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Editorial
A Valor Magazine está de novo nas bancas e traz-lhe 
novidades.

Mais uma vez dedicada ao Valor que as histórias comportam, 
e ciente de que cada pessoa e empresa tem as suas 
particularidades, derrotas e vitórias, celebramos sempre o 
facto de persistirem nas suas tentativas de ir mais além, 
empenhados, com qualidade e com a capacidade de trabalho 
que tão bem caracteriza o povo português.

Assim, nesta edição damos-lhe a conhecer a realidade dos 
bebés prematuros, os cuidados a ter com a fadiga visual e 
empresas e empresários que trabalham a tecnologia em 
território nacional.

Fomos ainda conhecer a região de Coimbra e o que de melhor 
se faz, a nível empresarial, numa região conhecida 
particularmente pela sua ligação umbilical à educação 
superior.

A Instituição Financeira de Desenvolvimento contribuiu em 
exclusivo para esta edição, com um artigo sobre a Linha 
Capitalizar Mais e o seu crescimento.

Temos ainda presente o Ministro do Mar, Ricardo Serrão 
Santos, através de um artigo de opinião, num mês marcado 
pela celebração do Dia Nacional do Mar.
 
Folheie as páginas da Valor Magazine do mês de novembro e 
fique a conhecer ainda mais temas e histórias que 
preparámos para si. D
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Ministro Ricardo Serrão Santos
 «Dia Nacional do Mar»

Trotinete

Crédito Agrícola
VALOR - aquilo que uma coisa vale; importância que se atribui 
ou reconhece a algo ou alguém; qualidade que desperta admiração 
por alguém; valia, mérito, préstimo; qualidade de quem pratica 
atos difíceis, extraordinários ou perigosos; valentia; coragem.
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PERSONALIZADA
MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA 

De fato e gravata, acompanhado por um aperto de mão firme, e com o tempo minuciosamente definido para a realização da 
entrevista. Foí com estes elementos declarativos que o Dr. Nuno Santos se apresentou e recebeu a Valor Magazine no escritório da La 
Maison, em Loures, deixando por essas mesmas razões já algumas pistas da metodologia de trabalho do mediador, que tem apostado 
numa fórmula única no mercado imobiliário e financeiro, com os resultados a confirmar – de forma inequívoca - a qualidade das suas 
apostas. Com 15 anos de experiência no setor e um vasto conhecimento na área financeira e comercial, aliado a uma personalidade 
que não deixa ninguém indiferente, o Dr. Nuno Santos viu na criação da La Maison uma oportunidade para implementar a sua 
própria filosofia, e confessa que o seu conceito “é totalmente distinto daquilo que as redes de mediação tradicionais fazem”.
 

“O  n o s s o  c on c e i to  p a s s a  p or  um  s e r v i ç o 
personalizado em que aqui não há números. 
Existe um nome, um rosto e um caso. E eu 

conheço-os todos, sem exceção”, vinca o Dr. Nuno 
Santos, explicando que a metodologia da agência passa 
por ter uma carteira criteriosa de clientes, em vez de 
gerir uma rede de inúmeros contactos onde a relação 
obrigatoriamente passa a ser diferente: “ Quem aqui 
entra já sabe que eu estou sempre presente e vou 
intervir em todos os momentos de qualquer operação, 
o que não seria possível se existissem três ou quatro 
lojas. Claro que conhecemos o conceito das redes 
tradicionais, em que o objetivo é espalhar contactos e 
dispersar o serviço ao máximo, mas quando se executa 
algo assim, não se consegue prestar o mesmo tipo de 
atenção e interação com os clientes. Eu prefiro ter 20 
clientes extremamente satisfeitos do que abranger 
toda a gente e só aproveitar alguns”. E reitera: “Não 
desejo alcançar Portugal inteiro, desejo sim alcançar o 
máximo de satisfação no universo das pessoas que 
atingimos e é isso que temos feito até hoje”.

Consolidação do mercado imobiliário

o nosso conceito 
passa por um serviço personalizado 

em que aqui não há números. 
Existe um nome, um rosto e um caso. 

E eu conheço-os todos, sem exceção

06



Com a La Maison a ser premiada em diversos anos como o melhor 
mediador a nível nacional pelo Banco Popular, para além de outras 
gratificações de diversas entidades bancárias e parceiros na área 
financeira, a já conhecida agência, líder de mercado há mais de 
uma década sobretudo no seu espaço geográfico,  atua 
preferencialmente nos concelhos de Loures, Odivelas e Mafra e 
pode dizer-se que a grande diferença no conceito que este 
empresário preconiza será “não trabalhamos com exclusividade”, 
afirma. “Nós somos parte da solução e não parte do problema. 
Queremos prestar um serviço às pessoas e não prendê-las nem criar 
uma obrigação de vício. Como fã da meritocracia, tanto no trabalho 
como na vida, tenho definido que se prestarmos um serviço de 
qualidade, é-nos devido o nosso trabalho. Se não o prestarmos, ou 
não atingirmos o objetivo, não têm de nos pagar nada”.

Assumindo que nunca quis criar um franchise da marca pois 
comprometeria sempre o conceito e a filosofia em que acredita, que 
é precisamente estar próximo dos seus clientes, o Dr. Nuno Santos 
explica que os resultados obtidos pela agência nos últimos anos 
provêm de uma “procura constante pela excelência”, que emergiu 
através da exigência natural que sempre personificou, dentro e fora 
do escritório: “É difícil trabalhar comigo, porque eu próprio tenho 
dificuldades em trabalhar comigo” (risos). Sou extremamente 
exigente, mas a minha exigência começa comigo próprio. Cada 
pessoa é dona do seu destino, mas a forma como o faz só depende 
dela própria. A sorte faz parte das vidas de cada um, mas eu nunca vi 
ninguém singrar só com sorte. Esta é a forma como eu vivo e como 
eu quero que a minha empresa atinja as pessoas”, completa.

queremos prestar um serviço às pessoas e não prendê-las nem criar uma obrigação de vício

Nuno Santos 
CEO 

Consolidação do mercado imobiliário
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Com s e r v i ç o s c om o m e d i aç ão i m o b i l i ár i a , c on s u l tor i a 
financeira, tratamento de documentação ou acompanhamento 
de avaliação e de escrituras, a La Maison tem protocolos 
estabelecidos com grandes empresas, em diversas áreas de 
atividade. O CEO reconhece que o mérito de muito destas 
obtenções passa por “saber trazer os imóveis pelo valor certo, 
enquadrá-los na realidade do mercado e saber fazer a promoção 
e venda como deve ser”, e não esconde que além do know-how 
profissional, o que o faz “ter clientes que já vão na segunda e na 
terceira transmissão” é a capacidade de perceber “o tipo de 
pessoa com quem se está a lidar”. E desenvolve: “Nenhuma 
pessoa é igual. Há clientes mais práticos, outros mais receosos, 
todos com características diferentes. Para entendermos qual o 
melhor serviço que lhes podemos prestar, temos de possuir a 
sensibilidade de entender o cliente à nossa frente”. O mediador 
relembra que muitas vezes “lida com famílias e vidas de pessoas, 
por vezes com casos dramáticos como divórcios ou falecimentos, 
que obrigam a uma responsabilidade acrescida”, e que se 
tornasse esse tratamento impessoal, perderia as maiores 
qualidades que a La Maison traz aos seus clientes. Essas mesmas 
qualidades fazem hoje com que um terço da faturação da 
empresa tenha sido obtida por indicação direta das pessoas que 
solicitaram o serviço do Dr. Nuno Santos e da sua equipa.

os resultados obtidos pela agência 
nos últimos anos provêm de uma 

«procura constante pela excelência»

Consolidação do mercado imobiliário
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O  “VENDER”  E  O  “PÔR  À  VENDA”

Quando questionado pelos seus métodos de venda e como se gere 
da melhor forma as expectativas de um cliente, o empresário e 
também Procurador do BCP e BII, Grupo Millennium realça que 
para as pessoas que “olham um pouco para além da realidade” é 
importante esclarecer a diferença entre vender e colocar algo à 
venda. “A gestão da expectativa passa por alinhar a pessoa na vida 
real. Por isso digo sempre que se quiserem vender, o valor está 
definido. Se quiserem simplesmente colocar o imóvel à venda, 
então podem avaliar como pretenderem. Com valores certos, eu 
respondo com trabalho.
Trabalhando bem, aumenta-se drasticamente a probabilidade de 
termos sucesso e o imóvel vendido”, elucida. “Nesta área temos de 
ser pragmáticos e realistas e não vendedores de ilusões. Por isso é 
que muito desta gestão passa por otimizar tempo e recursos. Eu não 
quero perder tempo com dois ou três clientes que não têm 
potencial e estar a roubar tempo a quem realmente precisa de nós e 
do nosso empenho, porque eu tenho um dever ético, profissional e 
temporal de proporcionar o melhor serviço possível a quem 
realmente precisa”.

Com as portas abertas de segunda a sábado, o mediador assume 
frontalmente que “perdendo metade do tempo em coisas que não 
são produtivas, não se ajuda os clientes nem a própria agência” e 
que, por isso, há conceitos de mediação imobiliária que anseia ver 
extintos. Um desses conceitos é o estímulo habitual no setor a que 
“se faça muitas propostas pelo mesmo imóvel”, ou mesmo serviços 
como o Open House, onde qualquer cidadão pode entrar na 
respetiva propriedade e conhecê-la, esteja realmente interessado 
ou não: “Isto são negócios de uma vida e que mexem vidas. A La 
Maison tem a noção da responsabilidade que a sua prospeção de 
serviços representa na vida das pessoas, não vamos permitir que 
entre toda a gente em casa, sejam vizinhos ou desconhecidos. Isso é 
desvalorizar a mediação imobiliária e banalizar a própria 
propriedade. Repito: isto não são negócios de cinco euros. São 
negócios que mexem vidas. São os lares das pessoas. É importante 
começarmos a ter a noção disto antes de ajudarmos alguém”.

“A  MEDIAÇÃO  IMOBILIÁRIA  CREDIBILIZA  O  NEGÓCIO”

Num período onde o mercado imobiliário beneficiou de um claro 
crescimento, o Dr. Nuno Santos explica que a procura é ainda 
claramente maior que a oferta, mas não esconde que é importante 
que a generalidade das pessoas perceba que o mercado começa a 
apresentar alguma estagnação, devido à especulação. Esta deriva 
também da estrutura de mediação e do regulamento que ainda 
existe em Portugal, que tem margem para evoluir, em comparação 
com outros países pela Europa. E explica: “Na Inglaterra ou na 
Holanda é proibida qualquer venda de um imóvel sem passar pela 
mediação imobiliária. E porquê? Porque dá-lhe credibilidade. E 
mais importante ainda, evita a fuga ao fisco e o desvio de valores. O 
que eu quero dizer é que a mediação não presta só um serviço de 
qualidade – quando é bem escolhida – como também credibiliza o 
negócio, pois somos responsáveis por fazer a declaração dos valores 
associados”. Quando interrogado sobre se é possível esse 
regulamento ser algum dia aplicado em Portugal, o Dr. Nuno Santos 
confessa que “era a melhor coisa que poderia acontecer aos 
particulares”, pois adicionava uma total transparência às suas 
operações, para além do facto de passarem a ter uma estrutura 
profissional a trabalhar para eles. A verdade é que, até lá, o 
mediador e a sua agência prometem continuar a trabalhar para os 
seus clientes, para que “quando comprem ou vendam uma casa 
nova, isso signifique um momento de alegria e de consagração e 
não uma preocupação ou dor de cabeça”. Até agora, parece estar a 
dar resultado.

Onde estamos...
219 844 130 | 961 039 629

Rua Pedro Álvares Cabral, 24 B 4, Quinta do Infantado 2670-391 Loures

geral@la-maison.com.pt facebook.com/La-Maisonwww.la-maison.com.pt
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 A mudança ocorre quando o digital substituiu o suporte 
papel, os classificados dos jornais foram substituídos por 
portais digitais, as imobiliárias apostaram em sites. A 

informação disponível 24/7, métricas geográficas e demográficas, 
promoções a alvos selecionados, tracking do utilizador, etc, 
acabaram por traduzir-se em resultados de tal forma expressivos 
que o mercado acomodou-se e estagnou. Os algoritmos tornam-se 
mais complexos e sofisticados para irem ao encontro do perfil do 
consumidor, mas sem perceberem que este estava a mudar.

Após 2011, com o desenvolvimento das redes sociais e da tecnologia em 
smartphones e tablets, ocorre uma mudança do comportamento dos 
consumidores, os dispositivos portáteis passaram a ter uma presença 
permanente e uma importância crescente. Os consumidores passaram a ter 
uma palavra a dizer, as redes sociais deram-lhes o poder; o poder de comentar, 
de elogiar ou reclamar, de com um click fazer uma marca desaparecer do seu 
“feed”, ou partilhar uma marca pela qual se enamoraram. Apareceram os 
bloggers, vloggers, influenciadores que alimentam o recente Marketing de 
Conteúdos, fundamental na relação com as redes sociais.

A nível global, de acordo com a Brandwatch, contabilizamos uma população de 
7.7 biliões de habitantes, dos quais 4,4 biliões têm internet e 3,5 biliões estão 
ativos nas redes sociais, em média o Facebook Messenger e Whatsapp 
processam 60 biliões de mensagens por dia. A empresa CREtech, revela que o 
investimento em empresas de tecnologia imobiliária atingiu globalmente 14 
biliões de doláres no primeiro semestre de 2019, mais do que durante todo o 
ano de 2017, que registou um recorde de 12,7 biliões de doláres de investimento 
em “Proptech’s”, ou seja, um aumento de 309% em relação ao primeiro 
semestre de 2018.
Três dos principais líderes da revolução digital, a Google, a Amazon e a Apple 
investem fortemente na tecnologia de assistentes de procura por voz. O 

tratamento de informação armazenada ao longo de anos (Big Data) e a AI 
(Inteligência Artificial) tem ajudado a um desenvolvimento rápido, em todo o 
mundo estão a implementar-se sistemas de assistentes de procura por voz: 
Amazon Echo, The Google Home e o Apple Homepod. Em breve, 
teoricamente, será possível pedir á “Siri” ou á “Alexa” um T3, vista Tejo!”.

Surgem novos conceitos como o I-Buying que promete revolucionar a mediação 
imobiliária, já a ser aplicado nos EUA e Brasil, com modelos de AVM (automatic 
valuation models), em que o proprietário recebe uma proposta de compra do 
próprio portal de anúncios, que depois se encarrega da venda.

