambiente de uma maneira autónoma.

*Dentro de zona de cobertura GPRS/GPS

em colaborar connosco. Este produto mantém os 
mais seniores sob uma rigorosa vigilância e os 
familiares tranquilos. A pessoa segura não perde 
a autonomia, que tanto valoriza, e o cuidador tem 
a certeza de que será avisado, caso algo aconteça.

Quais são as grandes vantagens deste produto?
O Prosegur – Sempre Consigo permite um acom-
panhamento 24h por dia do nosso cliente. Se 
ocorrer uma queda, o próprio aparelho emite um 
alerta para a Central de Teleassistência que de 
imediato avisa o cuidador ou o familiar de con-
tacto e, se a situação assim o justificar, os serviços 
de emergência médica. Além disso, o cliente pode 

15 dias, a Central de Teleassistência realiza uma 
chamada de rastreio para o sénior, transmitindo o 
resultado desse acompanhamento ao cuidador ou 
familiar de contacto.

Numa sociedade cada vez mais envelhecida e 
mais isolada, os produtos de vigilância pessoal 
acabam por ter um papel preponderante naquilo 
que é a proteção. Foi a pensar nisto que a Pro-
segur colocou no terreno mais de 80 vigilantes 
especializados?
Exatamente. Os nossos vigilantes garantem uma 
dupla resposta em caso de evento real, deslocam-se 
ao local para abertura de porta e prestam apoio e 

Ao lado de 
quem mais 
interessa, 
as Pessoas
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CONHEÇA A PROSEGUR

A Prosegur é uma referência global do setor da segurança privada. Através das suas linhas de negócio 
– a Prosegur Security, a Prosegur Cash, a Prosegur Alarmes e a Prosegur Cibersegurança– proporciona 
a empresas e lares uma segurança de confiança com base nas soluções mais avançadas do mercado.
A estratégia da Prosegur combina o crescimento orgânico e inorgânico, uma aposta decidida pela 
inovação, uma equipa humana de primeiro nível e, de modo especial, uma organização orientada ao 
cliente. Tudo isto leva a empresa a uma posição de liderança tanto pela área geográfica como pelas 
linhas de negócio.

COMO SE REGISTAR NO PROSEGUR SEMPRE CONSIGO?

Uma vez contratado o serviço, um dos conselheiros peritos em teleassistência entrará em contacto 
consigo para saber quando é o melhor momento para lhe entregar o seu novo dispositivo.
Será um destes conselheiros que lho entregará pessoalmente, testará com a Central de Teleassistên-
cia e lhe explicará o funcionamento. Dedicará todo o tempo necessário para esclarecer todas as suas 
dúvidas e assegurar-se-á que entendeu completamente o serviço.
Se no futuro lhe surgirem dúvidas, também pode contactar-nos através do botão de chamada para a 
Prosegur e ajudá-lo-ão em tudo o que precisar. PLATAFORMA DE MONITORIZAÇÃO

07

Botões de marcação
rápida para contactar
facilmente a família.

SIM, HÁ
EMERGÊNCIA

NÃO HÁ
EMERGÊNCIA

Contato com os 
serviços de emergência 
112 e contato 
com o familiar

Avaliação da situação 
e atuação de acordo 
com a mesma.

Avisa um familiar, por SMS via plataforma, 
sempre que o dispositivo permanecer
inativo mais de 48 horas. É efetuado um contato 
por parte da Central da Teleassistência para 
utente/familiar/força de segurança. E é feito 
o aviso a um familiar.

Quinzenalmente será feita uma chamada 
pela Central de Teleassistência. 
Também se informará o familiar indicado 
sobre o resultado da chamada, 
caso se registe alguma incidência.

CHAMADA 
DE ACOMPANHAMENTO

FAMILIAR

FAMILIAR

CENTRAL 
DE TELEASSISTÊNCIA

CHAMADAS
GRATUITAS

SOS 
DE EMERGÊNCIA

SOS

PROSEGUR SEMPRE CONSIGO | 24 h / 365 dias
cooperação com as autoridades competentes: Polí-
cia, bombeiros e/ou emergência médica (dentro da 
zona geográfica de abrangência do serviço).

De que forma é feita a ponte entre a Prosegur e 
a Cruz Vermelha? 
Ao longo do desenvolvimento, lançamento e 
execução do projeto, as duas entidades cooperam 
para que o cliente tenha o serviço de excelência 
planeado e essa interação resultou em processos 
e operativas que permitem a rápida atuação e 
resolução das situações.

Quais são os custos associados a este produto? É 
um serviço acessível a qualquer idoso? 
Existe um custo de ativação e um custo mensal 
pela prestação de serviço, é um serviço não só 
para o sénior, mas também para a família, existe 
também a opção de deslocação ilimitada do 
médico ao domicílio para o agregado familiar. 
Englobamos num só produto, tecnologia móvel, 
ligação permanente a central de teleassistência, 
chamadas gratuitas, médico ao domicílio, Plata-
forma de Localização Configurável, Vigilante com 
Guarda de Chaves.

Quantas pessoas serão, nesta primeira fase, 
abrangidas pelo Prosegur – Sempre Consigo?
O Prosegur Sempre Consigo tem um âmbito 
nacional, sendo os destinatários pessoas seniores 

ou com necessidades especiais.

Este será um projeto a implementar de forma 
faseada? Estão previstas mais parcerias por forma 
a chegar a mais pessoas?
Neste momento, vamos monitorizar o projeto de 
forma a verificar qual o impacto e áreas de imple-
mentação, de acordo com os resultados iremos 
analisar inovações que permitam prestar mais 
serviço, que permitam satisfazer as necessidades 
do mais seniores e das suas famílias.

O Prosegur – Sempre Consigo pode ser complemen-
tado com outros produtos ou serviços Prosegur?
Sim, desde a solução de alarmes monitorizados 
24 horas pela nossa Central, a soluções de contro-
lo de acessos, geolocalização, incêndio, imagem 
através de câmara IP ou CCTV. 

No âmbito da proteção familiar, no futuro, estão 
previstos novos lançamentos e investimento?
A Prosegur Alarmes é uma marca de referência 
no setor da segurança privada que cada vez é 
mais reconhecida pela capacidade de inovar ao 
nível do serviço e tecnologia como tal estamos 
atentos. A nossa preocupação com quem mais 
importa, as pessoas, fez com que lançássemos 
o Prosegur Sempre Consigo. Em breve terão 
notícias de novos produtos e serviços neste 
segmento.

PROSEGUR SEMPRE CONSIGO | 24 h / 365 dias

APRESENTAMOS-LHE O SEU DISPOSITIVO MÓVEL

O dispositivo de Teleassistência é de muito fácil utilização graças aos seus 7 botões, não
representando uma dificuldade para os mais idosos na sua utilização, em caso de emergência.

2 números frequentes
programados

04

Botão de emergência

Chamada para 
o Centro de Atendimento 

ao Cliente Prosegur

Chamada para o Centro 
de Aconselhamento Médico

ALVARÁ 248 A) E C) DO MAI
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P O R T U G A LSUIÇA

“Portugal é um país atrativo  
para os investimentos suíços”

Qual é a principal missão da Embaixada da 
Suíça em Portugal?
A missão principal da Embaixada da Suíça em 
Portugal consiste em promover as relações 
bilaterais entre a Suíça e Portugal, em áreas 
como a política, a economia, a cultura, a ciência 
e a tecnologia. A Embaixada tem também que 
salvaguardar os interesses suíços e dar visibili-
dade à Suíça em Portugal.

De que forma, enquanto Embaixador, promove 
as relações de amizade e comerciais entre Por-
tugal e a Suíça?
Enquanto Embaixador da Suíça em Portugal, 
dou muita importância aos contactos porque 
são a base do meu trabalho. A nível comercial, 

ENTREVISTA A ANDRÉ REGLI, 
EMBAIXADOR DA SUÍÇA EM 
PORTUGAL, SOBRE AS RELAÇÕES 
BILATERAIS ENTRE OS DOIS PAÍSES. 

[ André Regli, Embaixador da Suíça em Portugal

e em colaboração com a Câmara de Comércio e 
Indústria Suíça em Portugal (CCISP), a Embai-
xada ajuda as empresas suíças a instalar-se e 
a investir em Portugal. A CCISP ajuda também 
as empresas portuguesas que querem investir 
na Suíça. 

Como analisaria as relações existentes? Por-
tugal é um país atrativo para os investimentos 
suíços?
Primeiro desejo sublinhar que as relações exis-
tentes entre os dois Países são excelentes e 
que não existem assuntos importantes que as 
possam vir a ensombrar. Portugal, mesmo sendo 
um mercado pequeno, é um País atrativo para 
os investimentos suíços, especialmente graças 

aos avanços económicos importantes dos últi-
mos dois anos. Pequenas e médias empresas 
suíças mostram cada vez mais interesse em 
investir em Portugal. 

A Suíça tem uma grande comunidade portu-
guesa. Isso faz com que os laços entre ambos 
os países sejam ainda mais fortes e evidentes?
Durante a sua Visita de Estado a Lisboa, em 
Novembro do ano passado, a Presidente da 
Confederação suíça Doris Leuthard sublinhou 
que as relações entre Portugal e a Suíça são 
relações entre seres humanos e os 270’000 
portugueses que vivem na Suíça são fulcrais 
para estas relações. E há também dois factores 
económicos que unem os dois Países: a grande 

comunidade portuguesa que trabalha na Suíça 
e que, por conseguinte, ajuda no desenvolvi-
mento da economia suíça e, por outro lado, 
as remessas, enviadas para Portugal pelos 
portugueses que residem na Suíça (quase 800 
milhões de euros em 2017). Não posso deixar 
de salientar também o aumento do número de 
suíços que decidem instalar-se em Portugal 
para usufruir da sua grande qualidade de vida. 