Nesta quarta Revolução Industrial, as tecnologias denominadas BIG9 serão 
determinantes: Drones, Cloud’s, AR/VR, SaaS, AI/Robotics, Wearable technology, 
Big Data, IOT/IOE, 3D-Scanning, irão transformar a indústria do imobiliário 
tradicional em “Smart Real Estate”.

Diz-se que o Imobiliário é um negócio de pessoas para pessoas, resta saber de 
que forma estes modelos vão evoluir e qual será o peso remanescente do 
capital humano e emocional.

O IMOBILIÁRIO

Revolução Industrial
NA 4ª 

João Abelha 
Partner DS-Real Estate

+351 219 834 310Avenida Fontes Pereira de Melo, Nº 16 Palácio Sotto Mayor, 
Galeria A 1050-121 Lisboa   

geral@ds-realestate.pt

 

facebook.com/DSolutions.realestateds-realestate.pt

Onde estamos...
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Com 30 anos de atividade, como avalia esta área de 
atividade? 

A Actuariado é uma empresa de consultoria atuarial com longa 
experiência, que nesta atividade é uma mais-valia. Esta área está 
sujeita a constantes alterações, essencialmente de ordem 
legislativa. Exemplo disso é o regime de Solvência II, que veio 
melhorar a transparência e sustentabilidade da atividade 
seguradora. Para além das seguradoras, que são os nossos maiores 
clientes, também trabalhamos com sociedades gestoras de fundos 
de pensões, associações mutualistas e empresas que assumem 
responsabilidades com benefícios pós-emprego.

Como define a sua atividade a quem não a conhece?

Os atuários são uma classe profissional com background académico 
nas áreas da matemática ou economia, com especialização em 
ciências atuariais. Esta ciência avalia a gestão de riscos. Em Portugal, 
os atuários trabalham maioritariamente em riscos associados à 
gestão de seguros e pensões, como o cálculo dos prémios de seguros. 
Noutros países, existem atuários com papel de destaque em setores 
como a banca, empresas de análise de dados e departamentos de 
recursos humanos, em cálculos de benefícios de reforma.

A Actuariado trabalha em conjunto com seguradoras, mútuas e entidades 
gestoras de fundos de pensões. Como funciona essa colaboração?

O nosso mercado é preferencialmente as pequenas e médias empresas, 
onde somos privilegiados com uma relação muito próxima entre cliente e 
consultor. Conseguimos criar laços de confiança com os nossos clientes e 
prestar um serviço com uma elevada qualidade técnica. O lema é ir para 
além do que nos é exigido, ajudar através do diálogo e proximidade no que 
seja preciso, passando também conhecimento. Esta postura faz-nos evoluir, 
tornando-nos mais aptos para enfrentar futuros desafios. Costumo dizer 
aos atuários consultores no início da carreira que esta atividade é de 
desafios e nunca será uma rotina. Cada projeto obriga a inovar. Esta 
dinâmica tem- nos permitido afirmarmo-nos como empresa de referência, 
tanto em Portugal como nos países de expressão portuguesa.

Como classificaria esta profissão no mercado português?  

Os atuários são uma peça-chave na indústria seguradora e de fundos de 
pensões em Portugal. Trata-se de uma profissão valorizada, devido à 
elevada importância desta, bem como pela escassez de profissionais 
qualificados, com especialização em ciências atuariais. A implementação 
da IFRS 17 também irá envolver atuários, dado que dominam o cálculo dos
passivos. Os desafios são muitos e os setores de atividade onde o atuário 
tem competências para exercer são muito variados e interessantes.

A Actuariado atua na área da consultoria atuarial há mais de 30 anos. Os seus principais clientes são as seguradoras, logo seguidas 
das entidades gestoras de fundos de pensões e as associações mutualistas. Carmen Oliveira, senior actuarial partner da empresa, 
explicou exatamente quem são e o que fazem estes consultores.

 
CADA PROJETO

OBRIGA A 
INOVAR

 
CADA PROJETO

OBRIGA A 
INOVARCarmen Oliveira 

Senior actuarial partner

Atuariado
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O Dia Nacional

Do Mar

16 de  novembro 
O Dia Nacional

Do Mar

Ricardo Serrão Santos 
Ministro do Mar

No dia 16 de novembro comemoramos o Dia Nacional 
d o Mar. A p a l av ra “Mar ” d á - n o s a s e n s aç ão d e 
proximidade, quase familiar, que contrasta com o 

termo “Oceano”, mais profundo, frio e, por isso, mais distante. É 
também assim na poesia, mais dada ao “Mar” do que ao 
“Oceano”. E como lida Portugal com esta dualidade de termos, 
um país de tanto “Mar” virado para o “Oceano”?

Em 1998, já lá vão mais de 20 anos, o país superou-se a si mesmo na 
concretização da maior exposição internacional da sua história 
recente, a Expo 98, visitada por um número equivalente à 
população de Portugal. A Expo 98 foi dedicada ao tema “O Futuro 
dos Oceanos”, mas passado todo este tempo, será que os dias de 
agora não representam já esse futuro? E que avaliação podemos 
fa ze r ?  O s  p e r i g o s  q ue  h o j e  o s  o c e an o s  e nf re n t am  s ão, 
qualitativamente, semelhantes aos que enfrentava duas décadas 
atrás. No entanto, o acelerar da globalização e o acréscimo de 
população, de cerca de 1.5 mil milhões de pessoas entre 1998 e 2019, 
incrementou de forma muito significativa a pressão exercida sobre 

o maior ecossistema do nosso planeta: através do transporte 
marítimo, da sobrepesca e da acumulação de lixo com taxas de 
degradação bem superiores à escala da vida humana.

Existem, contudo, sinais positivos que prosperam no sentido da sua 
defesa. Em 2015, em sede das Nações Unidas, os vários Estados 
adotaram a agenda para o desenvolvimento sustentável até 2030, 
definindo um conjunto de 17 objetivos. O objetivo 14 diz respeito à 
proteção da vida marinha, com foco na conservação e uso 
sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos. Atualmente, 
uma parte crescente da opinião pública compreende que os 
oceanos são um regulador crucial do clima e do sistema planetário 
global, incluindo a vida nas suas diversas formas. São, sobretudo, as 
gerações mais jovens que melhor compreendem a importância que
os oceanos assumem no nosso quotidiano. Para isso muito têm 
contribuído os programas de literacia do Oceano, relativamente aos 
quais Portugal, nomeadamente através das várias instituições 
tuteladas pelo Ministério do Mar, é sucessivamente apontado como 
um (dos ainda pouco numerosos) casos de sucesso.
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Na verdade, estes programas de literacia promovem o conceito 
de “Oceano” em detrimento de “Oceanos”, no sentido em que 
e x i s t e  a p e n a s  u m  ú n i c o  o c e a n o  g l o b a l  c o m  v á r i a s 
características distintas nas diferentes bacias oceânicas, mas 
interligado e interdependente. Esta verdade ajuda a alertar 
para a necessidade de estabelecer medidas de proteção de 
caráter global, que possam conduzir a uma efetiva preservação 
do ambiente marinho.

É um facto que o oceano como sistema natural é global, mas 
importa também realçar que existem fronteiras bem definidas 
para a sua gestão e relativamente às quais Portugal tem 
assumido não apenas os seus direitos, mas também as suas 
responsabilidades. Em particular, no campo da conservação e 
preservação do ambiente marinho importa destacar o papel 
pró-ativo e até inovador de Portugal no estabelecimento de 
áreas marinhas protegidas, não apenas em zonas costeiras, 
mas também em domínios do oceano profundo sob jurisdição 
portuguesa.

A este propósito importa assinalar que o dia 16 de novembro 
coincide também com a data de entrada em vigor da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar em 1994. De acordo 
c om a Conve n ç ã o, n o s c a s o s e m q u e o pr o l on gam e n to 
submarino do território emerso seja demonstrado para além 
do limite das 200 milhas marítimas, é possível considerar a 
extensão do limite exterior da plataforma continental para 
além desse limite. Os dados de batimetria e geologia, bem 
como os argumentos técnico-científicos que sustentam a 
extensão da plataforma continental submetida por Portugal às 
Nações Unidas têm vindo, sistematicamente, a ser coligidos 
desde 2005, representando o compromisso assumido pelo país 
no desenvolvimento e valorização do conhecimento sobre o 
espaço marítimo envolvente. Estamos unidos na defesa deste 
p r o j e t o j u n t o d a Co m i s s ã o d e L i m i t e s d a P l a t a f o r m a 
Continental (eleita em sede das Nações Unidas), no sentido de 
alcançarmos o reconhecimento internacional do limite 
exterior da plataforma continental de Portugal, conferindo-
lhe direitos de soberania sobre os recursos naturais do solo e 
subsolo nas áreas para além das 200 milhas marítimas. Ao 

longo destes últimos 15 anos, e no âmbito da concretização 
deste projeto, Portugal desenvolveu capacidade operacional 
que lhe confere, pela primeira vez, uma autonomia para liderar 
e assegurar a aquisição de conhecimento em todo o espaço do 
s e u d om í n i o m ar í t i m o, d e c ará te r f un d am e n t a l m e n te 
profundo e, por isso, de difíci l acesso. Será necessário 
c o n t i n u a r m o s a a p o s t a n a i n o v a ç ã o t e c n o l ó g i c a e n a 
capacitação técnica para generalizar e democratizar o acesso 
responsável a este domínio profundo, mas que queremos 
próximo para justificar a sua designação como parte do “Mar 
Português”.

Por outro lado, importa também salientar que a marca e a 
realização do “Mar Português” é garantida pela dimensão 
geográfica ímpar de Portugal no contexto do Atlântico. Os elevados 
custos associados às diferentes plataformas e aos equipamentos 
d e  i n v e s t i g a ç ã o  a s s o c i a d o s  à  a q u i s i ç ã o  d e  d a d o s  e 
desenvolvimento das ciências marinhas apontam no sentido da 
convergência, colaboração interinstitucional e multidisciplinar.

A necessidade de desenvolver conhecimento que permita 
sustentar o apoio a uma decisão informada, não se encontra 
restrita aos domínios mais profundos do espaço marítimo 
nacional. Mesmo nas áreas de menor profundidade (por 
exemplo, até aos 100 m) e de extrema importância ecológica 
existem lacunas de mapeamento na distribuição dos recursos 
naturais (vivos e minerais) e caracterização de habitats que 
carecem de ser supridas com apoio na inovação tecnológica e em 
soluções de baixo custo. Estas áreas são também alvo e 
plataformas para o desenvolvimento de áreas emergentes no 
quadro da economia azul, como sejam as energias renováveis, a 
aquacultura off-shore e a biotecnologia.

A comemoração dos descobrimentos portugueses na altura da 
Expo 98 e a comemoração dos 500 anos da viagem de circum-
navegação liderada por Fernão de Magalhães relembra-nos que 
tudo é possível. Hoje preparamos o futuro e o Ministério do Mar 
está motivado para trabalhar com todos na concretização da 
proximidade do “Mar Português” para benefício de todos os 
portugueses.
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Para quem não conhece a AGEPOR, explique-nos como se 
deu a agregação de duas associações, para criar a 
AGEPOR e quais são os seus principais objetivos, 

enquanto associação dos agentes de navegação. 

A agregação das Associações dos Agentes de Navegação do Sul e do 
Norte de Portugal – APAN e AGENOR, respetivamente – foi o 
culminar de um processo natural, mas sempre difícil, pois os 
associados de cada uma tinham um sentido muito forte de pertença 
e posse para com a sua associação. Havia naquela época, há 20 anos, 
um sentimento regional ainda muito marcado.  

A junção começou a tomar forma em meados da década de 90, e viu 
a sua concretização numa Assembleia Geral constituinte, no dia 10 
de dezembro de 1999. O longo tempo que mediou até à fusão das 
duas associações permitiu que ambas se fossem conhecendo 
melhor, e mais importante, que em conjunto trabalhassem e 
estruturassem as bases da nova associação, por forma a melhor 
servir e responder a toda a classe. Porque se quis que a Associação 
Nacional tivesse força para falar a uma só voz, mas em 
concomitância não perdesse a riqueza das singularidades e 
especificidades regionais, arquitetou-se uma estrutura que, não só 
representasse todos os portos comerciais do país, como 
assegurasse a participação do maior número possível de empresas 
nos Órgãos Sociais. Desta forma, foi criado o Conselho Nacional da 
AGEPOR, órgão constituído por 17 diretores, eleitos localmente nos 
diversos portos, variando entre um e três elementos por cada porto, 
num misto proporcional entre o número de associados em cada 
porto e a importância do mesmo.

No Conselho Nacional recai a responsabilidade de tecer as bases 
programáticas e linhas gerais da atuação da AGEPOR. Para as pôr 
em prática, contamos com a Direção Nacional, cinco membros 
eleitos de entre os 17 Diretores. A totalidade dos órgãos sociais 
obrigam à participação de 22 empresas diferentes nos destinos da 
AGEPOR, o que garante a diversidade, mas também um 
comprometimento direto de cerca de um terço da totalidade dos 
associados. 

Os principais objetivos da AGEPOR estão não só plasmados nos 
seus Estatutos, como também na sua missão. Resumiria pela 
importância objetiva, os seguintes:

· Defender as catividades marítimas, o transporte 
marítimo e os portos, nomeadamente os situados na área 
de  atuação dos seus associados. 

· Defender os direitos e interesses legítimos dos agentes de 
navegação associados, bem como dos armadores e 
transportadores marítimos que por eles  sejam 
representados

PORTUGAL
só foi grande quando  

olhou para o mar

A AGEPOR é a associação dos agentes de navegação nacionais e representa um setor muito rico, mas simultaneamente pouco 
valorizado no país. A propósito do Dia Nacional do Mar, que se celebra a 16 de novembro, o presidente deste organismo, Rui d'Orey, 
concedeu uma entrevista à Valor Magazine, para falar deste e de outros temas estratégicos. 

porque se quis que a Associação Nacional
 tivesse força para falar a uma só voz, 
mas em concomitância não perdesse 

a riqueza das singularidades e especificidades regionais

Rui d’Orey  
Presidente AGEPOR
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Quais as funções da AGEPOR para com os seus associados?

A razão de existência da AGEPOR é a defesa dos interesses dos seus 
associados e a criação de valor para eles. Daí o primado que resumi 
na questão anterior. Mas a sua esfera de atuação é muito mais 
abrangente do que isso. Assim, elencava as seguintes funções que, 
não se esgotando em si próprias, dão já uma boa ideia do que 
fazemos: 

· Representar os agentes de navegação em Portugal e no 
mundo;

· Prestar assistência aos armadores e transportadores 
marítimos através dos agentes de navegação, seus 
associados; 

· Promover e providenciar à educação e formação dos seus 
associados bem como oferecer essa formação também 
aos parceiros de atividade no setor;

· Promover seminários e workshops;

·           Prestar assistência jurídica e informação nas áreas legais 
relacionadas com o setor aos associados;

· Prestar assistência nas questões aduaneiras aos 
associados;

· Ajudar, sempre que solicitado, ou quando entenda 
necessário, o Governo e o Regulador a construírem um 
setor mais forte e mais competitivo; 

· Trabalhar em conjunto com as Administrações Portuárias 
e restantes autoridades envolvidas, em modelos de 
simplificação e competitividade nas áreas respeitantes à 
escala dos navios, carga, tripulações e passageiros; 

· Representar os agentes de navegação junto das 
Comunidades Portuárias;

· Ser um garante de participação ativa dos agentes de 
navegação nos modelos de transformação eletrónica e 
digitais como por exemplo a JUL – Janela Única Logística. 

Neste seu mandato, quais as linhas orientadoras para o seu 
cumprimento?

A AGEPOR tem uma tradição de continuidade e, até porque estou 
no meu segundo mandato enquanto Presidente de Direção, essa 
linha tem sido mantida. O que vai variando são as circunstâncias 
que vamos enfrentando.

Em 2015, quando a atual Direção foi eleita, no seu primeiro 
mandato, propôs um Plano de Atividades que foi aprovado pelo 
Conselho Nacional e apresentado em Assembleia Geral, do qual 
constavam:

· Visitas a associados – Obrigatoriedade do Diretor 
Executivo e Secretários Regionais manterem uma estreita 
proximidade com os associados. 

· Estatuto do Agente de Navegação – Adequar, tanto 
quanto possível, o Estatuto do agente de navegação à 
atividade de hoje e realidade atual do Setor.

· Comunicação – Estudar novas formas de comunicação 
entre a Associação e associados mais eficazes.
 

· Estatística – Implementar e monitorizar um modelo 
estatístico (AGEPORSTATS) que permita aos associados 
um melhor conhecimento de mercado, instrumento 
indispensável como ferramenta de ajuda para o 
crescimento do setor. 

· Formação – Implementar uma oferta formativa que ajude 
os agentes de navegação a serem melhores e mais 
competitivos profissionais. 

· CCT – Enquanto Associação patronal garantir e promover, 
trabalhando em conjunto com os sindicatos, a otimização 
das relações entre empresas e trabalhadores, adequando 
o instrumento de regulação coletiva de trabalho (CCT) à 
realidade do mercado. 

· Reforço das relações Institucionais – Garantir um Setor 
mais coeso e mais competitivo.

· Representação internacional – Garantir uma presença 
forte e ativa a nível ibérico, europeu e mundial. Somos 
parte da FIMOP, da ECASBA e da FONASBA. 

· PALOPs – Participar de forma atuante junto da APLOP – 
Associação dos Portos de Língua Oficial Portuguesa para 
potenciar as relações institucionais e comerciais entre 
todos os países aderentes. 

· Estudos – Promover estudos que ajudem o setor a ser mais 
competitivo. 

No segundo mandato (2018-2020), para além de dar continuidade 
às ações que vinham de trás entendeu-se juntar, entre outras ações, 
as seguintes: 

· Agenda digital – Acompanhar de forma participativa 
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· Investimento nos Portos – Promover a necessidade de 
investimento na maioria dos portos portugueses para que 
estes se adequem às necessidades do mercado atual e mais 
do que isso possam continuar a crescer. 

Além do plano de atividades, temos um papel fundamental a 
desempenhar, e somos chamados a pronunciar-nos, sobre tudo o que 
diz respeito aos portos portugueses. Infelizmente, nos últimos anos, 
isso envolveu também enfrentar um conjunto sucessivo de greves que 
tanto prejudicaram os portos onde foram levadas a cabo e a economia 
portuguesa. 

Como se pode constatar, trabalho não falta e, sobretudo, a grande 
maioria das ações elencadas não têm fim. Antes são uma espécie de 
aperfeiçoamento ativo que vamos procurando fazer por forma a poder 
responder melhor às necessidades atuais e sermos cada vez mais fortes 
e competitivos. 

Este é um setor muito importante para o país, mas infelizmente 
parece ser pouco reconhecido. Como avalia o setor e a sua 
importância atual para o país?

O país, ou em outras palavras, o grande público, só se apercebe da 
importância deste setor em determinadas situações, como por 
exemplo, quando as greves nos portos ameaçam os abastecimentos e, 
em consequência, os produtos básicos que Portugal tem de importar. 
Que eu me lembre, e aqui felizmente, nas últimas décadas não se 
assistiu em Portugal a nenhuma ocorrência extrema que provocasse a 
escassez nos tais produtos básicos que afetam o dia-a-dia de todos os 
portugueses. Se isso um dia viesse a acontecer, o que espero 
sinceramente nunca venha a ocorrer, os portugueses quando vissem as 
prateleiras dos supermercados vazias, as bombas de gasolina sem 
combustível, as fábricas com cortes de energia, etc., perceberiam e 
reconheceriam, na sua plena dimensão, toda a importância que este 
setor representa para o país.

Noutro contexto, e aqui já a afetar verdadeiramente um outro "público", 
situações como as atrás descritas têm prejudicado as exportações 
portuguesas que, embora tenham encontrado outras soluções logísticas 
para se continuarem a processar, o fazem, pelo menos inicialmente, a 
um custo maior e em consequência perdem competitividade. 

No ano passado com a greve ocorrida em Setúbal que afetou um dos 
maiores exportadores nacionais, a AutoEuropa, o Governo e o país 

perceberam, ainda que provavelmente só de uma forma pontual 
porque a normalidade leva ao esquecimento, a importância que este 
setor tem na economia do país.

Os portos são elos chave para toda a atividade económica e para o país. 
O Governo anterior reconheceu essa importância e colocou-os sob a 
alçada do Ministério do Mar. No novo Governo, cuja legislatura agora 
começa, os portos ficam sob a égide do Ministério das Infraestruturas. 
Esperemos que esta nova orgânica não dilua a atenção aos portos e que 
se mantenha a firme convicção de levar por diante a "Estratégia para o 
Aumento da Competitividade Portuária", documento chave sobre o que 
pode e deve ser feito em cada porto português.

Enquanto país europeu, Portugal tem desafios ainda maiores neste 
setor? 

Os desafios neste setor, quando encarados do ponto de vista externo, 
são-no normalmente ao nível mundial, já que o "shipping" e o comércio 
são atividades globais. Na vertente ambiental, os desafios que hoje se 
colocam à indústria do shipping são cada vez mais importantes. A IMO 
(Nações Unidas do Mar) tem vindo a liderar uma agenda com metas 
ambiciosas que não deixarão de produzir resultados, mas que trarão 
inevitavelmente consequências que importa desde já realçar. Por 
exemplo, a partir de 1 janeiro de 2020, os navios serão obrigados a 
navegar com combustíveis mais limpos que implicam 4 tipos 
alternativos de solução. Uso de gasóleo marítimo, filtragem a bordo do 
atual combustível pesado, uso de combustível menos pesado, ou opção 
por outro tipo de energia. Tudo isto para reduzir as emissões de enxofre. 
Qualquer uma destas soluções tem como consequência o 
encarecimento da rubrica energia, que tem um peso grande nos custos 
operacionais dos navios, o que obrigará a fretes mais caros. Este é um 
primeiro e muito rápido desafio que se coloca já a este setor. 

Paralelamente, estão também em cima da mesa objetivos ambiciosos 
para redução das emissões de gases com efeito de estufa. 

Outra preocupação tem a ver com a já referida necessidade de expandir 
os portos do país. O investimento tão necessário tem tardado e a 
verdade é que o mercado (tamanho dos navios) tem vindo a exigir 
novas condições técnicas e operacionais que é preciso satisfazer. Não 
queremos ficar de fora das principais cadeias logísticas. Temos de ser 
ousados e menos burocráticos, sem colocar em causa o respeito da Lei e 
ter a coragem de arriscar. 
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Quais são os desafios com os quais a AGEPOR se debate atualmente? 

De forma sucinta, diria que o principal desafio, não só para a AGEPOR 
mas para todo o setor, é neste momento o que tem a ver com as 
acessibilidades. Tanto as marítimas como as terrestres. Como referi  
anteriormente, é vital que os investimentos que estavam 
programados para os nossos portos vejam rapidamente a luz do dia, 
mas também é vital que as acessibilidades terrestres sejam 
melhoradas. Por outro lado, quero referir a importância de ter paz 
social em todos os portos portugueses. Não nos podemos dar ao luxo 
de "cultivar" uma má imagem do trabalho nos nossos portos quando 
competimos diariamente com outros altamente eficazes. Alguns (e 
essa vai ser cada vez mais uma realidade) totalmente automatizados. 
Temos de compreender que a nossa "guerra" não pode ser interna, de 
uns contra os outros, mas antes de todos contra os concorrentes no 
exterior. Temos de ser capazes de encontrar equilíbrios razoáveis e 
justos. 

A paz social e a estabilidade em conjunto com os investimentos 
planeados para setor são os principais desafios, não da AGEPOR, 
mas de todos os que trabalham para que este setor seja cada vez 
melhor. 

Finalizo, referindo um desafio, que uma vez mais é transversal a todo o 
setor, que respeita à inovação e transformação digital. Há que estar 
atentos, perceber as ameaças e abraçar as oportunidades no 
momento certo. 

O Mar pode ser uma mais-valia, enquanto atividade económica, 
para Portugal? O que falta para alcançarmos o sucesso nessa área?

Julgo que Portugal, enquanto nação marítima, tem o grande desafio 
de ser capaz de deixar para as gerações vindouras um novo 'Império'. 
Refiro-me ao projeto de alargamento da plataforma continental que 
está neste momento em fase de decisão na ONU e que, a ser aprovado, 
dará uma nova dimensão a Portugal. 

É fulcral que nos preparemos, desde já, para este cenário. Mesmo 
sabendo que não teremos a dimensão (indústria de capital 
muitíssimo intensivo) para explorar todo o território que nos for 
concedido, é obrigatório que, quanto antes, dotemos o país de 
valências que possamos mais tarde exigir como contrapartidas nas 
concessões que se vierem a fazer. Temos de apostar fortemente no 
conhecimento e preparar os nossos jovens para abraçarem projetos 
que inevitavelmente surgirão nessas áreas. 

É também importante envolver toda a sociedade civil neste projeto. 
Não guardar segredo do mesmo, pois quantos mais o sentirem como 
um desígnio nacional, maiores as probabilidades de o mesmo ter 
sucesso. Lembrando que "Portugal só foi grande quando olhou para o 
Mar", está na altura de o fazermos outra vez. 
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nvestimento, 
nvestigação e 
novação

 A regra de três simples é um processo matemático para 
encontrar um quarto valor a partir de três conhecidos. Ora, 
se aplicarmos esta regra matemática aos conceitos de 

Investimento, Investigação e Inovação, qual será o resultado? A 
resposta é simples: um mundo melhor para todos.

O investimento pode ser em tempo ou em recursos (não só 
financeiros), mas sem o qual não se chega à inovação e daqui à 
sobrevivência sustentada das organizações. A inovação é uma das 
formas mais fascinantes de resolver os problemas cada dia mais 
complexos desse mesmo mundo.

Muitas vezes confunde-se investigação com inovação. De uma 
maneira simples podemos dizer que investigação traduz-se em 
transformar dinheiro em conhecimento, enquanto que inovação é 
transformar o conhecimento de volta em dinheiro. Assim, inovação 
é, muitas vezes, uma invenção que encontrou o seu lugar no 
mercado.

Criar valor de formas diferentes, melhorando a vida das pessoas, em 
qualquer dimensão da sociedade ou economia, é a principal 
diferença entre inovação e invenção. A maior dificuldade com a 
inovação não é fazê-la acontecer uma vez, mas antes fazê-la de uma 
forma sistemática e repetível.

Existem vários mitos sobre inovação. Um deles é o do Momento 
Eureka, apenas a parte visível de um longo processo de ligar pontos 
dentro do cérebro e do acréscimo incremental muitas vezes 
subconsciente. Requer um ambiente, cultura e hábitos focados na 
inovação. Einstein dizia que não possuía nenhum talento especial, 
e r a  a p e n a s  a p a i x o n a d a m e n t e  c u r i o s o.  E  a  a t i t u d e  d e 
questionamento permanente, exteriorizada ou mantida 
internamente e aliada à vontade de aprender é a competência que 
determina quem vai ser decisivo para mudar o mundo.

A Regra dos 3 
nvestimento, 
nvestigação e 
novação Alcino Lavrador 

Diretor Geral da Altice Labs
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Há um segundo mito que diz que é sempre a melhor ideia que ganha. A 
ideia (ou tecnologia) pode não ser a melhor mas é aquela que ajuda a 
sociedade ou instituição a ser a melhor. A melhor ideia tem que ser 
testada, corrigida e melhorada. Tal como na ciência, a evolução, na maior 
parte das vezes, resulta da eliminação uma a uma das várias hipóteses 
com base na experimentação, até que fica a última, a vencedora. O 
mesmo se deve aplicar numa organização.

Um terceiro mito é o do inventor solitário. Não se trata de uma 
tarefa específica de uma pessoa ou equipa específica, antes deve ser 
um objetivo e um propósito para todas as equipas, sem exceção, 
dentro de uma companhia. Para além das equipas internas, muitas 
vezes viciadas num determinado quadro de referências fechado, é 
extremamente importante que o processo de estimular a 
criatividade com vista à inovação seja permeável a pessoas, equipas 
e entidades externas, que contribuem com visões e experiências 
diferentes sobre um determinado problema. Podemos dizer que a 
inovação dá muito trabalho. Exige um esforço continuado da gestão 
que implemente atividades e processos que garantam o 
envolvimento de todos e que partilhem dos objetivos, visão e 
valores da organização. Cada um deve perceber qual o seu 
contributo para o propósito maior da organização e não apenas se a 
sua tarefa especifica é concluída no fim do dia. A tarefa de cada um é 
sempre algo inacabado mas que, se alinhado com o propósito 
maior, vai atingindo fases e marcos que levam a organização para 
outro patamar na criação de valor.