Para quem não conhece, como apresentaria a 
Suíça? O que podemos encontrar no país?
Mesmo sendo um país pequeno, a Suíça tem 
uma incrível diversidade cultural e quatro 
idiomas. A Suíça tem instituições democráticas 
que funcionam bem e instrumentos políticos 
que promovem a participação da população 
nas decisões importantes que dizem respeito 
à sociedade. A Suíça é um país solidário com 
quem não disfrute das mesmas oportunidades. 
E a Suíça é um país com uma natureza deslum-
brante e diversificada. 

Em termos futuros, quais são os grandes projec-
tos da Embaixada da Suíça em Portugal?
O ano de 2019 será um ano importante para a 
Embaixada da Suíça em Portugal porque iremos 
comemorar o centenário das relações bilaterais 
entre os dois países e esta comemoração repre-
senta, sem dúvida, uma excelente plataforma para 
intensificar as nossas relações, mas também para 
dar, em Portugal, mais visibilidade à Suíça. 

DADOS HISTÓRICOS

•  Em 1807, o negociante Edouard de Meuron 
é nomeado Cônsul Honorário da Suíça em 
Lisboa. Tendo sido o primeiro representante 
oficial em Portugal, o que evidencia um 
interesse da comunidade e do comércio bila-
teral. Em 20 de novembro de 1815, enquanto 
Parte Contratante do Tratado de Viena, Por-
tugal assinou o Acto de reconhecimento da 
neutralidade perpétua da Suíça, bem como a 
inviolabilidade do seu território.

•  A Primeira Enviatura ocorreu em 5 de 
novembro de 1872 quando assumiu funções 
o primeiro Representante Diplomático 
português na Suíça, Júlio Augusto Ferreira 
(Visconde de St. Isabel) que exerceu até 26 
de maio de 1874.

Embaixada Lisboa
Embaixada da Suíça

Travessa do Jardim n.º 17
1350-185 Lisboa, Portugal

Telefone: +351 213 944 090
Fax: +351 213 955 945

lis.vertretung@eda.admin.ch
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P O R T U G A LSUIÇA

O parceiro certo para quem quer investir

Como apresentaria a Câmara de Comércio e 
Indústria Suíça em Portugal? 
A Câmara de Comércio e Indústria Suíça Por-
tugal (CCISP) foi constituída em 1987 por 
representantes de grandes empresas suíças 
em Portugal, que tiveram o intuito de criar 
uma plataforma comum de negócios entre os 
dois países. Após 31 anos de atividade, a CCISP 
trabalha com empresas de diversas dimensões, 
oriundas dos dois países. Apesar das oscilações 
económicas, a câmara continua a prosseguir a 
sua missão principal, que consiste em promo-

ENTREVISTA A ANTÓNIO BICO, 
PRESIDENTE DA CÂMARA DE 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA SUÍÇA 
PORTUGAL (CCISP).

[ António Bico

ver e facilitar as trocas comerciais bilaterais 
entre Portugal e a Suíça. A CCISP é reconhecida 
pelas entidades públicas de ambos os países, 
nomeadamente a AICEP e a sua organização 
homóloga na Suíça, a S-GE (Switzerland Global 
Enterprise).

Sendo a Suíça um grande investidor em Por-
tugal, de que forma atua a CCISP por forma a 
agilizar contactos e fomentar negócios?
Os investimentos suíços verificam-se numa 
grande variedade de setores da economia por-

tuguesa. Alguns exemplos desses investimen-
tos, realizados por associados da câmara, foram 
efetuados nos seguintes setores de atividade: 
alimentar (Nestlé e diversas empresas produ-
toras de vinho e de azeite); serviços (Adecco, 
AdNovum, Bâloise, Profidata Group, SGS e Zurich 
Seguros); saúde (Roche e Novartis); construção 
(ABB, Geobrugg, Hilti, Schindler e Sika); no 
turismo (Interhome, Martinhal e Hapimag); 
indústria (Bradco, Calçada SA, Endress+Hauser, 
ISA/Jerisa, Komax, Müller Martini, Strellson); 
energia (Energetus, EKZ e Vapor Ilhas); e logís-
tica (MSC – Mediterranen Shipping Company), 
para além de muitas outras empresas presentes 
em Portugal. Normalmente as empresas diri-
gem-se à câmara para uma primeira abordagem 
sobre as condições de mercado em Portugal, 
para perceber as dificuldades que podem even-
tualmente surgir, por exemplo com um projeto 
de implantação de uma sucursal em Portugal. A 
função principal da CCISP é a de dar confiança, 
mostrar que é possível executar os planos de 
investimento delineados, e se necessário apre-
sentar soluções para os mesmos. 

Portugal é um país atrativo em termos de inves-
timento? Quais as áreas de maior interesse de 
investimento?
Ao longo da sua existência, a CCISP apoiou 

inúmeros projetos de empresas suíças em Por-
tugal. Nos primórdios da atividade da câmara, 
estes investimentos verificavam-se mais nos 
setores tradicionais da economia portuguesa. 
Hoje em dia surge um interesse exponencial-
mente crescente noutros setores, nomeada-
mente no domínio das energias renováveis e 
das tecnologias de informação e comunicação. 

Em termos futuros, quais os grandes projetos 
da CCISP? De que forma serão trabalhadas as 
relações comerciais entre Portugal e a Suíça? 
No futuro, com um número de pedidos crescente 
da parte de PME suíças e portuguesas, a CCISP 
quer reforçar a sua capacidade de resposta, 
trabalhando passo a passo para aumentar os 
recursos disponíveis para este fim. É melho-
rando passo a passo o seu serviço em prol das 
empresas dos dois países, e não forçosamente 
com grandes projetos, que a CCISP quer apoiar 
e fomentar as trocas bilaterais entre a Suíça e 
Portugal. Salienta-se nesta ocasião que o ano 
2019 será marcado pelas festividades dos 100 
anos de relações diplomáticas e comerciais 
entre a Suíça e Portugal. Ao longo do próximo 
ano haverá diversas atividades para celebrar 
este marco histórico das boas relações entre os 
dois países, com um programa que que abrange 
as mais diversas áreas como o comércio, a ciên-
cia e eventos sociais e culturais. 

OPEN BRASSERIE MEDITERRÂNICA  
DÁ AS BOAS-VINDAS AO VERÃO COM  
NOVO CHEF E NOVA CARTA

Anderson Mioto Terra é a mais recente aposta do Inspira Santa Marta como Chef do restaurante Open 
Brasserie Mediterrânica. 
Formado na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, Anderson descreve-se um apaixonado pela 
gastronomia tendo iniciado a sua carreira no restaurante e cervejaria LuzMar, em Cascais, seguindo 
posteriormente para a Quinta da Marinha, Hotel & Golf Resort.
O percurso profissional do novo Chef passa também por hotéis conceituados entre eles o Penha 
Longa Resort, Grande Real Villa Itália Hotel e Myriad by Sana Hotels. Em 2016, Anderson Mioto Terra 
torna-se Chef Executivo do Aqua Village Health Resort & Spa criando as suas próprias confeções 
gastronómicas.
Retorna agora a Lisboa para chefiar a cozinha do Open Brasserie Mediterrânica lançando uma nova 
carta de Verão.
Visite o Open Brasserie Mediterrânica e deixe-se inspirar por uma gastronomia de sabores mediterrâ-
nicos que surpreendem pela diversidade e qualidade.

JÁ PENSOU ONDE DEIXAR OS SEUS FILHOS 
DURANTE AS FÉRIAS ESCOLARES?

Nos próximos meses de agosto e setembro, o CLC – Creative Learning Centre, em Lisboa e Porto, 
vai dinamizar semanas de atividades divertidas  com jogos e conversação em Inglês, especialmente 
pensadas para crianças e jovens entre os 10 e 14 anos, com professores nativos.
Organizamos planos semanais em que cada dia é dedicado a um tema diferente que pode incluir 
saídas e passeios a museus e parques.

MANHÃ
Horário: das 10h às 13h
Local: Instalações do CLC
Preço 5 dias – 1 semana: 75€+30 Inscrição

TARDES
Horário: das 14h às 17h
Local: Instalações do CLC + Visitas a museus, parque, etc.
Preço de cada semana: 75€+30 Inscrição

Caso opte pelos horários Manhã + Tarde só paga uma inscrição.
Pode trazer o almoço de casa.

https://www.clc-creative.pt/

CLC – Creative Learning Centre
Lisboa: Av. da República, Edif.Nogueira, 41 – 6º Esq. | 1050-187
Telef. 21 795 70 83 | 91 787 40 03
Porto: R. Ricardo Severo, Edif. Zurich, 3 – R/C. – Boavista | 4050-515
Telef: 226 000 076 | 96 828 97 29
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“São as pessoas que fazem o sucesso”

Antes de mais, como apresentaria a HILTI?
O Grupo Hilti é uma multinacional sediada no 
principado de Liechtenstein. Trata-se de uma 
empresa de origem familiar, fundada há 76 anos 
pelo professor Martin Hilti. Após o falecimento do 
fundador, o seu filho passaria a assumir o cargo de 
Board Executive. Hoje, a Hilti Internacional conta 
com cerca de 28 mil funcionários, prevendo-se 
que no final do ano a sua faturação ronde os 5,7 
mil milhões de francos suíços (perto de 4.9 mil 
milhões de euros). Um dos grandes investimen-
tos da empresa, que este ano já superou os 158 
milhões de euros, foca-se no desenvolvimento de 
novos produtos, técnicas e serviços. Anualmente, 
lançamos entre 50 e 60 novos produtos, alguns 
dos quais são testados em Portugal, país onde a 
Hilti marca presença há mais de 40 anos. A Hilti 
Portugal é atualmente constituída por cerca de 
110 profissionais, atravessando uma fase de cres-
cimento ao nível da faturação.

António Raab está na liderança da Hilti Portugal 
desde 2002. Desde essa altura até aos dias de hoje, 
o que mudou? Como está, hoje, a Hilti Portugal?
No dia 01 de outubro de 2002, iniciei o meu novo 
desafio na Hilti Portugal, vindo de 7 anos de expe-
riência na direção geral da Hilti do Brasil. Nestes 
últimos 16 anos houve diversas mudanças, princi-
palmente mudanças extremamente importantes 
em processos e lançamento de novos desafios que 
fazem a empresa Hilti ser uma empresa onde a 
única constante são as mudanças, pois queremos 
sempre estar um passo a frente. Lançámos nestes 
anos novos conceitos de serviços, entramos na 
área da digitalização e compreendemos cada vez 
mais que são as pessoas que fazem o sucesso 
desta empresa. Tive experiências muito válidas 
na Hilti Portugal, e descobri que este país tem um 
potencial de recursos humanos que ultrapassa a 
imaginação de muitas pessoas. Vivi uma crise na 
construção civil que nos ensinou a sermos mais 
fortes e olharmos para o futuro com a convicção 
de que a barreira da crise é facilmente ultrapas-
sável, desde que tenhamos força de vontade e 
garra. Após tudo isto, em 2011, no período de crise 
da construção, tomamos a iniciativa de mudar de 
instalações a nossa sede que está atualmente 
localizada na Lionesa, em Leça do Balio, onde 
trabalham 45 pessoas. Temos ainda sete lojas Hilti 
espalhadas pelo país que vendem exclusivamente 
os nossos produtos, sendo que não trabalhamos 
com revendedores ou distribuidores. Assim, temos 

ANTÓNIO RAAB, DIRETOR-GERAL DA 
HILTI PORTUGAL, EM ENTREVISTA AO 
PAÍS POSITIVO. 

[ António Raab, Diretor Geral da Hilti Portugal

INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO
É importante que as empresas do setor recorram 
a novas soluções e tecnologias para se torna-
rem mais rentáveis e ganharem competitividade. 
A digitalização e os processos digitais criarão 
disrupção no mercado e serão as empresas 
que forem mais rápidas, mais flexíveis e que se 
souberem adaptar a este novo paradigma que 
vingarão no mercado nos próximos anos.
Na Hilti, o maior destaque vai para o diferen-
ciador software de gestão para a construção – 
Hilti ON!Track – que tem ganho cada vez maior 
recetividade no mercado, e para o inovador 
serviço de Gestão de Frota, que é muito mais 
do que um simples aluguer de ferramentas, 
isto é, um serviço tudo incluído com uma men-
salidade fixa. Além disso, anualmente, o Grupo 
Hilti lança cerca de 60 novos produtos para o 
mercado da Construção.

RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA
A Hilti encara a responsabilidade corporati-
va de forma muito séria, e não esquecendo 
nenhum dos seus stakeholders nem a socie-
dade em geral. Relativamente aos stakehol-
ders, temos abordagens claras e definidas 
relativamente às responsabilidades perante os 
nossos colaboradores, clientes, fornecedores 
e parceiros de negócios. No que diz respeito 
à sociedade em geral, para além das várias 
iniciativas que cada organização de mercado 
define e implementa, temos a Fundação Hilti. 
Através desta a Hilti apoia projetos ligados a 
responsabilidade social com bastante impacto 
nas comunidades em todo o mundo. A prova 
da extrema importância que damos ao tema 
da responsabilidade corporativa é o facto de 
esta estar inclusivamente embutida na nossa 
Estratégia C2020, nomeadamente no nosso 
propósito (Criamos Clientes Entusiasmados e 
Construímos um futuro melhor). 

lojas no Algarve, Lisboa, Alfragide, Leiria, Gaia, Porto 
e Braga. Em Portugal, temos ainda outros departa-
mentos, como uma equipa de vendas constituída 
por cerca de 45 profissionais, o departamento de 
engenharia, financeiro, marketing, recursos huma-
nos, serviço de clientes e planeamento logístico. 
Em suma, fazemos parte do Grupo Hilti, que está 
representado em 128 países e que emprega cerca 
de 19 mil vendedores. Isto faz com que diariamen-
te e a nível global, tenhamos cerca de 190 mil 
contactos com os nossos clientes. A Hilti Portugal 
é uma empresa que privilegia a proximidade com 
os seus clientes, pois isso permite-nos evoluir e 
facilita o desenvolvimento de novos produtos e 
soluções, bem como a sua colocação no mercado. A 
nível interno, a Hilti Portugal dá primazia ao bem-
-estar das suas pessoas, preocupando-se por ouvir 
as suas opiniões e implementar as suas sugestões 
no dia-a-dia dos colaboradores na empresa.

Depois de sabermos que a Hilti tem alcançado, 
consecutivamente, o lugar cimeiro das Melhores 
Empresas para trabalhar em Portugal – e no 
Mundo -, podemos dizer que as pessoas fazem, 
efetivamente, a diferença?
Sim. É com orgulho que temos recebido essas distin-
ções, algo que considero uma consequência muito 
clara da forma como vemos e como trabalhamos 
com as pessoas dentro da empresa. Temos uma 
comunicação extremamente simples e direta, somos 
uma equipa pequena, constituída por cerca de 110 
pessoas, na qual a proximidade entre as pessoas é 
evidente  E um dos exemplos disso é o “open space” 
que temos na nossa sede, onde convivem vários 

departamentos, pois pretendemos que as pessoas 
comuniquem, independentemente da função que 
exercem. E isto também se deve a um excelente 
trabalho dos nossos recursos humanos, que sabem 
escutar as pessoas dentro da empresa. Nós desen-
volvemos anualmente um questionário em que pro-
curamos perceber os níveis de satisfação dos nossos 
colaboradores relativamente à empresa, ao trabalho, 
à chefia e aos colegas. Nesse questionário as pessoas 
são incentivadas a veicularem opiniões, expecta-
tivas e sugestões para melhorarmos. E todos os 
anos temos implementado medidas sugeridas pelos 
colaboradores. A título de exemplo, uma das mais 
recentes iniciativas que implementamos, e que está 
relacionada com uma preocupação crescente dos 
nossos colaboradores com o equilíbrio trabalho/vida, 
foi a possibilidade de nos departamentos internos os 
colaboradores terem a possibilidade de praticarem 
um horário de entrada e saída flexível, assim como 
terem flexibilidade no tempo de trabalho. Esta ideia 
da centralização nas pessoas já vem do nosso funda-
dor, Martin Hilti, que afirmava que as pessoas estão 
em primeiro lugar. E nós apenas damos sequência 
a essa máxima, considerando-as o mais importante 
recurso que temos dentro da Hilti. Sem pessoas moti-
vadas e contentes com a empresa, certamente não 
teríamos os resultados que estamos hoje a alcançar 
e, simultaneamente, teríamos clientes insatisfeitos 
porque a insatisfação interna reflete-se diretamente 
na insatisfação externa. 

De que forma se mantém a liderança de mercado 
desde 1941? Quais os aspetos diferenciadores da 
Hilti que permitem este sucesso constante?

Aposta constante na inovação de produto e desen-
volvimento de novos serviços e tecnologias; Preo-
cupação contínua com os seus colaboradores, 
procurando conciliar o bem-estar profissional e 
pessoal – equilíbrio trabalho/vida; Cumprimento 
dos valores da empresa – integridade, coragem, 
compromisso e trabalho de equipa

Ser uma marca Suíça é sinónimo de qualidade e 
fiabilidade? De que forma a filosofia suíça se impri-
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PRODUTOS 
E SERVIÇOS
A Hilti coloca à disposição do mercado soft-
ware para a gestão de equipamentos – Hilti 
ON!Tack -, um serviço de Gestão de Frota, que 
é um serviço tudo incluído para qualquer fer-
ramenta e serviços e software de engenharia, 
tendo para isso um departamento de enge-
nharia dedicado. Ainda na área dos serviços, 
a Hilti é uma empresa certificada pela DGERT 
com formações certificadas em saúde e segu-
rança no trabalho, bem como formações sobre 
produtos e aplicações. Para o efeito, foi inau-
gurada em 2017 a Academia Hilti, um centro 
de formação inserido no Centro Empresarial 
da Lionesa. Ao nível dos produtos, destacam-se 
os sistemas a bateria, os sistemas de medição, 
a perfuração e demolição, a fixação direta, os 
sistemas de aparafusamento ou consumíveis.  

REDUZA OS CUSTOS DE 
GESTÃO DOS SEUS 
EQUIPAMENTOS 
ENTRE 50 A 80%
Com o inovador serviço Hilti ON!Track

O novo serviço Hilti ON!Track é um 
software de gestão de equipamentos 
para os profissionais da construção 
que permite poupar tempo e dinheiro. 
Ganhe produtividade e eficiência, peça 
já uma análise para a sua empresa.