O processo de gestão de inovação na Altice Labs envolve todos os 
colaboradores que numa primeira fase são chamados a imaginar 
possíveis cenários futuros num horizonte de 5 anos. Nesses cenários, 
construídos a partir da identificação das forças de mudança obervadas 

na sociedade, política, mercado e tecnologia, posicionamos os nossos 
clientes e daí chegamos ao nosso posicionamento num cenário final. 
Com isso determinamos quais as áreas de atuação onde pretendemos 
estar, e traçamos o caminho a percorrer, como domínios de inovação, 
competências e conhecimento necessário. No final pretendemos 
construir um portefólio de produtos, serviços e aplicações que sejam 
diferenciadores e criem valor na sociedade futura orientada por 
princípios de sustentabilidade e éticos. Queremos deixar a nossa 
marca na construção de um mundo melhor e queremos que cada um 
dos nossos colaboradores sintam que ajudaram a construir esse futuro.
É inegável que o futuro, essencialmente tecnológico, terá de ser mais 
sustentável, mais ecológico e com uma gestão mais eficiente dos 
recursos. Por isso mesmo, e de forma a promover o país e os seus 
recursos, desenvolvemos, em parceria com um dos maiores players da 
indústria, um router com ambições claramente ecológicas e que 
promove a cortiça, um dos produtos nacionais mais emblemáticos. 
Temos também levado o nosso trabalho de investigação para o mais 
próximo possível das matérias que possibilitam uma maior 
dinamização do ecossistema tecnológico em Portugal. Temos projetos 
de investigação, em parceria com a Academia, ou projetos de 
desenvolvimento, em parceria com Start-ups, que tocam temáticas tão 
abrangentes como a vitivinicultura de precisão, a apicultura inteligente 
ou a otimização de processos de monitoria de condições ambientais.

Integrado na nossa estratégia de proximidade com as pessoas e 
com os territórios está o trabalho de colaboração com a Academia, 
onde mantemos relações privilegiadas com uma parte significativa 
das Universidades e Politécnicos do País e Centros Tecnológicos. 
Trabalho que considero ser de extrema importância, dado 
dinamizar o espirito de inovação junto das camadas mais jovens e 
potenciar o investimento local.
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Situada em Lisboa, mesmo em frente ao pólo do Instituto 
Superior Técnico, esta empresa oferece a clientes globais 
uma vasta gama de produtos diferenciadores. A busca 

incessante por soluções inovadoras na área da fala é o grande mote 
de trabalho da VoiceInteraction.

«Trabalhamos na área do processamento automático da fala. 
Desenvolvemos tecnologia que ajuda na transcrição do áudio para 
texto mas também fazemos o inverso. O que a nossa empresa faz, 
na verdade, é utilizar técnicas de inteligência artificial combinadas 
com algoritmos de Machine Learning, para desenvolver os motores 
relacionados com a transcrição e a produção da fala» explica o CEO 
da VoiceInteraction, João Neto, no que respeita ao trabalho que 
desenvolvem na área de processamento da fala.

Transcrever os áudios de reuniões ou escutas telefónicas é um dos 
serviços que a VoiceInteraction, que tem uma forte ligação com o 
Instituto Superior Técnico, apresenta.

«O resultado nem sempre é perfeito mas o que é necessário é criar 
condições para que a tecnologia funcione. Nos tribunais, por 
exemplo, as gravações de áudio atuais nem sempre têm qualidade. 
Quando falamos de sistemas deste tipo estamos a falar de sistemas 
que são automáticos e que, basicamente, são treinados com 
grandes quantidades de dados. Se os dados não estiverem em 
condições – basta as pessoas estarem sentadas longe dos 
microfones, por exemplo – e o nosso trabalho torna-se muito 
difícil». A transcrição é um trabalho exigente, que necessita que as 
pessoas vão de encontro às características disponibilizadas pela 
tecnologia.

utilizamos técnicas de 
inteligência artificial combinadas

com algoritmos de Machine Learning, 
para desenvolver os motores

relacionados com a transcrição e a produção da fala

Criada em 2008, a VoiceInteraction é uma empresa portuguesa líder de mercado em áreas como a transcrição de áudio ou 
legendagem inclusiva para televisão. A RTP, Globo, ABC ou a Polícia Judiciária são algumas das entidades que utilizam os 
seus serviços. Reconhecida tanto em Portugal como no estrangeiro, a inovação tecnológica é a principal característica dos 
produtos que apresenta.

tecnologia nacional 
com alcance global

VOICE
INTERACTION
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«Somos uma empresa de produto, que trabalha com várias 
empresas, incluindo televisões. Para elas, oferecemos um 
produto de Closed Captioning automático que é usado em vários 
mercados, sendo um dos maiores o Brasil. Neste momento, 
também estamos bastante ativos nos Estados Unidos da 
América. Estes são mercados muito regulados e, como tal, são 
obrigados a desenvolver sistemas com características mais 
específicas do que aquelas que temos, por exemplo, em 
Portugal”.

No que respeita ao setor da Legendagem Automática, João Neto 
considera que o continente europeu ainda é bastante 
subdesenvolvido: “Este assunto ainda está muito pouco 
desenvolvido em Portugal e na Europa, já que a legislação sobre 
este assunto não é muito apertada”. Este tipo de serviço é usado 
para que todos, independentemente das suas capacidades, 
possam ter acesso à informação.

A internacionalização como marca de empreendedorismo 

A VoiceInteraction desde sempre apostou na internacionalização e a 
sua presença em algumas das principais feiras do setor é exemplo 
disso, com a empresa portuguesa a garantir a presença em vários 
mercados internacionais.

«Temos que ter capacidade de trabalhar para o mundo mas, 
desse ponto de vista, temos um problema, pois os nossos 
sistemas são dependentes da língua. O motor é igual mas 
colocá-lo para funcionar em português ou em espanhol são 
trabalhos distintos, o que obriga a um esforço individual para 
desenvolver o sistema de uma língua para a outra. Mas 
conseguimos sempre aproveitar o motor e o produto em si», 
explica João Neto. “A VoiceInteraction tem sede em Portugal mas 
trabalha para o mundo e contribui para a evolução da 
tecnologia, mas esta é uma função que nunca termina”.

No futuro, os  objetivos de sempre  –  crescer e inovar 

«Temos de ser sempre capazes de sair da nossa zona de conforto 
e lutar para evoluir, pois só assim conseguimos crescer e ser uma 
empresa robusta, capaz de competir nos mercados mais 
complexos e difíceis», termina João Neto.

este tipo de serviço 
é usado para que todos, 

independentemente das suas capacidades, 
possam ter acesso à informação

+351 21 247 20 94

Rua Alves Redol, 9 1000-029 Lisboa, PORTUGAL  

info@voiceinteraction.pt facebook.com/voiceinteraction

linkedin.com/company/voiceinteraction

www.voice-interaction.com

Onde estamos...

João Neto 
 CEO 
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A Clariter Group instalou-se recentemente no 
mercado nacional, com a certeza que Portugal é um 
país de excelente reputação tecnológica na Europa. 
Em entrevista à Valor Magazine, Pedro Brandão, 
(P.B.) Country Manager para Portugal e Rosario 
Gambardella (R.G.), CEO da empresa, partilham a 
sua visão do mercado digital e do futuro da empresa.
 

Pedro Brandão, como aconteceu a entrada da 
Clariter Group em Portugal?

P.B.:Portugal é um destino de excelente reputação 
tecnológica na Europa. Prova disso são as inúmeras 
empresas que apostam muito forte nas competências e 
experiência de profissionais nacionais. Isto fez com que 
a Clariter Group decidisse alargar a sua cobertura 
passando a incluir Portugal, onde estamos a criar a 
nossa nova equipa local. 

Sendo que ainda contamos apenas com alguns meses 
ativos no mercado, podemos fazer um balanço 
preliminar virado para duas frentes: a recetividade e o 
sucesso. Já tivemos contacto e apresentámos as nossas 
soluções a dezenas de entidades nas mais variadas 
v e r t i c a i s ,  o n d e  h á  u m  c a m i n h o  d e fi n i d o  d e 
transformação e utilização de canais digitais. Quando 
s e  t o m a  c o n h e c i m e n t o  s o b r e  o s  s e r v i ç o s  e 
metodologias da Clariter Group, onde envolvemos o 
consumidor final dos nossos clientes em todo o 
processo, criamos sempre um momento de admiração 
e entusiasmo, e a recetividade tem sido muito boa. Na 
vertente de sucesso, em sequência com a boa 
recetividade, já nos foi possível arrancar no último 
trimestre de 2019 com projetos em clientes nacionais.

Pedro Brandão 
Country Manager Portugal

Uma empresa global 
com componente local
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Leia o artigo na íntegra no site

www.valormagazine.pt 

Dr. Rosario Gambardella, porque decidiram avançar também para 
um centro em Portugal?

R.G.: A Clariter Group é uma PME multinacional que sempre esteve 
focada e apaixonada por fornecer soluções e serviços inovadores e 
metodologias concebidas para melhorar as «interações» entre os nossos 
clientes e os seus próprios clientes – os consumidores finais - de uma 
forma internacional.
 
O nosso principal objetivo é cobrir a Europa nos próximos dois anos. 
Podemos dizer que há duas razões principais para termos decidido 
apostar em Portugal. Em primeiro lugar, é um país com um excelente 
ambiente no negócio das TI, com profissionais muito qualificados e 
clientes com um enorme potencial para a Clariter Group.  Em segundo 
lugar, porque vemos Portugal como uma porta aberta para novos 
negócios noutros países.

Que serviços propõe a empresa aos seus clientes nacionais?

P.B.: A nossa metodologia assenta num conjunto de serviços de 
Consultoria, Otimização, Acompanhamento e Implementação do 
processo de Gestão e Controlo de Qualidade de aplicações móveis e 
portais que sejam utilizados pelos consumidores para adquirirem o 
que os nossos clientes têm de oferta. Esses serviços são 
disponibilizados pelos nossos profissionais, com formações e 
valências distintas, de modo a entregar valor em duas vertentes 
principais: a redução de custos associados a esses processos e a 
aceleração da entrada no mercado de soluções digitais com elevada 
robustez e qualidade.

Começando no desenho ou reformulação de canais digitais, 
passando pela deteção de problemas de funcionamento ou 
experiência de utilização e incluindo a monitorização contínua e 
participação ativa na promoção da visibilidade e reputação dos 
produtos e serviços dos nossos clientes, criamos um aumento do 

sucesso de negócio e reduzimos de modo muito significativo o 
impacto negativo que qualquer exposição global de novas soluções 
pode ter quando não é exposta e validada no mundo real, o que é 
virtualmente impossível de reproduzir em qualquer simulação ou 
laboratório.

Crê que Portugal pode ser uma boa porta de entrada para o 
mundo lusófono, nomeadamente o mercado brasileiro?

P.B.: O processo de crescimento e expansão do Grupo Clariter não 
assenta só numa perspetiva europeia. A intenção é rumar a destinos 
noutros continentes, cobrindo pontos-chave em economias em 
crescimento e que sejam recetivas tecnologicamente a ofertas 
diferenciadoras. Não é apenas o Brasil que se enquadra nesta 
estratégia, mas certamente é um dos mercados-alvo onde 
queremos ingressar e o estabelecimento do Grupo Clariter em 
Portugal tem como objetivo alavancar essa entrada, com o apoio de 
proximidade de língua e de relações de confiança entre países, 
aplicando-se também a países do continente africano.

Como classifica o mercado português, no que respeita a desafios 
e oportunidades?

P. B. :  O  m e r c a d o  p or t u g u ê s  é  um  m e r c a d o  c om  m u i t a s 
oportunidades nesta área. Há uma clara Agenda Digital na mesa da 
Gestão de múltiplas verticais como Banca e Produtos Financeiros, 
Retalho e Consumo, Seguros, Saúde, Tecnologia e Comunicação, 
Indústria e Serviços. O desafio imperativo é que seja implementado 
um caminho para que essas empresas consigam chegar ao 
consumidor final cada vez mais, usando canais digitais onde 
podem exponenciar os seus negócios (em volume e qualidade e em 
redução de custos operativos) e há a apetência para adoção de 
abordagens inovadoras e para o desenho, construção e operação de 
soluções onde o consumidor seja parte de todo o processo.

Rosario Gambardella 
CEO Clariter Group

Portugal é um destino 
de excelente reputação 
tecnológica na Europa

www.claritergroup.com
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A Voltalia foi criada em 2005. Analisando estes 
14 anos de existência no mercado das energias 
renováveis, que avaliação faz da evolução do 

mesmo?

A Voltalia é uma multinacional francesa, fundada em 2005 
e cotada na Euronext Paris desde 2014. A empresa atua no 
mercado internacional no setor das renováveis como 
produtora de energia e prestadora de serviços, utilizando 
multi-tecnologia: solar, eólica, biomassa, hídrica e 
armazenamento. Em agosto de 2016, o Grupo Voltalia 
entrou em Portugal através da aquisição da Martifer Solar, 
ganhando uma maior visibilidade internacional, mas 
sobretudo enriquecendo as competências internas no 
setor solar.

Olhando aos 14 anos de presença no mercado das 
renováveis, poderíamos antecipar vários acontecimentos e 
fomos surpreendidos com outros. Falando de energia 
renovável na forma de eletricidade, poderíamos esperar 
várias alterações regulamentares, um acréscimo de 
maturidade em algumas tecnologias e uma evolução por 
tendência ao incremento da penetração de energias 
renováveis. Com isto, a existência de tarifas fixas tenderia a 
desaparecer e essa é a realidade que vivemos nesse 
momento. A geração eólica e fotovoltaica são as formas 
mais baratas de gerar eletricidade, hoje em dia. Esta 
quebra aplica-se principalmente às centrais que são 
instaladas desde finais de 2017 e às que deixam de estar 
sujeitas a tarifas fixas que estão por decreto-lei.

PORTUGAL  
 
tem condições de excelência 
para a energia solar

PORTUGAL 

A Voltalia está presente no mercado das energias 
renováveis há 14 anos, enquanto produtora de vários 
tipos de “energia verde” e prestadora de serviços a 
outros produtores e consumidores. José Carlos 
Amador, Global Marketing & Communication 
Manager, explicou como se processa este setor e quais 
os desafios que se avizinham.
 