Saiba mais em www.hilti.pt

publicidade-OT-Hilti.indd   1 20/07/2018   11:50:44

me nas empresas?
As marcas Suíças são conhecidas pela qualidade 
e fiabilidade, assim como as empresas do Princi-
pado de Liechtenstein. Temos na Suíça, como no 
Liechtenstein, perto de 80% de pequenas e médias 
empresas, onde a filosofia da especialização da 
mão-de-obra é um ponto crucial na qualidade 
dos serviços prestados por todas estas empresas. 
Outro diferencial existente nas empresas Suíças 
é o empreendedorismo dos colaboradores, sendo 
parte do desenvolvimento e dos sucessos destas 

te que as empresas do setor recorram a novas solu-
ções e tecnologias para se tornarem mais rentáveis 
e ganharem competitividade. O mercado exige 
cada vez mais soluções que permitam construir 
mais rápido, em maior segurança e com elevados 
padrões de qualidade. Aqui a Hilti distingue-se 
como um parceiro de confiança e disponível para 
apoiar os seus clientes em qualquer projeto de 
engenharia e construção. Estamos diariamente em 
contato com o consumidor final, e isto facilita a 
rapidez de atuação no mercado.

empresas. Trabalhei durante 5 anos na Hilti de 
Zurique e na Hilti de Schaan (Liechtenstein), onde 
conheci de perto esta filosofia, e posso dizer que 
uma grande parte do meu sucesso atual é ter 
aprendido com eles esta filosofia de trabalho e 
empreendedorismo.

Por onde passará o futuro da Hilti Portugal?
Esperamos um futuro desafiante, assente no cres-
cimento sustentado e numa estratégia na área de 
serviços e soluções de gestão digitais. É importan-
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“Um escritório de referência  
para os estrangeiros”

Como surge a SGP e qual o foco de atuação da 
empresa?
A SGP nasceu de uma vasta experiência nas 
áreas do contencioso e da arbitragem. Esse é o 
nosso foco nos setores do imobiliário, da cons-
trução, da saúde e da indústria farmacêutica. 
Temos também uma fortíssima componente de 
direito laboral e ainda uma vertente interna-
cional, vocacionada sobretudo para o mercado 
de língua alemã.  

O Direito Internacional é, cada vez mais, uma área 
de relevo. Neste sentido, qual o posicionamento 
da SGP e de que forma se destaca a empresa?
Há vinte e cinco anos que trabalhamos regu-
larmente com advogados de outras jurisdições, 
em especial com advogados dos países de lín-

EM ENTREVISTA AO PAÍS POSITIVO, 
SANDRA GOMES PINTO FALA 
SOBRE O DIREITO INTERNACIONAL 
E O APOIO PRESTADO PELA SGP 
ÀS EMPRESAS QUE APOSTAM NA 
INTERNACIONALIZAÇÃO. 

[ Sandra Gomes Pinto

gua alemã. Construímos relações sólidas com 
vários parceiros em jurisdições europeias. Por 
isso, somos procurados por pessoas de quase 
todas as nacionalidades que querem investir em 
Portugal. Temos recebido muitos convites para 
participar em conferências internacionais sobre o 
investimento em Portugal para partilhar a nossa 
experiência de contencioso. O facto de fazer-
mos conferências em língua alemã, aproxima-nos 
naturalmente dos mercados suíço, austríaco e 
alemão. Temos também profissionais de língua 
materna francesa, o que facilita as relações com 
os mercados que falam este idioma.

Hoje, quais os desafios que uma empresa 
enfrenta quando decide internacionalizar-se?
Um dos primeiros desafios é o grande investi-

mento que a internacionalização exige. Outro 
é conquistar a confiança dos mercados-alvo. A 
nossa vantagem é ter relações de longa data de 
confiança com estes mercados.

A SGP é o parceiro adequado para as empresas 
que tenham negócios além-fronteiras ou pre-
tendam iniciar um processo de internacionali-
zação? Qual o apoio que fornecem? 
A SGP apoia, a nível jurídico, empresas que estão a 
internacionalizar-se. Informamos sobre o regime 
jurídico e as condições aplicáveis em cada um 
dos mercados. Podemos fazer isso diretamente 
ou através dos nossos parceiros locais. Para além 
disso, abrimos portas para as empresas portugue-
sas fazerem parcerias com empresas estrangeiras 
com as quais temos contacto. 

No caso concreto da Suíça, qual o papel desem-
penhado pela SGP? Como surge a proximidade 
com a Câmara de Comércio e Indústria Suíça 
em Portugal?
A SGP colabora há muitos anos Câmara de 
Comércio e Indústria Suíça em Portugal. A lín-
gua alemã é o nosso elo de ligação e entrámos 
na altura para aproveitar esta nossa compe-
tência intercultural. Claramente criamos uma 
ligação de confiança com a instituição.

Quais as grandes oportunidades de investimen-
to em ambos os países? 
Existem excelentes oportunidades para produtos 
tecnológicos de ponta do setor automóvel, bem 
como produtos dos setores portugueses mais 
tradicionais como é o caso do calçado, dos têxteis 
e dos produtos alimentares. É essencial estudar 
bem as necessidades do mercado, produzir com 
qualidade e respeitar prazos. O maior desafio 
para os portugueses é desenvolver a tecnologia, o 
design e criar marcas internacionalmente aceites.

Quais os requisitos legais que os empresários 
devem ter em conta na hora de investir em 
Portugal e na Suíça?
Atualmente, o regime jurídico de constituição 
de uma empresa é simples e célere, o que 
facilita o investimento. Ainda existe alguma 
burocracia, pelo que o recurso a profissio-
nais experientes torna tudo mais fácil nestas 
matérias. Os cidadãos europeus que queiram 
estabelecer-se na Suíça devem dirigir-se ao 
Office des Étrangers do Cantão do Domicílio. 
Na Suíça existem particularidades como a AVS, 
ou seja, a providência social, e a SUVA, relativa 
a seguros de acidentes. Estas duas instituições 
são incontornáveis, o que é distinto do sistema 
português. Ainda assim, os cidadãos da União 
Europeia têm a vida facilitada em função dos 
acordos bilaterais existentes.

Em termos futuros, quais os grandes projetos 
da SGP?
Vamos continuar a prestar serviços de excelência, 
fiabilidade e transparência aos nossos clientes 
portugueses e internacionais, desenvolver estes 
mercados e contribuir para que Portugal seja, 
ainda mais, um destino de investimento estran-
geiro. A SGP quer continuar a ser um escritório 
de referência para os estrangeiros quer queiram 
investir em Portugal e um escritório de referência 
no contencioso e arbitragem no imobiliário, na 
construção, na energia, na saúde e na indústria 
farmacêutica.

Sandra Gomes Pinto iniciou, em 2016, um 
novo projeto com marca própria SGP – 
Sandra Gomes Pinto e Associados, a qual 
dispõe de uma equipa jovem e dinâmica. 
Este escritório propõe-se prestar serviços 
full service e terá como enfoque o 
contencioso e arbitragem e as áreas de 
imobiliário, construção, energia e direito 
farmacêutico. 
Também conta com uma rede alargada 
de consultores externos e parceiros em 
Portugal e no estrangeiro para as várias 
áreas de especialidade. 

Áreas de Referência
• Arbitragem
• Contencioso
• Energia
• Gás e Petróleo
• Imobiliária
• Construção
• Retail
• Farmacêuticas

Morada: Av. Álvares Cabral, 84 - 1.º Dtº
1250-018 Lisboa 

Telefone: (+351) 213 703 600 
Email: sgp@sandragomespinto.com

www.sandragomespinto.com



Novartis Portugal
Innovative Medicines

Alterar a prática 
da medicina
Na Novartis aproveitamos o poder inovativo da ciência para resolver 
alguns dos mais desafiadores problemas de saúde na nossa sociedade. 
Os nossos investigadores trabalham para ultrapassar as fronteiras 
da ciência, ampliar a nossa compreensão das doenças e desenvolver 
novas terapêuticas em áreas cujas necessidades médicas ainda não 
foram resolvidas. Temos paixão em descobrir continuamente novas 
formas de prolongar e melhorar a vida dos doentes.
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Glion e Les Roches – 
Formação exclusiva para um futuro global

As escolas Glion e Les Roches são duas institui-
ções de ensino privadas internacionais líderes no 
seu segmento. Na Glion Institute of Higher Educa-
tion e na Les Roches Global Hospitality Education, 
os estudantes têm a oportunidade de receber 
formação segundo o modelo suíço de educação 
e aprender em seis Campus universitários em 
todo o mundo. Cada escola oferece cursos e 
especializações que refletem a natureza do local 
onde são mestrados e permitem aos estudantes 
a possibilidade de terem formação e trabalharem 
com estudantes de mais de 100 nacionalidades, 
aprendendo várias línguas e culturas de negócio.  