José Carlos Amador 
Global Marketing & Communication Manager 
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A evolução é substancial, positiva para todos os consumidores, mas com 
grande incerteza para os investidores quando se olha a investimentos 
feitos hoje e que se pretende que produzam eletricidade no mínimo 
durante 20 anos, ou seja, até 2040.

Portugal é um país em que as energias renováveis podem ser um 
setor forte, no sentido da criação de emprego e no da rentabilidade e 
desenvolvimento interno e externo do país?

Portugal tem um bom conjunto de leis, com um grande alinhamento no 
que está regulamentado na União Europeia. Já na rentabilidade e risco 
dos projetos não é o mercado mais atrativo que se pode encontrar na 
atualidade. O excesso de liquidez no mercado atrai novos investidores 
para o setor, muitas vezes com menos experiência na eletricidade, o que 
causa distorção, decréscimo das margens e rentabilidade dos projetos. 
Os investimentos são feitos com base em alguns pressupostos do 
negócio e da sua tecnologia e, caso exista uma geração de eletricidade 
inferior ao esperado, uma pequena modificação regulamentar ou 
qualquer causa que impacte o projeto poderá estar-se próximo da 
viabilidade económica do projeto. Este tipo de situações poderão criar 
três riscos que não são valorizados hoje: a garantia de geração de 
eletricidade, a qualidade da geração de eletricidade e o cumprimento 
do financiamento do projeto. O apoio estatal não é necessário no 
momento atual tendo em conta a maturidade da tecnologia, no 
entanto, o modelo de leilão escolhido pode tendencialmente distorcer a 
lógica de mercado, dado que vários vencedores dos leilões de solar 
fotovoltaico terão de contribuir financeiramente para o Sistema Elétrico 
Nacional, enquanto outras atribuições de capacidade não o fizeram.

O desenvolvimento das centrais na Península Ibérica, particularmente 
em Portugal, é condicionado pela reduzida capacidade de ligação com 
França, o que por si só é também um fator limitador a mais 
investimentos – no binómio habitual da geração-consumo.

Já na ótica laboral, tendo em conta as várias obras que se prevê e 
projetos que devem ser operados, existirá a criação de emprego 
qualificado. Cada tecnologia renovável terá mais ou menos conteúdo 
nacional dependendo da opção de cada promotor.

Quais são as energias cujo setor tem mais condições para crescer?

A tendência de descarbonização da economia e a competitividade do 
custo por cada kWh gerado (na indústria mencionado como LCOE – 
Levelized Cost of Energy) cria condições para que Portugal tenha 
condições de excelência para a energia solar, eólica onshore e offshore 
flutuante, hídrica, biomassa, complementada com sistemas de 
armazenamento. A larga experiência em cada uma destas tecnologias 
permitirá ao país ter um futuro risonho. Prova disso são os vários centros 
de competências de empresas do setor renovável que escolheram 
Portugal como origem dos seus desenvolvimentos – quer nos serviços, 
fabrico ou investigação e desenvolvimento.

O facto de garantirem todo o ciclo, desde a produção ao 
armazenamento, distribuição de energia e manutenção e 
monitorização de todos os processos é uma mais-valia na vossa 
relação com o cliente?

Procuramos abranger todo o espectro dentro do que um cliente de 
eletricidade possa necessitar. Além do ciclo de geração, atuamos tanto 
em projetos de larga escala com centenas de megawatt como em 
projetos de pequena escala para escolas, unidades fabris ou para 
distribuidores que irão instalar as soluções Voltalia em casa do cliente 
final.

Como empresa integrada, a nossa capacidade de desenhar soluções, 
fazer todo o processo de instalação, colocação em funcionamento, 
operação e comercialização permitem ao cliente manter o foco no seu 
negócio enquanto trabalhamos para reduzir os custos de eletricidade. 
Como promotor de energias renováveis em várias geografias 
procuramos ter um impacto positivo na geração da chamada “energia 
verde”, assim como, investimos sempre nas regiões onde instalamos os 
nossos projetos com várias  campanhas e  projetos sociais 
exclusivamente direcionados às comunidades locais, com vista à 
sustentabilidade dos recursos locais.

Quais os desafios mais urgentes de ultrapassar?

Há vários desafios para os produtores de eletricidade. Estes dasafios vão 
propagar-se a toda a cadeia de valor com várias dúvidas do que poderá 
surgir que possa trazer uma disrupção do mercado. O reflexo é a 
existência de estudos que atestam para o acréscimo de consumo e do 
preço da eletricidade, enquanto outros estudos apontam para uma 
estagnação ou decréscimo no transporte ou distribuição, seguida da 
contínua redução do preço da eletricidade. Estes dois possíveis, mas 
contraditórios, cenários terão impacto nas previsões de qualquer 
empresa na viabilidade de investimento na geração de eletricidade.

A maior incerteza pode dizer-se que está relacionada com a expectativa 
dos mercados dentro de 10 a 15 anos. O desafio mais urgente pode 
centrar-se na palavra previsibilidade, aplicando esta palavra a dois 
fatores fundamentais: previsibilidade do binómio geração-consumo 
(maturidade tecnológica dos equipamentos, influência das alterações 
climáticas, alterações ao consumo com acréscimo por via da mobilidade 
elétrica ou decréscimo por via das instalações de autoconsumo) ou a 
previsibilidade do negócio (os valores de venda de energia a mercado 
ou com tarifas fixas, a viabilidade económica, as alterações na procura-
oferta). É urgente regular estes desafios para garantir que a 
maximização de energia renovável é sustentável economicamente para 
o produtor, consumidor e prosumidor (cliente que irá produzir, consumir 
e também vender o seu excedente) para evitar um decréscimo da 
qualidade e insustentabilidade das redes de transporte e distribuição.
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(TROT)inete 
Para contar a história da Trotinete Lda., temos de conhecer e conversar com a sua fundadora e administradora, Matilde Vasconcelos 
(MV). A história pessoal e profissional desta mulher empreendedora, apaixonada pelo design e por aquilo que faz, entrelaça-se com 
a da empresa que criou em 1992.

De então para cá, muitas coisas mudaram. A 
Trotinete começou por ser uma empresa 
t ê x t i l  q u e  d e s e n h a v a ,  p r o d u z i a  e 

comercializava coleções de roupa infantil para a sua 
marca. MV era, então, uma empresária em início de 
percurso e nem sempre o caminho foi fácil: “Era muito 
jovem, tinha já a minha primeira filha, e por isso tive de 
conciliar a vida familiar com a criação da empresa. 
Sempre gostei de desafios, e sendo apaixonada por 
tudo o que diz respeito ao processo criativo e de 
desenvolvimento do produto, encontrei neste projeto 
uma forma de manter viva a imaginação, a necessidade 
de criar e a de projetar o futuro. Hoje posso dizer que me 
orgulho nisto que já são 27 anos de experiência.

MV sempre foi uma defensora da diferenciação, em que 
as empresas têm de gerar o seu próprio valor, a sua 
marca própria, criar independência do trabalho a feitio. 
É ai que se cria valor e faz a diferença. A sua primeira 
experiência profissional como designer/empresária, 
foi feita logo após terminar o curso de Design de 
Calçado, no CFPIC em S. João da Madeira. Não chegou a 
concluir arquitectura para ir estudar Design e 
modelação no CFPIC (Academia de Design e Calçado). 
Terminado o curso, nasceu a primeira filha e passados 6
meses, em conjunto com dois colegas abriu um 
gabinete de modelação e design de calçado: “Nessa 
altura, os industriais ou compravam, ou copiavam os 
modelos que traziam de fora, quase não existiam 
marcas próprias, e o conceito de designer era 
praticamente inexistente. A nossa ideia era boa, 
desenhar coleções para fábricas de calçado que não as
tinham. No fundo, fomos pioneiros…

uniformes para miúdos e graúdosuniformes para miúdos e graúdos

Matilde Vasconcelos 
CEO
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Como queria estar mais próximo da sua família, os têxteis surgiram 
como um novo desafio, mais próximo de casa. MV estava decidida a 
criar uma marca própria desenhada por si, para crianças.

A primeira coleção começou a ser comercializada no Porto em 
algumas boutiques de referência: ‘’O sistema inicial era de pronto-
moda, num registo ‘’porta-à-porta’’, o que obrigava a produzir para 
s t o c k .  R a p i d a m e n t e  c o m p r e e n d i  o s  r i s c o s  q u e  c o r r i a , 
nomeadamente de ficar com monos, isto é, produtos não vendidos e 
acumulados dentro de portas. De modo que na coleção seguinte, 
optei por alugar um stand numa feira de roupa de criança em Lisboa, 
a FIL. Foi um sucesso comercial, vendi praticamente para todo o País, 
despachando muita mercadoria para boutiques. Ainda assim, muito 
do que fiz, por falta de experiência, envolvia a não cobrança, e muito 
do que vendi, acabou também por não ser cobrado…’’

Resiliência e determinação são características-chave em MV, o que 
lhe permitiu reagir a estes volte-faces, e procuram sempre novos 
drivers para a empresa e marca.

Durante os dois primeiros anos, a Trotinete vendia as suas coleções 
para lojas de roupa de criança. Todavia, acabaria por lhe ser proposto 
um desafio ao qual MV não conseguiu resistir: “Um colégio contactou 
a empresa e propôs que desenhássemos os uniformes escolares. Era 
algo inédito, pois no início da década de 90 eram muito poucos os 
colégios que tinham uniformes. Não era algo instituído, como hoje o 
é, pelo que o desafio me pareceu super interessante. Além disso, 
garantia à empresa uma estabilidade financeira que foi 
absolutamente necessária para a sua sobrevivência”.

A parceria foi um sucesso, volvidos 25 anos, esse colégio ainda 
recorre à Trotinete sempre que é necessário renovar o stock de 
uniformes escolares. Prova de que a relação de parceria estabelecida 
com os clientes é um dos vetores da empresa.

Uma segunda pele

Matilde Vasconcelos sabe exatamente o que procura quando precisa de 
desenhar um uniforme: ‘’Se pensarmos bem, são as peças que mais 
vestimos, as que usamos a semana toda. É por isso essencial que com elas 
nos sintamos bem, tanto pelo conforto como pelo próprio look’.
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e propôs que desenhássemos 

os uniformes escolares
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Se para as crianças essa é a característica principal destas peças, no que 
respeita aos adultos o cuidado é acrescido pelo Feet, ou seja os modelos 
tem de ter um excelente corte, para que assentem bem: “Para além da 
Trotinete, que trabalha os uniformes escolares de crianças, criámos, em 
1997, a marca TROT, que comercializa uniformes corporativos para 
adultos em diferentes áreas de atuação profissional, contemplando os 
setores da saúde, restauração, segurança militar, polícia e hotelaria, 
onde somos particularmente fortes. Nesses casos, o colaborador tem de 
se sentir confortável na sua pele, isso torna-o mais produtivo e eficiente, 
assim como trabalhar se torna mais agradável. Um uniforme tem de ter 
essa capacidade de ser intemporal, de se ajustar perfeitamente a quem 
o veste, como uma segunda pele”.

Para desenhar uniformes para hotelaria, por exemplo, MV tem em 
conta vários fatores: “Primeiro precisamos de conhecer o conceito do 
hotel. Depois é necessário compreender quais as funções da pessoa a 
quem aquele uniforme se destina, e posteriormente ajustá-lo às 
tendências da época e ao custo de produção. Só depois é que nos 
podemos dar ao luxo de pensar o design propriamente dito. Ainda 
assim, faço questão de que as peças estejam o mais atualizadas 
possível, pois os colaboradores de um hotel são a marca da casa, são as 
primeiras caras que um cliente vê”.

A importância das matérias-primas

O desafio maior de trabalhar nesta área específica do setor têxtil recai 
na escolha dos materiais a utilizar para a confeção das peças: “Temos de 
ter em conta que estes uniformes – quer os de criança, quer os de adulto 
– são alvo de uma utilização intensiva e de lavagens muito frequentes, 
por isso não podemos escolher qualquer tipo de matéria-prima e 
acessórios para confecionar. Têm de ser materiais duráveis e resistentes, 
porque o desgaste é intensivo”. O caderno de encargos que a Trotinete e 
a TROT disponibilizam aos fornecedores é muito exigente, pois a 
qualidade que a empresa assegura é alta: “Queremos garantir a 
qualidade da peça durante dois anos, no entanto o incorrecto 
manuseamento prejudicará a nossa intenção. Na maioria dos casos até 
asseguramos uma janela temporal maior, mas tudo depende do 
tratamento que é dado às peças e da sua utilização mais ou menos 
frequente”. Tive um cliente, ed. de infância, que utilizou as mesmas duas 
batas durante 15 anos!”

Por outro lado, consideram a questão temporal: “Temos casos de 
colégios, sobretudo, que trabalham connosco há décadas e cujos 
uniformes são os mesmos desde a primeira vez que os desenhámos. 
Nunca mais mudaram o design das peças porque de certa forma se 

tornaram a própria identidade do cliente, tendo adquirido um valor 
institucional. Temos também de ser rigorosos na escolha dos materiais 
mal desenhamos o uniforme, para que possamos assegurar a sua 
contínua substituição ao longo dos anos.

A roupa inteligente

Dois dos grandes pilares que sustentam a Trotinete são a inovação e a 
tecnologia. A empresa criada por MV está constantemente envolvida 
em projetos, muitos deles resultantes de desafios que colocam à 
administradora: “Muito recentemente iniciámos um novo projeto numa 
área têxtil onde a TROT não tem tradição – os Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI’s). Foi-me proposto por um cliente que 
desafiássemos a nossa capacidade e aliássemos o design com que 
trabalhávamos à tecnologia de proteção e de segurança individual, 
tendo assim surgido a gama Hight Gear Tech”.