LES ROCHES GLOBAL 
HOSPITALITY EDUCATION
Fundada em 1954, a Les Roches é atualmente 
uma das mais prestigiadas instituições de ensi-
no do mundo, estando entre as melhores de 
Gestão Hoteleira e Turismo e no Top 3 ao nível 
da taxa de empregabilidade dos estudantes em 
termos mundiais.  
O modelo de educação combina aulas teóri-
cas e práticas com a possibilidade de seleção 
pelos vários Campus no mundo (Suíça, Espanha 
& China ) e estágios nas melhores cadeias 
hoteleiras internacionais, sendo uma das ins-
tituições de ensino com maior taxa de empre-
gabilidade dos seus alunos – cerca de 90% dos 
alunos têm em média três ofertas de emprego 
na reta final do curso. 
A Les Roches orgulha-se de promover o espírito 
empreendedor junto dos alunos (33% dos  Alumni 
gerem com sucesso um negócio próprio) e os con-
teúdos das várias formações mestradas têm por 
objetivo formar para a liderança e dar soluções 
inovadoras para potenciar uma mudança global 
ao nível da indústria hoteleira e de lazer. 
Os cursos e pós-Graduações da Les Roches refe-
letem as mudanças a apontam tendências numa 
das indústrias que mais tem mudado nos últimos 
anos. Bachelor of Business Administration (BBA) 
in Global Hospitality Management com especia-
lizações em Empreendedorismo Hoteleiro; Estra-
tégias de Marketing Digital; Gestão de Resorts e 
Gestão Financeira aplicada à Hotelaria, diploma 
em International Hospitality Management, Pós-

A SUÍÇA É O DESTINO DE ELEIÇÃO 
PARA OS ESTUDANTES DE GESTÃO 
HOTELEIRA EM TODO O MUNDO. 

-Graduação “Executive”em International Hospita-
lity Management, Pós-graduação Em Gestão De 
Marketing Para o Turismo de Luxo e Master of 
Business Administration (MBA) in Global Hospi-
tality Management, são alguns dos cursos mais 
reconhecidos da instituição. 
A vida nos vários Campus oferece um conjunto 
de instalações únicas e exclusivas e atividades 
extra-curriculares que enriquecem a experiên-
cia para além de serem palco de várias confe-
rências, workshops e eventos internacionais. 

GLION INSTITUTE OF 
HIGHER EDUCATION
O Glion Institute of Higher Education é uma 
escola Suíça que oferece aos estudantes de 
mais de 90 países de todo o mundo cursos 
em Hotelaria internacional, Luxo e Gestão de 
Eventos em três Campus localizados na Suiça 
e em Inglaterra. A Glion está entre as melhores 
escolas do mundo de Hospitality and Leisure 
Management e ocupa o primeiro lugar na pre-
ferência dos empregadores segundo o QS World 
University Rankings by Subject 2018. 
Fundada em 1962, a Glion tem atualmente 
cerca de 1655 alunos de 96 nacionalidades 
e 91% dos estudantes têm várias ofertas de 
emprego durante a sua formação. Em 2018, esta 
instituição de ensino introduziu novos cursos e 
programas, afirmando-se mais uma vez como 
uma escola líder na formação e como uma 
verdadeira trendsetter. O modelo educativo 
combina aulas teóricas e a componente prática 
indispensável neste setor. A adptação dos cur-

sos lecionados refletem a atenção às necessida-
des do mercado e antecipam tendências como 
é o caso da especialização em Luxury Brand 
Management, a primeira a ser criada por uma 
escola de hotelaria em todo o mundo. 
Para além das Licenciaturas - especializadas em 
Luxury Brand Management, International Hotel 
Development and Finance e International Event 
Management -  e pós-graduações/masters em 
Dual Master of Business Administration (MBA)/
Master of Science (MSc) em International Hos-
pitality Business em parceria com a GEM Greno-
ble École de Management e Master of Science 
(MSc) em International Hospitality Business. 
A Glion apresenta também Programas de For-
mação de Curta Duração centrados na apren-

dizagem do Inglês ou as Glion Summer Expe-
riences, uma ótima oportunidade para os estu-
dantes interessados em hotelaria e eventos 
de usufruirem de um programa que combina 
aprendizagem com divertimento.
Os Campus Glion proporcionam um ambiente 
de aprendizagem único, com aulas modernas 
e tecnológicas, um restaurante de excelência 
gerido também pelos alunos e residências de 
estudantes de grande qualidade. Cada Campus 
é gerido como uma grande unidade hoteleira 
e cada aluno tem um papel a desempenhar na 
gestão diária deste Hotel.    
Em Portugal as duas instituições de ensino, 
fazem apresentações regulares junto de esco-
las de Norte a Sul, estão presentes em feiras e 
workshops e recebem alunos e pais num regime 
mais exclusivo através das personal meeting de 
forma a divulgar os cursos lecionados e a reti-
rar dúvidas face a uma experiência académica 
além fronteiras.
As próximas Personal Meetings têm lugar em 
setembro (Lisboa, Vilamoura e Porto) com vista 
a selecionar os alunos para os próximos cursos 
que terão início em  fevereiro e setembro de 
2019.

Para mais informações contatar:
Pedro Martins – Educational Counselor Les 
Roches | Glion
pedro.martins@ec.sommet-education.com - 
+ 351 910513177 • www.glion.edu | www.
lesroches.es | www.lesroches.edu
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Nós Mulheres!

Na história da Ordem dos Advogados, apenas 
Maria de Jesus Serra Lopes (de 1990-1992) e Elina 
Fraga (de 2014 a 2016) foram eleitas Bastoná-
rias da Ordem. Atualmente existem quase 17333 
Mulheres a exercer a advocacia em Portugal e “só” 
14424 Homens. O que é de facto impressionante é 
constatar que, com estes números apenas existem 
2(!) Managing Partners nas maiores sociedades de 
advogados do país. 
A história das Mulheres no Direito e na Advoca-
cia começou há mais de 100 anos. Regina Quin-
tanilha, nasceu em 1893 e foi a primeira Mulher 
a exercer o Direito em Portugal. Trabalhou no 
Brasil e em Nova Iorque. Um exemplo de como 
o fato de ser Mulher num Mundo dominado por 
Homens e mesmo naquela época não a impediu 
de ser uma advogada brilhante e bem-sucedida. 
Mas como?
É nas diferenças entre géneros que as advogadas 
têm as suas vantagens e a sua força. Para uma 
advogada triunfar no mundo da advocacia, não 

pode tentar ser igual a um Homem. Porque a cópia 
nunca é melhor que o original e os Homens são 
Homens há já muito tempo, por isso tem muitís-
sima mais experiência que alguém que tenta ser 
Homem aos 20 e poucos anos.
Nas negociações somos habitualmente mais 
tranquilas, não tao impulsivas e não alimenta-
mos conflitos que não levam a lado nenhum. 
Tentamos sempre encontrar consensos e chegar 
a um acordo equilibrado para ambas as partes. 
A persistência é a nossa palavra de ordem. 
Raramente chegamos a “esmagar” a outra parte, 
nós pensamos a longo prazo e sabemos que em 
determinados momentos demonstrar valor pode 
vir a ser essencial no futuro.
Os pormenores são muito importantes, pois atra-
vés deles perde-se ou ganha-se. Nós gostamos 
de delinear o nosso processo de ação com tempo, 
mas deixando sempre espaço para esse pequeno 
improviso que muitas vezes decide o caso a nosso 
favor. 

Lidamos melhor com a adversidade. Pedir ajuda 
ou admitir erros, para os nossos colegas mas-
culinos, demonstra debilidade e incompetência. 
Para as Mulheres é uma maneira de apender e 
evoluir como Advogadas, além de estimular o 
“Brainstorming” e o trabalho em equipa minimi-
zando ao máximo os erros. 
Empatia. Conseguimos muito bem discernir emo-
ções, descobrir quem está a mentir, as verdadeiras 
intenções das pessoas. O nosso sexto sentido está 
muito relacionado com isto. 
Gostamos de risco, e gostamos de arriscar. Afinal 
uma pessoa só evolui saindo da sua zona de con-
forto. O risco traz adrenalina, mas a nossa tempe-
rança e equilíbrio permite-nos tomar as melhores 
decisões.
Os nossos valores, a nossa educação são uma 
constante na nossa vida. Um negócio por muito 
bom que seja, se vai contra os nossos valores 
morais não nos interessa.  Defenderemos 
sempre os nossos clientes até às 
últimas consequências, por-
que amamos a nossa profis-
são e dedicamo-nos a ela 
com todo o afinco e tenaci-
dade. Para nós a advocacia 
é uma forma de vida.
Hoje em dia ainda 
existem mais sócios 
que sócias nos 
grandes escritórios 
de advogados, mas 
essa é uma tendência 
que se vai inverter no 
futuro, não muito dis-

tante. Não só porque há mais Mulheres nas 
Faculdades que Homens, mas também porque 
as Mulheres a pouco e pouco se vão aperce-
bendo das suas capacidades e de como são 
importantes. Cada vez mais Mulheres estão a 
deixar de “imitar” os Homens e a ser “só e ape-
nas” Mulheres e com isso conseguirão trazer 
e fazer a diferença que resultará na mudança 
de paradigma dos escritórios de advogados, 
da nossa sociedade e do Mundo. Mas não se 
pode esperar que sejam terceiros a desbravar 
caminho. Seremos nós que, com as nossas 
qualidades, inovação e dedicação chegaremos 
naturalmente ao nosso lugar!

ARTIGO POR IOLANDA MOUTA 
MENDES, SÓCIA FUNDADORA E 
ADVOGADA DA PEREIRA MOUTA 
MENDES & ASSOCIADOS – SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS, RL.