Matilde Vasconcelos criou um grupo de trabalho dedicado exclusivamente 
à área da investigação e o resultado foi surpreendente: “Na área da saúde, 
por exemplo, temos roupa que pode ser lavada a 90 graus, roupa que 
confere maior proteção contra manchas de sangue ou de outros fluidos, e 
ainda materiais que conferem maior resistência a determinadas doenças, 
como é o caso da ébola. É importante garantir oferta de materiais que se 
alinhem com estas necessidades. Por outro lado, se falarmos em forças de 
segurança, existem já camisolas cujas malhas são reforçadas para resistir a 
rasgos, abrasões e outros riscos aos quais estes profissionais são 
continuamente expostos. Há também um foco grande no equipamento 
que o próprio fardamento pode incorporar, como é o caso de sistemas de 
iluminação, aquecimento e GPS. Por fim, aliamos a tecnologia ao design 
para que os tecidos sejam leves e confortáveis. No fundo, visto de fora, o 
fardamento aparentará ser absolutamente normal. Obviamente isto 
acarreta custos acrescidos, e em Portugal, na grande maioria dos casos, o 
cliente não está ainda tão predisposto a pagar pela qualidade e proteção. 
Ainda assim, penso que a preocupação das empresas relativamente à 
segurança dos trabalhadores tem vindo a aumentar, mas ainda falta 
amadurecer esta perspetiva. 

A par com a internacionalização das suas marcas, a Trotinete Lda. esteve 
presente na maior e mais conceituada feira de EPI’s, a A+A e na maior 
feira de material hospitalar, a MEDICA, ambas em Dusseldorf: “Faz 
sentido estarmos presentes pois o mercado europeu está mais maduro 
e adere melhor a determinados produtos que temos para oferecer, 
sobretudo no que respeita ao fardamento inteligente”. Gostamos de 
inovar e de fazer diferente”. Os pijamas weaRX anti escaras, 
especialmente desenvolvidos a pensar nos doentes acamados, são o 
exemplo máximo da tecnologia aplicada à roupa: “Trata-se de um 
produto novo, concebido para não ter de ser despido sempre que o 
doente tem de ser lavado ou tratado, permitindo- lhe conservar a sua 
dignidade.  Para além disso, as propriedades intrínsecas dos materiais 
conferem vantagens terapêuticas, ajudando, por exemplo, a circulação 
sanguínea, e as suas características mecânicas conferem-lhes 
respirabilidade e um toque mais macio, diminuindo assim a fricção na 
pele, e consequentemente o risco de escaras.’’

o colaborador tem de se 
sentir confortável na sua pele, 

isso torna-o mais produtivo e eficiente, 
assim como trabalhar se torna mais agradável
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Uniformes eco-friendly

Sempre na vanguarda da inovação e com um espírito de “fazer mais 
e melhor” sempre presente, Matilde Vasconcelos considera que, 
enquanto empresária, pode também ser embaixadora de alguns 
valores fundamentais – um deles é a sustentabilidade: ‘’Já há vários 
anos que fazemos a nossa própria reciclagem de lixos, no sentido 
de reaproveitarmos excedentes têxteis para a criação de fibras 
novas. Estamos também a estudar uma forma de acabarmos com 
as embalagens plásticas de transporte e acondicionamento dos 
uniformes, para darmos início ao uso de materiais feitos com cartão 
reciclado, mas queremos ir ainda mais longe’’.

A melhoria contínua de produtos e processos de fabrico são uma 
constante em termos da gestão empresarial, a par com a 
implementação de boas práticas de sustentabilidade: ‘‘Está 
previsto para o início do próximo ano substituirmos o 
embalamento em sacos de plástico, para o passarmos a fazer com 
papel reciclado. Há um esforço crescente no sentido de manter os 
princípios de sustentabilidade da empresa, mesmo que isso 
acarrete maiores custos’’.

Industria 4.0

O  t ê x t i l  é  u m  d o s  s e t o r e s  q u e  l i d e r a  a  I n d ú s t r i a  4 . 0 . 
Crescentemente, a metodologia de processos tradicionais de 
produção está a interagir com uma nova e moderna tecnologia da 
informação (TI) e comunicação. Nelas, estão envolvidos o uso de 
linhas de montagem e produtos ajustados ao longo do processo de 
fabricação, nas quais unidades em diversos lugares trocam, 
simultaneamente, informações sobre compras e stocks. Em 
resumo, trabalhadores, máquinas, produtos e matérias-primas se 
relacionam tão naturalmente. Neste âmbito a empresa tem vindo a 
transformar-se numa empresa inteligente, tendo como foco a 
evolução tecnologia, e a pegada digital, como exemplo, a criação de 
plataformas de e-commerce. Tem também implementado o 
sistema Fashion On Demand: “Automatiza a cadeia de 
fornecimento proporcionando à empresa a rapidez e agilidade que 
a costumização de vestuário requer”, afirma.

Fazer mais

A Trotinete é uma empresa dinâmica e cujo desígnio é fazer sempre 
mais e melhor “conseguiu reinventar-se com base em novos e mais 
valorizados drives, como o design, a inovação tecnológica e o 
serviço, tornando-se cada vez mais internacional e competitiva, 
especialmente nos segmentos mais exigentes do mercado. Além 
disso, sentir que os clientes confiam no nosso trabalho é muito 
importante. O sucesso de uma empresa vai muito para além da 
gestão financeira. Uma empresa de sucesso não é só aquela que se 
sabe reinventar e inovar, mas também a que se mantém resiliente e 
perseverante perante os mais variados desafios. É preciso sermos 
apaixonados pelo que fazemos e, nós, na Trotinete, somos!”. 22 605 4081

Centro Empresarial Arroteia, R. do Barroco 174 Armazém M, 
4465-591 Leça do Balio

geral@trotinete.pt

facebook.com/Ceforcivil

Onde estamos...

linkedin.com/company/trot-&-trotinete

http://www.trotinete.pt



 Employer Branding e Recrutamento
Portugal + Digital: 

na Economia Global 

Com o digital passamos a ter mais capacidade em oferecer processos uniformes que respeitam a cultura da marca empregadora, indo ao 
encontro das expectativas de candidatos e trabalhadores.

Miguel Luís 
Gestor de Comunidades Digitais 

 O Grupo Norte é um grupo empresarial que nasceu em 
Valladolid, Espanha, em 1972. Após a expansão para o 
Chile e para o Peru viria a instalar-se em Portugal em 2017. 

Miguel Luís, gestor de comunidades digitais do grupo em Portugal 
falou à Valor Magazine sobre Employer Branding e o futuro do 
digital na área dos Recursos Humanos em Portugal.

“O investimento do Grupo Norte em Portugal surge como forma de 
acompanhar os seus clientes, muitos de índole Ibérica, e ajudá-los a 
desenvolver o seu capital humano no nosso mercado.“, começa por 
explicar Miguel Luís. “A nível internacional somos um conglomerado de 
serviços que satisfaz necessidades de 1600 clientes, com uma gestão 
diária de mais de 12.700 colaboradores, 5% com deficiência. Em 
Portugal oferecemos serviços de Consultoria em Gestão do Talento, 
R&S, Formação Profissional, Outsourcing e Trabalho Temporário. 
Estamos a crescer com um posicionamento que assenta em 3 drivers: 
Inovação e Gestão de Talento com Impacto Social. Com uma 
diversificada carteira de clientes, acreditamos na relevância 
estratégica da conjugação de 3 variáveis para atrair e reter talento 
dentro das organizações: o Employer Branding, o Trabalho em Rede e o 
Recrutamento Digital".

O digital e o recrutamento global

Atualmente, existe uma pluralidade de canais digitais onde os profissionais 
podem conhecer as oportunidades disponíveis no mercado e, mais que isso, 

é possível formar comunidades, onde candidatos e especialistas coexistem: 
“É fundamental saber promover uma oferta de emprego através de 
estratégias de Recruitment Marketing, um processo que deve apoiar e estar 
alinhado com a estratégia de Employer Branding do nosso cliente”.

 O Employer Branding em Portugal

O mercado nacional encontra-se numa fase de transformação, onde 
uma maioria de empresas ainda usa técnicas clássicas de 
recrutamento, com a colocação de anúncios, mas começam a emergir 
empresas onde o Employer Branding já é uma realidade, com a criação 
de propostas de valor para os candidatos e a participação em 
comunidades que promovem uma atração muito mais alinhada, 
reduzindo custos administrativos. O segredo passa por desenvolver 
uma estratégia de comunicação que corporize a EVP - proposta de valor 
do empregador - que será única e distintiva. É fundamental que a 
empresa saiba definir a sua cultura organizacional para perceber se, a 
partir daí, um candidato é mais ajustado do que outro. Quando isso for 
claro, será mais fácil para recrutadores e candidatos aferir o seu ajuste a 
uma determinada vaga. “Enquanto especialistas nesta área apoiamos 
os nossos clientes a definirem a sua EVP e a estruturar a arquitetura da 
sua marca empregadora. Podemos também ajudar a desenvolver a 
experiência dos seus candidatos e trabalhadores ou a definir os canais 
mais adequados para tornar a sua estratégia de Employer Branding 
mais eficaz”.
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Como começou o projeto da AskBlue?

A AskBlue foi fundada por quatro sócios - Pedro Nicolau (CEO), 
Sofia Bastos Santos, Rui Couto e eu própria – todos com forte 
experiência de Consultoria e Gestão. O caminho de crescimento 
que temos feito ao longo destes anos tem sido percorrido por e em 
conjunto com os clientes. Atualmente já contamos com uma 
equipa de mais de 200 colaboradores, doa quais uma elevada 
percentagem de perfis séniores, com as competências e 
conhecimentos para endereçar os mais complexos desafios 
tecnológicos e de negócio. E, apesar de termos começado com um 
forte foco no mercado financeiro, temos vindo a desenvolver 
projetos, de forma crescente, em outros setores de atividade, 
como sejam a saúde e o retalho.

Quais são as vossas principais áreas de oferta?

A oferta da AskBlue abrange as áreas de Consultoria, Tecnologia e 
Outsourcing. Dada a evolução do mercado e fruto do pedido dos 
clientes, a empresa lançou uma nova unidade de negócio, 
dedicada à área de Operações já em 2019. Esta unidade, liderada 
pelo novo partner, Miguel Freire, incorpora a área de Application 
Management, responsável pela manutenção evolutiva e suporte 
aplicacional core e o AskBlue Technology Center (ATC), um centro 
de suporte focado na manutenção de aplicações, e que visa prestar 
um serviço remoto de manutenção evolutiva e corretiva de 

aplicações criadas pela AskBlue ou por terceiros. Esta nova 
estrutura constitui um sólido exemplo da experiência profissional 
diversificada de toda a equipa, reconhecida pela sua competência 
no desenvolvimento de projetos, seja em ambientes nacionais e 
internacionais, em contextos organizacionais de grande exigência 
e complexidade.

A empresa tem vindo a crescer de forma contínua. Qual é a base 
da estratégia de crescimento da AskBlue para o futuro?

Desde o início que temos apostado na diversificação, e 
consideramos neste contexto quer a evolução das áreas de negócio 
quer dos verticais endereçados. A nova unidade de negócio de 
Operações é claramente parte dessa visão de crescimento que 
temos para os próximos anos. Adicionalmente, foi criada uma 
nova unidade para gerir os principais clientes e o mercado 
internacional, sendo a internacionalização um dos vetores de 
crescimento para o futuro. Esta estrutura tem como principal 
responsabilidade coordenar e promover as diversas ofertas nestes 
mercados, sendo que inicialmente teremos uma equipa dedicada 
que irá trabalhar prioritariamente alguns mercados específicos. 
Reforçámos também a nossa equipa de recrutamento para 
conseguirmos captar os melhores recursos ao ritmo dos novos 
desafios que nos apresentam, sem nos esquecermos dos desafios 
que a retenção de talento representa atualmente. Um objetivo de 
sempre – sermos um parceiro dos nossos clientes na consolidação 
do seu Presente e na construção do seu Futuro.

Ana Rosado 
Partner

+351 211 939 865Avenida da Igreja, 42, 4º dto. 1700-239 Lisboa   

info@askblue.pt

 

facebook.com/Askblue-730179023694133/askblue.pt

Onde estamos...

 
EQUILIBRIO
ENTRE PESSOAS 
E TECNOLOGIA

Empresa portuguesa de consultoria, a AskBlue tem como objetivo apoiar as empresas e organizações nos processos de 
transformação digital, bem como na definição das suas estratégias de estruturação de negócio. Uma conversa com Ana Rosado, 
senior partner da AskBlue, que nos dá uma perspetiva da evolução da empresa e dos motivos por trás do seu sucesso.
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Inaugurado em julho de 2017, 
ocupa dois edifícios do início 

do século XX e manteve o 
espírito arquitetónico e a 
natureza dos materiais - 

escadarias de madeira, janelas 
em cantaria e tetos estucados 

ornamentados.

23 quartos 
(1 preparado para pessoas com mobilidade reduzida)

Bar 
Piscina interior
Ginásio
Sauna | Banho turco | Cabine de massagem 

SINTA-SE UM REI

 www.ibn-arrik.pt

R. Alexandre Herculano 18-24, 3000-104 Coimbra
Telefone: 239 822 600 |  969 220 231

geral@ibn-arrik.pt 



Pedro Magalhães 
Diretor de Negócio IFD 

Linha Capitalizar Mais:
Caso de Sucesso

A IFD – Instituição Financeira de Desenvolvimento, S.A. foi 
criada, no final de 2014, com o objetivo de colmatar as 
falhas de mercado no acesso das empresas portuguesas ao 

financiamento, contribuindo para o desenvolvimento económico 
e promovendo a criação de riqueza e emprego em Portugal.

Sendo uma entidade grossita, ou como designado pelos nossos 
vizinhos espanhóis, um “banco de segundo piso”, ainda que esteja 
sujeita à supervisão do Banco de Portugal, não recebe depósitos, 
nem pode financiar diretamente as empresas. Atua estabelecendo 
parcerias com intermediários financeiros, sejam eles Bancos, 
Sociedades de Garantia Mútua, Business Angels ou Sociedades de 
Capital de Risco, que são os veículos que canalizam os fundos para 
as empresas.

A ambição da IFD é a de alavancar fundos públicos, mas sobretudo 
privados, que permitam reforçar os capitais próprios das empresas 
viáveis, sejam pequenas ou médias empresas (PME) ou empresas 
de média capitalização (mid-caps), mas também apoiar a 
conceção de créditos com maturidades longas, nomeadamente 
através da partilha de risco com os intermediários financeiros. 

Por forma a alongar as maturidades, a IFD desenvolveu uma linha 
de crédito com garantia, Linha Capitalizar Mais, que, recorrendo à 
virtuosidade do sistema nacional de garantia mútua, permite que 
os créditos concedidos às PME beneficiem de uma partilha de risco 
entre as várias entidades parceiras. Este mecanismo de garantia e 
contragarantia permite ainda potenciar a redução do custo de 
financiamento às empresas, e permitindo assim o acesso ao crédito 
a empresas que, de outra forma, não o conseguiriam.