[ Iolanda Mouta Mendes

Iolanda Mouta Mendes
Formação Académica
- Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, concluída em 2009
- Católica Lisbon – School of Business & Economics: Programa geral de Gestão 2015 – Especialização 
em Finanças e Gestão de empresas
- Católica Lisbon – School of Business & Economics: Programa de Contabilidade e Finanças 2013 - 
Especialização em Contabilidade e Finanças
- Pós-Graduação em Ciências Jurídico-Forenses na Faculdade de Direito de Lisboa - 2010/2011
- Edin | Training & Translations by Lawyers: Inglês jurídico – 2013
- Instituto Goethe – Lisboa: Alemão, Nível intermédio (2011-2013)
- Temas de Processo Tributário e Fiscalidade em Geral – Almedina Mais - 2014

Percurso Profissional
Inscrita na Ordem dos Advogados
Advogada e Sócia-Fundadora da Pereira Mouta Mendes & Associados

Idiomas
Português, Inglês, Alemão, Francês 

Sobre a Pereira Mouta Mendes & Associados
A Pereira Mouta Mendes & Associados é uma Sociedade de Advogados de referência, independente 
e inovadora que assume como compromisso a qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos 
interesses dos seus Clientes. A sua conduta e atividade são, por isso, pautadas pelos mais elevados 
padrões de excelência, rigor, profissionalismo e ética.
Por outro lado, na Pereira Mouta Mendes & Associados privilegia-se uma abordagem direcionada 
para a satisfação e superação dos interesses, objetivos e pretensões dos Clientes, aconselhando e 
fornecendo sempre as soluções que vão mais ao encontro das suas necessidades. Propõem-se prestar 
serviços jurídicos personalizados num quadro de proximidade com o Cliente, atendendo às suas espe-
cificidades e sempre no rigoroso cumprimento dos deveres deontológicos.
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[ÁGUA: FONTE DE VIDA] 

Água – Elemento Essencial

A ÁGUA É A SUBSTÂNCIA MAIS 
ABUNDANTE NO CORPO HUMANO, 
É COMPONENTE ESSENCIAL DE 
TODOS OS TECIDOS DO ORGANISMO. 
SEM ÁGUA, UMA PESSOA PODE 
SOBREVIVER DURANTE POUCOS DIAS: 
EM TEMPERATURAS MODERADAS, 
OS ADULTOS PODEM VIVER 
APROXIMADAMENTE 10 DIAS; AS 
CRIANÇAS VIVEM CERCA DE 5 DIAS. 
A PERDA DE 20 POR CENTO DA ÁGUA 
CORPORAL PODE CAUSAR A MORTE 
E A PERDA DE 10 POR CENTO CAUSA 
DISTÚRBIOS GRAVES. 

A água é fundamental a quase todas as funções 
do corpo humano: digestão, absorção e transpor-
te de nutrientes; serve de meio aquoso para os 
processos químicos; tem um papel de solvente 
para os resíduos do corpo, dilui-os para diminuir 
a sua toxicidade e ajuda no processo de excreção 
dessas substâncias; ajuda a manter a temperatura 
do organismo estável. 
Sendo necessária na formação de tecidos do orga-
nismo, proporciona a base para o sangue e todas 
secreções líquidas (lágrimas, saliva, sucos gástri-
cos, etc.). É também responsável pela manutenção 
da pele macia e elástica. 
Perdemos água através dos rins, através do pro-
cesso de respiração e através da transpiração. A 
cor da urina é uma forma fácil de verificar se a 
ingestão de água é suficiente. O défice de água 
no organismo aumenta o risco de cálculos renais 
(pedras) ou cálculos na bexiga. Regra geral, os 
adultos devem ingerir 35ml/kg de peso, as crian-
ças 50 a 60ml/kg de peso e as lactentes 150ml/
kg de peso. Ou seja, uma pessoa que pesa 70kg, 
aproximadamente, deve ingerir diariamente cerca 
de 2,5 litros de líquidos. 
Quando a temperatura é mais elevada, a prática de 
exercício físico demasiado intensa, quando se está 
com febre, constipações ou outras doenças, a inges-
tão de água deve ser ainda maior. Durante a gravidez, 
essa necessidade também aumenta, devido à forma-
ção do líquido amniótico, o aumento do volume de 
sangue e para atender às necessidades do feto em 
desenvolvimento. Durante a amamentação a neces-

sidade mantém-se: o leite materno tem cerca de 87 
por cento de água. 
A qualidade da água é algo que deve ser tido sempre 
em conta. 
Existem três tipos de água potáveis:  
1. as águas minerais naturais;
2. as águas de nascente;
3. as demais águas destinadas ao consumo humano.
As águas engarrafadas diferentes das águas mine-
rais naturais ou de nascente têm sobretudo relação 
com a cultura anglo-saxónica. Só ocasionalmente 
aparecem no mercado português. Esta distinção é 
fácil de perceber lendo o rótulo das embalagens. 

As águas minerais naturais são de origem subter-
rânea, bacteriologicamente sã e de composição 
química estável. Diferenciam-se por poderem ser 
ricas em certos sais minerais e oligoelemen-
tos e pela sua pureza original estável, uma vez 
que provêm de aquíferos preservados pelo esta-
belecimento legal de perímetros de proteção. 
As águas de nascente são, também, águas de ori-
gem subterrânea, cujas características naturais e 
de pureza estão adequadas ao consumo humano.
Não bebemos apenas porque temos sede, bebe-
mos (ou devemos beber) independentemente 
disso. É uma questão de saúde. 

DGS lança campanha para promover consumo de água
Autoridades da saúde sublinham os benefícios da “nova mega bebida” para a alimentação dos portu-
gueses, que se quer saudável.
A Direção Geral de Saúde (DGS), em parceria com a Associação Portuguesa dos Industriais de Água 
Minerais Naturais e de Nascente (APIAM), lançou este mês uma campanha para sensibilizar a popula-
ção para o consumo de água.
Sob o slogan “Água – A Nova Mega Bebida”, a campanha foi difundida através das redes sociais e da 
televisão e contou com a parceria da Associação Portuguesa dos Industriais de Águas Minerais Natu-
rais e de Nascente (APIAM).
A iniciativa surgiu alinhada com o Programa de saúde prioritário na área da promoção da alimentação 
saudável e com a Estratégia Integrada para Promoção da Alimentação Saudável.
“O Ministério da Saúde acredita que a aposta na literacia e, neste sentido, em campanhas nacionais 
de promoção de saúde pública se traduzirá em melhorias nos comportamentos e nos estilos de vida 
dos portugueses”, sublinha a DGS.
A campanha foi protagonizada pelas figuras públicas Vanessa Oliveira, Isaac Alfaiate, Diogo Amaral e 
Maria Cerqueira Gomes.
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As doenças da retina e a perda de visão

A Degenerescência Macular da Idade (DMI) 
é uma doença que afeta a mácula, que se 
manifesta depois dos 50 anos. A mácula é 
um tecido fino e sensível à luz que se encon-
tra na parte central da retina e que nos dá a 
visão de pormenor para podermos, por exem-
plo, ler, ver televisão, identificar um rosto ou 
conduzir. Na fase mais grave e avançada da 
doença, a pessoa afetada pode perder por 
completo a visão central, restando apenas 
uma perspetiva periférica e desfocada do 
mundo. Quando os dois olhos são afetados, 
e isto pode suceder em cerca de 50% dos 
casos, o doente pode ficar impedido de reali-
zar tarefas quotidianas tão simples como ler, 
escrever, conduzir, distinguir os rostos das 
outras pessoas, ver as horas ou os números 
de telefone. O seu impacto na vida das pes-
soas e os custos socioeconómicos são muito 
elevados. Em Portugal, existem cerca de 400 
mil pessoas com a forma precoce da doença 

AS DUAS DOENÇAS RESPONSÁVEIS 
PELO MAIOR NÚMERO DE CASOS 
DE PERDA GRAVE DE VISÃO E DE 
CEGUEIRA EM PORTUGAL, SÃO, 
A DEGENERESCÊNCIA MACULAR DA 
IDADE (APÓS OS 65 ANOS DE IDADE) 
E A RETINOPATIA DIABÉTICA (ENTRE OS 
20 E OS 65 ANOS). 

[ Rufino Silva

e cerca de 37 mil com formas avançadas. 
A idade (depois dos 50 anos), o fumo do taba-
co e a existência de casos de DMI na família 
são os três fatores mais importantes no apa-
recimento da doença. Uma alimentação rica 
em frutos e vegetais, o exercício físico, altas 
doses de vitaminas e antioxidantes prescritos 
pelo Oftalmologista poderão diminuir o risco 
de progressão para as formas tardias e avan-
çadas da doença. 
Esta fase avançada da doença, mais grave 
e incapacitante, pode manifestar-se de duas 
formas: a forma húmida conhecida como DMI 
Exsudativa e a forma atrófica conhecida como 
Atrofia Geográfica. 
Só a forma Exsudativa tem tratamento e é 
extremamente importante que este se inicie 
o mais rapidamente possível e seja feito 
corretamente, de forma a obter os resul-
tados desejados. Cerca de 80 a 90% dos 
casos de cegueira devidos à DMI são provo-

cados por esta forma da doença. É impor-
tante que o doente inicie o tratamento o 
mais rápido possível. Quando um paciente 
com mais de 50 anos nota que a visão de 
um olho (raramente dos dois ao mesmo 
tempo) inicia distorção (vê, por exemplo, 
as linhas onduladas e a cara das pessoas 
pode parecer distorcida) esta pessoa deve 
consultar rapidamente um Oftalmologista. 
Caso se confirme o diagnostico o tratamen-
to deve ser iniciado o mais rapidamente 
possível de forma a evitar uma perda grave 
de visão. Os tratamentos de que dispomos 
(injeções intravitreas de antiangiogénicos) 
permitem conservar a visao com que se 
inicia o tratamento em cerca de 70% dos 
casos. A melhoria significativa ocorre em 
menos de 30% dos casos. As pessoas com 
risco (aqueles que têm aforma intermedia 
da doença) podem monitorizar a sua visão 
em casa com uma grelha quadriculada 
(chamada Grelha de Amsler), uma ou duas 
vezes por semana. Se notarem distorção 
das linhas ou uma sombra que impeça a 
visualização destas, devem procurar um 
oftalmologista. A DMI Exsudativa não é a 
única doença a causar distorção das ima-
gens, mas a distorção é sempre sinal de 
doença. O seu Oftalmologista fará o diag-
nóstico correto. 

A Retinopatia Diabética (RD) é a primeira 
causa de cegueira em idade produtiva, isto é, 
entre os 20 e os 65 anos. Traduz na retina as 
lesões provocadas pela diabetes, lesões estas 
que se podem tornar incapacitantes de forma 
definitiva. A grande verdade é que em mais de 
95% dos casos esta cegueira pode ser evitada 
completamente. Então, como evitar a perda 

de visao e a cegueira associadas à retinopatia 
diabética? 
Em primeiro lugar está a prevenção que passa 
por um acompanhamento multidisciplinar do 
doente diabético, e que pode envolver a Medi-
cina Geral e Familiar, a Endocrinologia, entre 
outras especialidades. Inclui o controlo da 
glicémia, da tensão arterial, do colesterol e do 
excesso de peso, assim como a realização de 
exercício físico regular.
Em segundo lugar está o diagnóstico da reti-
nopatia diabética, que só pode ser feito pelo 
médico oftalmologista, através do rastreio da 
retinopatia diabética ou de uma consulta de 
Oftalmologia. Um doente diabético não deve 
esperar ter sintomas para ir a um Oftalmolo-
gista ou a um programa de rastreio. É um erro 
enorme fazer isso. De facto, ele pode ter uma 
visão praticamente normal e ser portador de 
uma RD muito grave com alto risco de perda 
de visão ou cegueira. A partir do rastreio ou 
de uma consulta com o médico oftalmologista 
o doente é encaminhado, sempre que neces-
sário, para o tratamento. Nem todas as todas 
as lesões de RD necessitam de ser sujeitas a 
tratamento, apenas são tratadas aquelas que 
estão associadas a perda de visão (provocam 
perda de visão ou têm um risco grande de 
provocar perda de visão).
Os oftalmologistas dispõe atualmente de um 
arsenal terapêutico considerável para o tra-
tamento das alterações da retina que provo-
cam perda de visão. Este arsenal terapêutico 
inclui as injeções intravitreas de anti-VEGF, os 
implantes intravitreos de corticoides, a foto-
coagulação laser e a cirurgia. É possível agora 
não só recuperar visão perdida como também 
melhorar a RD. O tratamento deve ser efetuado 
atempadamente, antes de haver perda significa-
tiva de visão, e repetido sempre que necessário. 
A monitorização da sua eficácia deve ser conti-
nuada ao longo dos anos.

[ Imagem da retina com lesões
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Faça Exercício 
Físico, pela 
sua Saúde

Para que os resultados sejam benéficos deve quei-
mar 700 (mínimo) a 2000 (o ideal) calorias por 
semana atividade aeróbica moderada. Se o gasto 
for superior a 2000 calorias pode melhorar as suas 
capacidades atléticas. 
Há que ter atenção, no entanto, às possíveis lesões 
(edemas, hematomas, entorses, distensões muscu-
lares, contusões, ruturas, fraturas, tendinites, ciática, 
lombalgias ou torcicolos) provocadas por excesso 
de exercício ou prática incorrecta. As dores muscu-
lares manifestam-se, mas existem anti-inflamató-
rios e analgésicos para as dores. 

Para que os resultados sejam positivos, deve seguir 
alguns critérios:

– Periodicidade
Pratique atividade física com regularidade. Reco-
menda-se que seja praticada pelo menos três 
vezes por semana.

– Duração
Geralmente deve durar 45 a 60 minutos. Os 
desportos que consomem mais gorduras são os 
aeróbicos (longa duração e intensidade moderada) 
como as caminhadas e natação.

– Intensidade 
Deve ser escolhida de acordo com as possibili-
dades e preferências de cada um, em função da 
intensidade da atividade, o gasto energético varia.

SABIA QUE?
•  Andar de forma acelerada (cerca de 6 km 

por hora) queima, aproximadamente, 80 calo-
rias por quilómetro. Assim, para queimar 700 
calorias numa semana precisa de andar cerca 
de 9 quilómetros ou durante uma hora e 30 
minutos.

•  Para queimar 2000 calorias precisa de andar 
cerca de 25 km ou andar cerca de 5 horas. Além 
disso, não deverá esquecer os exercícios de alon-
gamento e força muscular.

UMA QUESTÃO DE SAÚDE
Um programa de atividade física regular e bem 
elaborado é muito importante na prevenção das 
doenças cardiovasculares. As vantagens são con-
sideráveis:
•  Reduz o risco de morte prematura;
•  Reduz o risco de morte por doenças cardíacas ou 

AVC, que são responsáveis por 1/3 de todas as 
causas de morte; 

•  Reduz o risco de vir a desenvolver doenças car-
díacas, cancro do cólon e diabetes tipo 2;

•  Ajuda a prevenir/reduzir a hipertensão, que afec-
ta 1/5 da população adulta mundial; 

•  Ajuda a controlar o peso e diminui o risco de se 
tornar obeso; 

•  Ajuda a prevenir/reduzir a osteoporose, redu-
zindo o risco de fractura do colo do fémur nas 
mulheres; 

•  Reduz o risco de desenvolver dores lombares, 
pode ajudar o tratamento de situações doloro-
sas, nomeadamente dores lombares e dores nos 
joelhos; 

•  Ajuda o crescimento e manutenção de ossos, 
músculos e articulações saudáveis;

•  Promove o bem-estar psicológico, reduz o stress, 
ansiedade e depressão; 

•  Ajuda a prevenir e controlar comportamentos de 
risco (tabagismo, alcoolismo, toxicofilias, alimen-

tação não saudável e violência), especialmente 
em crianças e adolescentes.

O aumento de doenças cardiovasculares, cancro, 
diabetes e doenças respiratórias crónicas é uma 
realidade no mundo actual. Este aumento global, 
epidémico, está estritamente relacionado com 
alterações dos estilos de vida, nomeadamente o 
tabagismo, inactividade física (sedentarismo) e 
uma alimentação não saudável. 
Estima-se que o sedentarismo seja causador de 
um milhão e 900 mil mortes a nível mundial. É 
ainda a causa de 10 a 16% do cancro da mama, 
cólon e recto, bem como de diabetes mellitus, e 
de cerca de 22% da doença cardíaca isquémica. 
O risco de se ter uma doença cardiovascular 
aumenta 1,5 vezes nos indivíduos que não 
seguem as recomendações mínimas para a ati-
vidade física.
Ao mesmo tempo que o número de indivíduos 

com excesso de peso e obesidade aumenta 
rapidamente, nos países desenvolvidos e nos 
países em desenvolvimento, também aumentam 
o excesso de peso e a obesidade na população 
mais jovem. 
A atividade física é, juntamente com uma ali-
mentação saudável, a chave para o controlo do 
peso. 

NÃO É NOVIDADE, MAS NUNCA É 
DEMAIS RECORDÁ-LO: A PRÁTICA 
DE EXERCÍCIO FÍSICO REGULAR É 
FUNDAMENTAL PARA PRESERVAR 
O BEM-ESTAR FÍSICO, PSÍQUICO E 
SOCIAL. 

COMER BEM É COMER VARIADO

Não é possível falar de saúde sem falar de alimentação. A primeira não existe sem uma segunda 
estruturada, saudável e completa. 
A educação também é uma forma importante de melhorar a saúde nutricional. A OMS e os seus 
estados membros iniciaram uma campanha onde revelam as “cinco chaves para uma alimentação 
saudável”:

1) Alimentar o bebé exclusivamente com leite materno até aos seis meses de vida.
2) Comer alimentos variados
3) Comer verduras e frutas em abundância
4) Consumir quantidades moderadas de gordura e azeite
5) Comer menos sal e açúcar.