Opinião
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Vivemos tempos em que o capital de risco reúne uma maior atenção e 
atratividade, sendo, na indústria, a fonte de financiamento mais trendy. 
Tem, indiscutivelmente, o seu espaço e as suas vantagens para o 
ecossistema empreendedor em Portugal. Não é, contudo, um 
mecanismo de financiamento acessível a todas as empresas e a todos os 
modelos de negócio. Também não se esperaria que fosse.

Neste enquadramento, a Linha Capitalizar Mais merece destaque como 
um instrumento de financiamento de âmbito mais alargado: permite 
apoiar o investimento de microempresas de cariz mais familiar, mas 
também projetos inovadores mais estruturados e capital intensivos. 
Estamos a falar de um instrumento, enquadrado no âmbito do Programa 
Capitalizar, que, sendo disponibilizado por praticamente todas as 
instituições de crédito a operar em Portugal, financia projetos de norte a 
sul do país, desde empresas localizadas nos grandes centros 
empresariais, até aos projetos de reforço da capacidade instalada nas 
regiões de menor densidade populacional e empresarial.

A capilaridade que caracteriza a Linha Capitalizar Mais, enquanto fonte 
de financiamento para projetos de investimento, fica demonstrada pelos 
números de execução que regista, tendo já apoiado mais de 2.500 
empresas, para um montante de financiamento aprovado de mais de mil 
milhões de euros. O impacto na economia, em especial no setor 
empresarial e no emprego criado, é revelador quando se tem em 
consideração que grande parte da execução foi registada nos últimos 12 
meses.

A atuação da IFD no mercado, ainda que seja uma entidade 
relativamente recente, tem-se revelado pela capacidade de 
desenvolver novos instrumentos financeiros que vão ao encontro das 
necessidades de financiamento das empresas, oferecendo um 
conjunto de mecanismos distintos de apoio ao investimento, nos quais 
não podemos deixar de destacar a Linha Capitalizar Mais.
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o papel das empresas na mudança 
indelével pelo meio ambiente

SUSTENTABILIDADE:

Filipe Ferreira 
Administrador Vicaima

Se a corrida pelo petróleo fez já parte da história mundial, hoje 
a luta encaminha-se para outra direção, cujo nome poder-se-á 
definir por sustentabilidade. Palavra que deriva do latim 

sustentare, que significa apoiar, conservar e cuidar, compondo o 
glossário mundial, agregador de géneros e idades distintas, bem 
como das organizações dos mais diversos setores e áreas de atividade.

Viver motivado pela cruzada verde parece, logo, fazer parte de um 
propósito global, mesmo que se possa questionar sob de que forma 
cada um vivencia realmente o conceito e os seus reais impactos. Serão 
as preocupações e as motivações pela bandeira da sustentabilidade 
iguais para todos? Estaremos todos igualmente centrados no amanhã 
e nos seus desafios, bem como a refletir sobre a possibilidade de 
assistirmos à finitude dos recursos naturais como água, energia, entre 
tantos outros? Somos hoje mais sustentáveis do que ontem, mas será 
que esta sustentabilidade é assegurada por todos na tríade pessoal, 
social e profissional?

Nesse sentido, é com orgulho que afirmo que, num prisma 
multidisciplinar, as ações da Vicaima detêm sempre um cunho 
inovador e responsável, há quase 60 anos. Este compromisso visa, 
assim, propagar a viabilidade económica, social e, claro, sustentável, 
numa base diária. Daí que, do início até ao fim da nossa cadeia de 
valor, as nossas soluções possuam um controlo de qualidade, 
segurança e de I&D devidamente certificados. Destaco o papel 
pioneiro da Vicaima a nível nacional quando, em 2005, obteve a 
certificação FSC® (Forest Stewardship Council®), algo que reconhece a 
minimização de impactos ambientais, económicos e sociais. Desde 
então, contamos com mais de quatro milhões de produtos com a 

etiqueta FSC®, que garantem a nossa idoneidade e responsabilidade 
ambientais.

Debater esta temática é uma urgência. No entanto, nos dias de hoje, 
torna-se ainda mais relevante praticar e entender o conceito de 
“sustentabilidade” no seu âmago. Esta não deve ser uma preocupação 
apenas das empresas. É, aliás, inegável que a sociedade em geral, 
principalmente as camadas mais jovens, já a entendeu e está mais 
sensível aos temas ambientais e à responsabilidade que cada um tem 
de preservar o planeta. Trata-se de uma geração que adota estilos de 
vida mais saudáveis, que se preocupa com a poluição, faz reciclagem, 
compostagem, cultiva os próprios produtos hortícolas, desloca-se em 
transportes públicos, adota a mobilidade elétrica, procura viver em 
casas mais sustentáveis e integrar, claro está, organizações com 
propósitos alinhados com as suas crenças, cuja cor é verde.

É neste seguimento que as empresas — de todos os setores, 
arrisco-me a dizer — se viram obrigadas a adotar essa nova 
postura. Os produtos e ações sustentáveis na área empresarial 
ganham destaque e interesse dos consumidores, uma vez que os 
indivíduos estão cada vez mais conscientes do peso ecológico e 
social de suas escolhas.

Nesse propósito, a Vicaima implementou, recentemente, o projeto 
Declaração Ambiental de Produto (DAP), cuja finalidade é o 
fornecimento das informações quantitativas que um produto 
comporta ao longo do seu Ciclo de Vida (ACV). Tal projeto tem, assim, 
uma pegada indelével na certificação ambiental de Edifícios, tais 
como o LEED ou BREEAM.
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Se analisarmos os objetivos da Agenda de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU e olharmos, por exemplo, para a indústria de 
madeiras e derivados, percebemos que o setor segue no bom 
caminho. Um dos objetivos vai no sentido de proteger, restaurar e 
promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 
forma sustentável as florestas, combater a degradação dos solos e 
travar a perda de biodiversidade.

Além da utilização de matérias-primas certificadas, como é o caso 
de madeira certificada FSC®, é prioridade para a Vicaima cumprir, 
de forma minuciosa, o Regulamento Europeu – EUTR, que 
minimiza os riscos da comercialização de madeira ilegal. De 
ressalvar, igualmente, o reconhecimento da Vicaima pelo Portal da 
Construção Sustentável, a entidade que promove a visibilidade das 
boas práticas de empresas que respeitem a qualidade construtiva, 
eficiência energética e reabilitação.

No entanto, para obter a robustez da sustentabilidade de que falo, 
não basta cumprir leis ou normas impostas. É necessário ir mais 
além. Para uma empresa que deseja agir de acordo com os 
parâmetros da sustentabilidade, é fundamental ser socialmente 
justa. Isso significa valorizar não apenas o seu público-alvo, mas 
também assegurar o desenvolvimento pessoal dos funcionários, e 
de todo o ecossistema ligado, direta ou indiretamente, com a 
organização, promovendo a capacidade de produção, de 
distribuição e de utilização das riquezas produzidas pelo homem, 
buscando uma sensata distribuição de renda.

Recentemente, foram divulgados dados de consumo acima da 
capacidade que o planeta tem de repor os seus recursos naturais. 
Nos primeiros 210 dias de 2019, consumimos 74% além da 
capacidade da Terra de se regenerar no período de um ano. Nunca 
tinha acontecido de forma tão rápida desde que o planeta entrou 
em défice ecológico, no início dos anos 70. Estará a missão de 
levantar a haste da sustentabilidade mais frágil do que nunca, 
muito embora não haja precedentes quanto à mobilização de 
esforços neste sentido?

Certo é que a sustentabilidade integra a maratona humana, 
cabendo às empresas querer chegar à meta de forma intacta, 
impulsionando a continuidade.
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 A inovação, isto é, a capacidade de colocar conhecimento 
avançado ao serviço das empresas, da atividade económica e, 
de uma forma geral, de toda a atividade humana, é uma 

poderosíssima ferramenta para o crescimento e competitividade 
sustentáveis: cria valor e emprego, melhora fortemente a nossa 
capacidade de concorrer e permite enfrentar com confiança os desafios 
deste mundo em mudança. Sob esse ponto de vista, a inovação é o mais 
poderoso instrumento de uma universidade para intervir na sociedade, 
pois permite dar corpo, propósito, consequência a toda a atividade de 
criação de conhecimento. No mundo em que vivemos, acelerado e 
intolerante, a resposta com soluções baseadas em conhecimento, que 
nos transportam para níveis de desenvolvimento humano mais 
condizentes com a nossa condição, é, sem dúvida, o grande desafio da 
universidade.

A Universidade de Coimbra procurou contribuir precisamente para 
promover esse tipo de ambiente, consolidando o seu ecossistema de 
inovação através da criação ou expansão de infraestruturas de 
investigação aplicada e promoção de dinâmicas para transformar e 
acelerar resultados de investigação e desenvolvimento de ideias de 
negócios em novos produtos e serviços, promovendo a criação de 
empresas, aumentando a sua intensidade tecnológica e gerando 
empregos qualificados.

Por exemplo, a Universidade de Coimbra (UC) lidera desde 2010 o 
Programa InovC, combinando décadas de experiência na região com os 
resultados de um estudo abrangente de Benchmarks de Ecossistemas 

de Inovação europeus e internacionais. Isso permitiu-lhe incluir as 
melhores práticas, selecionadas e cuidadosamente adaptadas à 
especificidade regional envolvente. O InovC incluiu uma equipa 
estratégica de múltiplos interessados em inovação (universidades, 
escolas politécnicas, incubadoras e parques tecnológicos) e o 
envolvimento de mais de 600 agentes regionais de inovação e 
empreendedorismo (municípios, empresas, clubes de estudantes, 
agentes regionais de desenvolvimento, laboratórios vivos, instituições 
públicas, entidades financeiras, etc).

No entanto, a UC sabe que não faz o suficiente e que é necessário ir mais 
além nessa missão de colocar o conhecimento ao serviço da sociedade, 
por exemplo, apostando claramente no  estabelecimento de parcerias, 
assentes em relações de mútuo ganho e providas de significado real, 
que promovem ganhos visíveis para a região. Este claro posicionamento 
de dinamizador regional, fortemente assumido pelo Reitor Amílcar 
Falcão, veste-se de maior significado visando diminuir desequilíbrios 
nacionais, em termos de desenvolvimento. É também um desígnio 
estratégico para o futuro a médio e longo prazo. Consequentemente, a 
Universidade de Coimbra investiu numa estrutura especializada de 
captação de investimento, desenvolvimento de parcerias e valorização 
de ativos internos, como forma de complementar os múltiplos esforços 
de outras entidades regionais, visando a atração de atenções nacionais e 
internacionais para uma região sedenta de protagonismo no cenário 
económico. Essa estrutura, UC Business, será em breve apresentada e 
pretende ser a afirmação decisiva da Universidade de Coimbra como 
unidade motor de desenvolvimento da região e do país.

COIMBRA
uma região 

Luís Simões da Silva 
Vice-Reitor da Universidade de Coimbra
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O Crédito Agrícola de Coimbra (CAC), que completa 70 anos de existência no próximo ano, integra a rede do único grupo financeiro 
português cooperativo, de cariz financeiro e segurador universal. Com capitais exclusivamente nacionais, o grupo financeiro 
encontra-se presente em todo o país e detém atualmente a segunda maior rede de balcões, com 656 agências. Mas é na relação com os 
seus clientes e associados que o CAC afirma pensar de um modo diferente, pelo que a Valor Magazine veio à sede instalada no centro 
da cidade de Coimbra e esteve à conversa com o administrador, Fausto Reis e Jorge Vicente, diretor comercial da CAC. 

MUITO MAIS QUE UM BANCOMUITO MAIS QUE UM BANCO

Distinguidos pelo quinto ano consecutivo com o Prémio Cinco 
Estrelas na categoria “Banca–Atendimento ao Cliente”, 
qualquer gráfico ou relatório seria facilmente encaixado nas 

justificações dos reconhecimentos consecutivos pelos portugueses, 
mas à imagem da agência e do próprio grupo financeiro, a Valor 
Magazine achou muito mais relevante – e interessante para o leitor – 
perceber os objetivos e as novidades que traduzem a realidade 
otimista que o CAC apresenta para o futuro. E por falar em futuro, o 
a d m i n i s t ra d or  d a  C a i xa  A g r í c o l a  d e  Co i m bra  c om e ç a  p or 
contextualizar o passado e o presente que durante muitos anos rotulou 
o grupo financeiro: o setor primário. “O setor primário foi a base do 
Crédito Agrícola, por volta de 1911, na altura da sua fundação. 
Entretanto, ao longo do século, foi formulada uma autorização do 
Banco de Portugal que permitiu que as Caixas Agrícolas pudessem 
diversificar a sua atividade por outros setores que não a agricultura e 
que nos faz até hoje sermos muito mais diversificados. Mas claro, o 
setor primário ainda tem predominância, seja nos negócios 
relacionados com o setor de agrícola ou pesca, como também nas 
indústrias transformadoras associadas ao mesmo”.

Com agências distribuídas nas freguesias de Adémia, Almalaguês, 
Antanhol, Nogueiras, São Silvestre, Souselas, Taveiro, além da que está 
instalada no centro da cidade e uma que se situa no concelho de 
Miranda do Corvo, a CAC atingiu os resultados líquidos de 1. 579. 379 
e u r o s  n o  p a s s a d o  a n o  d e  2 0 1 8 ,  n ú m e r o s  q u e  r e fl e t e m  a 
sustentabilidade do plano de recuperação estabelecido desde 2015. 