O aumento da obesidade em todo o mundo é um dos principias desafios que se colocam atualmente 
à saúde pública. Este problema em crescimento vertiginoso é responsável pelo aumento das taxas 
de diabetes e outras doenças relacionadas com o regime alimentar. Nos países em desenvolvimento, 
cerca de 20% das crianças com menos de cinco anos têm excesso de peso.
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Saúde e Hidratação da Pele

Recentemente, a suplementação oral com antio-
xidantes, nomeadamente os que contêm luteína e 
vitaminas C e E, tem demonstrado ação antienve-
lhecimento, dado os seus benefícios na manuten-
ção da tensão, brilho e espessura da pele. A manu-
tenção da saúde da pele passa por uma rotina de 
cuidado diário que consiste no uso de um produto 
de limpeza, seguido de um hidratante.
Os hidratantes são concebidos para minimizar a 
perda de água e promover a reparação da pele. Os 
hidratantes corporais, sob a forma de leite e creme, 
são indicados na secura cutânea, que geralmente 
se agrava com a idade e com o uso de produtos 
de limpeza demasiado agressivos. Em relação 
aos hidratantes faciais, a sua formulação deve ser 

adaptada à idade, ao tipo de pele (oleosa, seca, 
mista) e às necessidades específicas (rugas, flaci-
dez). Na prevenção do envelhecimento, aconselha-
-se o uso diário de um protector solar, de índice 
nunca inferior a 15. A partir dos 25 anos podem 
usar-se cremes de noite com ácidos na sua com-
posição (L-ascórbico, glicólico, alfa-hidroxiácidos) 
ou mesmo retinóides, como a tretinoína, com o 
objectivo de minorar pequenas rugas, manchas ou 
irregularidades da pele.
Na mulher, há três períodos da vida em que a pele 
experimenta grandes alterações: a gravidez, o pós-
-parto e a peri-menopausa.
Na gravidez há um aumento da pigmentação da 
pele do rosto, dos mamilos e dos genitais e um 
aumento generalizado do pêlo corporal. Pode tam-
bém observar-se aparecimento de novos “sinais” 
ou escurecimento dos já existentes. Recomenda-se, 
por isso, o uso diário de um fotoprotetor elevado 
em toda a pele exposta. 
As estrias de distensão da pele são provavelmente 
o problema mais estigmatizante para a grávida. 
Durante a gestação aconselha-se a aplicação de 
hidratantes com extrato de centelha asiática ou ácido 
glicólico na sua composição, nas áreas de maior sus-
ceptibilidade – abdómen, coxas e nádegas. 

Na peri-menopausa, as alterações cutâneas têm 
estreita relação com a diminuição de estrogénios: 
aumento das rugas, secura e atrofia cutânea, flacidez, 
diminuição da capacidade de cicatrização, “calores” e 
rubor facial. A suplementação com estrogénios pode 
reverter parcialmente estes efeitos. 

Em relação aos tratamentos dermatológicos, 
incluem o laser vascular, o laser fracionado, a der-
mabrasão, os peelings químicos, a radiofrequência, 
a luz pulsada, as substâncias de preenchimento 
(como o ácido hialurónico) e a toxina botulínica 
(Botox). 

A PELE É UM IMPORTANTE ÓRGÃO 
SENSORIAL E DE INTERAÇÃO 
COM O MEIO AMBIENTE, QUE 
REGULA O CONTROLO DAS 
PERDAS DE ÁGUA ATRAVÉS DA 
TRANSPIRAÇÃO, TEM FUNÇÕES 
DE DEFESA CONTRA INFEÇÕES E 
CAPACIDADE DE PROTECÇÃO CONTRA 
AGENTES IRRITANTES E RADIAÇÃO 
ULTRAVIOLETA. 

[ Alexandre Vaz, edil de Sátão
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Com um apoio mensal a partir
de 5€, pode fazer toda a diferença
na vida das mães e bebés que 
acompanhamos.
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Para se tornar amigo da Vida Norte basta enviar um email para: geral@vidanorte.org

Junte-se a esta causa.

www.facebook.com/associacaovidanortewww.vidanorte.org

A Vida Norte é uma IPSS que atua nos concelhos do Porto e Braga, que tem
como principal missão apoiar grávidas e bebés em situação de vulnerabilidade.
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ADEGA COOPERATIVA DE PONTE DA BARCA, TRADICIONALMENTE IRREVERENTE.
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Biomedicina: Oito milhões para financiar oito 
projetos de Investigação

Receitas de filme apoiam IPO de Lisboa

Manuais Escolares Gratuitos

Estes projetos foram os primeiros a ser selecionados 
na “Iniciativa Ibérica de Investigação e Inovação Bio-
médica, i4b” que associa a Fundação para a Ciência e 
Tecnologia à Fundação Bancária “La Caixa”.
O projeto de Maria Manuel Mota, investigadora do 
Instituto de Medicina Molecular de Lisboa sobre a 
malária é um dos escolhidos, assim como o projeto 
de Joaquim Adelino Correia, da Universidade do 
Porto, que visa a descoberta de uma nova terapia 
para a insuficiência cardíaca. Ou o de Rodrigo Cunha 
do Centro de Neurociências e Biologia Molecular, da 
Universidade de Coimbra, que pretende entender 
a base neurológica da depressão para desenvolver 
novas terapias.
Neste primeiro concurso, em 2018, foram candida-
tos quase 800 projetos – 167 nacionais – e foram 
selecionados 20 projetos espanhóis e portugueses.   
A Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) con-
sidera que a participação confirma a necessidade de 
se dar resposta a investigações de excelência, poten-

O realizador Paco Arango, fundador e presidente 
da Fundação Aladina, a NOS Audiovisuais, e a 
Fundação “O que de Verdade Importa”, juntam-se 
na promoção do filme 100% positivo e solidário 
“O Que de Verdade Importa”. Todas as receitas 
do produtor vão reverter para a Nova Unidade 
de Transplante de Medula do Instituto Português 
de Oncologia (IPO) de Lisboa. O filme estreia em 
Portugal a 13 de setembro.
“O Que de Verdade Importa” é o primeiro filme 
100% positivo e solidário. Com as receitas do filme, 
Paco Arango, já ajudou milhares de crianças com 
cancro nos países onde o filme foi exibido através 
da colaboração com diferentes ONG”s. Mais de 2,5 
milhões de espetadores já assistiram ao filme em 
Espanha, México, Colômbia, Brasil, Costa Rica, El 
Salvador, Panamá e Guatemala.
Uma enorme onda de solidariedade que chega 
agora a Portugal no dia 13 de setembro, onde, “O 
Que de Verdade Importa” irá apoiar a Nova Unida-
de de Transplante de Medula Óssea do IPO Lisboa.
“O Que de Verdade Importa” é uma história para 
toda a família em que se celebra a vida numa 

A plataforma online MEGA – que também estará 
disponível na aplicação móvel do Ministério da 
Educação (App “Edu Rede Escolar”) – vai gerir os 
pedidos que forem feitos, através de um sistema 
de vouchers. O registo na plataforma é gratuito 
e necessário para quem pretenda adquirir os 
manuais gratuitamente. Após registo efetuado, 
será criado um código, associado ao número 
de contribuinte do encarregado de educação do 
aluno, que permitirá o levantamento dos manuais 
em qualquer uma das livrarias aderentes. Para ade-
rirem, as livrarias necessitam apenas de, também 
elas, se registarem na plataforma. As escolas terão 
condições de prestar apoio aos encarregados de 
educação, no que diz respeito à utilização da nova 
ferramenta.
No final deste mês vão decorrer reuniões, em 

O PRIMEIRO CONJUNTO DE OITO 
PROJETOS DE I&D NACIONAIS PARA AS 
DOENÇAS INFECIOSAS, NEUROCIÊNCIAS, 
DOENÇAS CARDIOVASCULARES E 
PROJETOS TRANSDISCIPLINARES, 
ARRECADOU UM FINANCIAMENTO DE 
OITO MILHÕES DE EUROS

FILME 100% POSITIVO E SOLIDÁRIO 
CHEGA A PORTUGAL A 13 DE 
SETEMBRO

FAMÍLIAS, ESCOLAS E LIVREIROS 
VÃO, A PARTIR DO MÊS DE AGOSTO, 
USAR A PLATAFORMA “MEGA – 
MANUAIS ESCOLARES GRATUITOS” 
PARA A AQUISIÇÃO DOS LIVROS 
QUE O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
DISPONIBILIZA GRATUITAMENTE 
A TODOS OS CERCA DE 500 MIL 
ALUNOS, DO 1.º AO 6.º ANOS, QUE 
FREQUENTAM ESTABELECIMENTOS DE 
ENSINO DA REDE PÚBLICA.

CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS
• Línguas e Humanidades
• Ciências e Tecnologias

• Ciências Socioeconómicas
• Artes Visuais

CURSOS PROFISSIONAIS
• Técnico de Multimédia

• Técnico de Apoio à Infância
• Técnico de Receção

• Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

PFOL
• Português para Falantes de Outras Línguas

EFA
• Educação e Formação de Adultos (Nível Básico e Secundário)

ENSINO NOTURNO

ciando o êxito de projetos na luta contra as doenças 
que têm mais impacto no mundo.
Os projetos foram selecionados através de um con-
curso aberto no qual participaram 256 avaliadores 
internacionais e que abrangeu um amplo espectro de 
disciplinas da neurociência à biomedicina.
O concurso de investigação em saúde da Fundação 
“La Caixa” criado em 2018 em colaboração com a FCT 
prevê a atribuição de 12 milhões de euros anuais a 
projetos de investigação de excelência e que tenham 
um amplo impacto social nas áreas da biomedicina 
e saúde. 

mistura de comédia, drama e realismo mágico. 
O filme conta a história de Alec, um engenheiro 
mecânico incapaz de gerir a sua vida. Quando a 
sua oficina de eletrónica está prestes a ir à falência, 
um membro da família que ele desconhecia ter, 
oferece-se para resolver os seus problemas em 
troca de Alec ir viver para Nova Escócia (Canadá) 
durante um ano, o local de origem de seus ante-
passados. Será lá que vão acontecer as coisas mais 
incompreensíveis.

In www.boasnoticias.pt

várias cidades do país, com o objetivo de explicar 
como funciona na prática a plataforma MEGA, que 
começará a ser utilizada no início de agosto.
No ano letivo de 2018/2019 – e durante quatro 
anos letivos – o preço dos manuais escolares não 
aumenta, além das regulares atualizações em 
função da taxa de inflação, resultado do acordo 
alcançado entre o Governo e a associação que 
representa o setor dos editores e livreiros, a APEL.

In www.boasnoticias.pt
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