Ainda assim, Fausto Reis atribui mais importância ao modelo no 
contexto que a cidade enfrenta, e não tem rodeios quando refere os 
objetivos para o dia de amanhã: “Tradicionalmente, o Crédito Agrícola 
não tem uma penetração muito fácil nos meios urbanos. Coimbra vive 
hoje essencialmente de serviços, o pequeno comércio está quase 
extinto, pelo que sobram dois setores predominantes: o setor da saúde 
e da educação. Neste momento o nosso grande desafio passa por aí. 
Queremos continuar a manter uma relação de proximidade nas 
freguesias associadas, bem como na agência que está situada em  
Miranda do Corvo onde sentimos que ajudamos no investimento local 
– mas desejamos também adaptar-nos ao presente e ao futuro, e às 
maiores áreas que a cidade de Coimbra alberga no presente”, confessa.

temos um grupo fantástico 
que nos proporciona 

uma relação tão íntima 
com os clientes e os nossos consumidores 

que se torna estranho 
denominarmo-nos 

apenas como uma entidade bancária

Jorge Vicente 
Diretor Comercial 

Fausto Reis 
Administrador 
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conseguimos associar 
aquilo que é uma marca digital 

a um suporte estrutural, 
com um banco por detrás

captamos recursos nos concelhos 
onde operamos e aplicamos 

em projetos e empreendedores 
da mesma região

E foi em base da tal evocada proximidade – tanto pela cooperativa 
como pelos próprios clientes, como os mais recentes prémios indicam – 
que Jorge Vicente garante que mais do que conhecerem as pessoas, as 
pessoas também os conhecem: “É um conceito e uma marca que nos 
distingue. As pessoas vêm cá muitas vezes, mais do que fazer um 
depósito ou outra operação bancária, falam também das suas vidas, 
desabafam, e temos um grupo fantástico que nos proporciona uma 
relação tão íntima com os clientes e os nossos consumidores que se 
torna estranho denominarmo-nos apenas como uma entidade 
bancária. Gosto de acreditar que somos mais do que isso”, explica. Além 
do mais, o diretor comercial garante que no período pós-crise, houve 
uma perceção diferente do público relativamente à CAC, que foi obtida 
através da sustentabilidade visível que o grupo apresentava. “Foi 
notório que houve uma maior atenção dos consumidores, que olhavam 
para nós com alguma relutância por não apostarmos tanto na 
modernização da imagem - que está agora em curso -, mas que 
entretanto perceberam que não ouviram falar de nós nestes processos 
da crise. Numa primeira análise vieram a nós mais como um refúgio, o 
que é compreensível, mas como se veio a perceber essas mesmas 
pessoas gostaram do tratamento que tiveram e mantiveram-se até 
hoje. E é essa resiliência que nos vai distinguindo cada vez mais”, 
ressalva o diretor.

E foi à base da resiliência que desde 2010 o Crédito Agrícola ter sido a 
entidade financeira que mais cresceu em termos de crédito concedido, 
mas Jorge Vicente faz questão de recordar a envolvência territorial que 
a cooperativa mantém, independentemente dos resultados: “Nós 
captamos recursos nos concelhos onde operamos e aplicamos em 
projetos e empreendedores da mesma região. O nosso investimento 
dentro da mediação financeira é trabalhado no local”. O diretor 
comercial realça também o altruísmo que existe entre as Caixas

Agrícolas, como o “mecanismo de solidariedade que legisla que 
quando uma caixa tem algum tipo de problema ou deficiência, as 
outras associadas podem auxiliá-la e ajudá-la a resolver o problema. 
Isto não acontece noutras entidades, como se sabe”, explica Jorge 
Vicente.

Além do CA Mobile, o Crédito Agrícola introduziu também uma nova 
aplicação que promete mudar a relação dos consumidores com o 
mundo financeiro, disponibilizando a possibilidade de gerir várias 
operações bancárias sem ter que despender o seu tempo dirigindo-se 
ao balcão de uma Caixa Agrícola. Jorge Vicente explica que a aposta 
não só visa adaptar-se à comunidade mais jovem, mas também poupar 
tempo a toda uma sociedade que tem cada vez menos tempo. “Nós 
conseguimos associar aquilo que é uma marca digital a um suporte 
estrutural, com um banco por detrás, o que faz toda a diferença no 
mercado por não haver comparação direta. Obviamente que se trata de 
uma lança apontada a um público claramente mais jovem, mas 
também a pensar nas pessoas que tem cada vez menos disponibilidade 
para se dirigirem ao banco. É uma aposta de presente e no futuro”, 
explica o diretor, que promete mais novidades, como “ofertas de 
seguros ou mesmo de créditos” dentro da app num futuro próximo.

É portanto numa panóplia de valores e missões, focada em novos 
setores, como a saúde e a educação, e sem nunca descurar o setor 
primário, que o CAC promete continuar a servir cara-a-cara os seus 
clientes e associados, proporcionando cada vez mais ofertas para quem 
irá liderar o dia de amanhã. Seja por app, ou no balcão da Caixa 
Agrícola, há uma palavra-chave que parece não sair da gíria de cada um 
dos representantes: proximidade. Algo que os 70 anos de existência no 
concelho de Coimbra parecem confirmar.
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A SEGURANÇA
A NOSSA FUNÇÃO É SENSIBILIZAR
NÃO SE ENSINA. 

Com mais de 200 ações de formação ministradas no presente 
ano, a empresa portuguesa é especializada na área de segurança 
e higiene no trabalho, mas também não descura os setores em 

crescimento como o setor agrícola ou o setor da saúde. E se os sinais no 
passado já eram de otimismo, hoje são de plena confiança: “Fundámos a 
empresa em 2006, com o intuito de dar resposta ao Decreto-Lei 
relacionado com os equipamentos industriais, e da formação específica 
que deve existir para lhe dar resposta. Fornecemos essa formação a todo 
o tipo de empresas, desde as mais pequenas aos grandes players do 
mercado. A cada ano que passa o número de ações de formação tem sido 
crescente, o que nos deixa esperançosos, apesar da instabilidade que 
possa existir no setor”, explica João Ângelo, um dos sócios fundadores e 
formador da Ceforcivil.

“Numa fase inicial, estávamos mais direcionados para a construção 
civil e mais tarde alargámos o nosso raio de ação para a indústria 

t ran s for m ad ora ,  n om e ad am e n te  a  m e t a l om e c ân i c a  e  a 
manutenção industrial, que é, hoje, a maioria dos nossos clientes”, 
acrescenta Neuza Martins, sócia e coordenadora da entidade.

Sem negar a resistência que ainda existe pela parte das empresas na 
formação profissional dos seus trabalhadores, muitas vezes por 
constrangimentos financeiros, Neuza Martins acredita que hoje já 
existe uma outra consciência de quem é responsável: “Aqui 
costuma-se dizer que a segurança no trabalho não se ensina. A 
formação de segurança é de sensibilização e consciencialização das 
pessoas, para que tenham noção dos riscos inerentes às funções que 
desempenham”. E conclui: “Se de facto cumprirmos as regras de cada 
exercício, não estamos livres de qualquer acidente, mas com certeza 
que teremos uma probabilidade muito menor de o ter”.

916 003 217 | 239 688 113

Rua canto da escola, nº39, 3140-250, Montemor-o-Velho

geral@ceforcivil.pt

facebook.com/Ceforcivil

Onde estamos...

ceforcivil.pt

Neuza Martins
Sócia e Coordenadora

João Ângelo
Sócio-fundador e Formador
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É junto à antiga escola primária de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, que a Ceforcivil se instalou há quase 15 anos, servindo 
de entidade formadora e complemento à vertente industrial da região.
 



O CRIADOR 
 

 

QUE SE FAZ OUVIR

Foi exatamente no dia em que comemorou 13 anos de existência que a Flood Lda abriu as suas portas nos arredores de Coimbra e 
se fez ouvir – em alto e bom som – à Valor Magazine, demonstrando mais uma vez que o trabalhador português produz com 
qualidade quando lhe é fornecido o mínimo de recursos. Com a vasta experiência de Pedro Oliveira na vertente eletrónica e 
acústica, a Flood Lda promete não parar de crescer na produção de equipamentos de som. 
 

Numa carreira inteira ligada à eletrónica, 
Pedro Oliveira dedicou grande parte dela à 
reparação, desenho e manutenção dos 

aparelhos. Em determinado momento "quis dar um 
passo em frente", e decidiu apostar num setor mais 
específico: "O acústico foi a opção. Dentro do acústico 
encontram-se uma série de áreas adjacentes com uma 
grande propriedade de tecnologia, o que significa que 
não se trabalha apenas o som em si. O desenho, as 
ligações, o transporte, o peso… todos esses fatores têm 
que se conjugar entre si. Acima de tudo, queremos criar 
algo que toque com eficiência, e que seja prático ao 
mesmo tempo".

E qual foi a fórmula para que Pedro Oliveira, juntamente 
com a sua equipa, se instalasse no mercado e 
c on s eg u i s s e  d i s p u t ar  c om  a s  g ran d e s  m ar c a s 
internacionais? 

queremos 
criar 

algo que 
toque 

com eficiência, 
e que seja 

prático 
ao mesmo tempo
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Apostando em rentabilizar ao máximo cada 
c e n t í m e t r o  d e  p r o d u ç ã o ,  p o d e n d o 
proporcionar alta qualidade de som e 
utilizando o menor espaço possível. "O 
objetivo principal passa por conseguir 
produzir algo pequeno com muito power, 
m u i t o  r e n d i m e n t o.  Q u e r e m o s  f a z e r 
equipamentos dos quais se possa tirar o 
máximo partido, tendo sempre consciente a 
lógica do transporte e do rendimento", 
explica o gerente.

Pedro Oliveira sempre depositou confiança 
nos seus conhecimentos e na carteira de 
clientes que já possuía, que hoje levam o 
equipamento da Flood Lda a territórios 
exóticos como Cabo Verde, Angola ou Guiné, 
ou a países como Noruega e Dinamarca. E a 
verdade é que hoje a Flood Lda, segundo o 
próprio "já rivaliza com marcas de topo 
internacionais, que existem há muito mais 
tempo". O empreendedor garante ainda que 
muitas vezes tem "conseguido atrapalhar 
e s s a s g ran d e s m áq u i n a s d o m e rc ad o", 
mesmo sem gastar um décimo das verbas 
em marketing e publicidade. Além do mais, 
realça que os grandes nomes nem sempre 
são sinónimo de qualidade garantida: 
"Muitas vezes essas marcas que vemos todos 
os dias não produzem equipamentos de 
qualidade superior àquela que nós fazemos. 
São inúmeras as vezes que testamos esses 
produtos e percebemos isso".

é mais 
difícil 

ser reconhecido 
cá 

do que 
em 

território 
internacional

Pedro Oliveira 
Administrador
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Com a exportação a ocupar a maior 
parte da faturação da empresa, Pedro 
Oliveira reitera que "é mais difícil ser 
reconhecido cá do que em território 
internacional", e confessa a presença 
do "estigma de que o que se faz lá fora é 
sempre melhor do que o que se produz 
aqui". E justifica: "Existem vários 
exemplos de reconhecimento que só é 
obtido quando saímos de Portugal. Já 
ac on te c e u  vár i a s  ve ze s  e s t ar  n o 
estrangeiro e cruzar-me com artistas 
nacionais que ficam admirados com a 
qualidade do nosso equipamento e 
perguntam-nos como nunca ouviram 
falar na nossa marca antes. Isso tem de 
ser sinal de alguma coisa", conclui. 

Apesar das dificuldades na aquisição de 
mão-de-obra e de colaboradores na área 
técnica, que se tem traduzido "numa 
mudança de paradigma, onde agora há 
trabalho disponível mas não há pessoal 
para esses mesmos setores", a Flood Lda 
oferece soluções de equipamento cada 
vez mais arrojadas, que prometem 
desafiar o futuro da acústica. Uma das 
últimas criações de Pedro Oliveira foi uma 
coluna 4x12, com 5000w e 145db por 

c a i xa ,  q u e  p a r a  o  l e i to r  m e n o s 
especializado, ilustra mais uma vez a 
rentabilização máxima usando a menor 
quantidade possível de armazenamento. 
Com equipamentos preparados para 
tudo o que envolve a difusão do som em 
m a i o r  e s c a l a ,  c o m o  c o n c e r t o s , 
espetáculos, cinema ou atrações, a Flood 
Lda conta ainda com uma patente que 
resulta da existência de um modelo que 
permite a criação de várias colunas 
indexadas no mesmo espaço, sem que as 
barreiras de som interfiram entre elas. 
Esta solução, que foi criada por Pedro 
Oliveira, promete ser um dos argumentos 
para que a empresa coimbrense se faça 
ouvir cada vez mais em Portugal e no 
Mundo. 

a Flood Lda 
oferece 

soluções 
de equipamento 

cada vez 
mais arrojadas, 
que prometem 

desafiar 
o futuro da acústica

+351 917 343 706Rua de São Bento, 186 3045-119 Coimbra  

info@flood.pt facebook.com/Floodlda-386765384744382/  www.flood.pt

Onde estamos...
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“Nós somos um gabinete um pouco diferente dos restantes: 
para além do setor empresarial tradicional, trabalhamos 
também para o setor estatal e para as entidades sem fins 

lucrativos”, explica Nélson Trindade, que abriu as portas à Valor 
Magazine e deu a conhecer a Lusaconta, sediada no coração de uma 
das cidades mais antigas de Portugal. 

E porquê a escolha em trabalhar numa área tão distinta em relação ao 
que normalmente se vê em gabinetes de contabilidade? “É um gosto!”, 
realça Nélson Trindade. “Porque trabalhamos em setores de grande 
especificidade, temos de ter algum rigor e exigência na seleção dos 
recursos humanos, apostando numa formação especifica. Enquanto na 
área empresarial a preocupação é a vertente fiscal e de gestão, na área 
pública e social existe toda uma parte processual anexa que exige um 
conhecimento transversal  e  obriga a um desafio enorme. 
Procedimentos de contratação pública, avaliações de desempenho, 
orçamentos, desvios, centros de custo… pode parecer estranho, mas 
para nós, que estamos na contabilidade, estas componentes, por mais 
árduas que sejam, dão-nos imenso gosto”, vincou.

O contabilista da Lusaconta explica que, ao trabalhar com as 
entidades mencionadas acima, a responsabilidade da organização 
passa sempre por transpor a veracidade das transações e manter 
total transparência nas suas contas. “Além do mais, é uma área que 
nos obriga a estar em constante evolução. O que hoje é verdade, 
amanhã pode já não ser”, acrescenta.

Foi no ano de 2006 que Nélson Trindade, contabilista certificado há 20 anos e com um vasto currículo em áreas de 
contabilidade, planeamento e gestão, ingressou como um dos sócios-gerentes na Lusaconta e, consequentemente, levou a 
(sua) cidade de Coimbra a um mapa de inovação e novas soluções no mundo financeiro.

PEQUENOS DETALHES, 
GRANDES DIFERENÇAS

PEQUENOS DETALHES, 
GRANDES DIFERENÇAS

PEQUENOS DETALHES, 
GRANDES DIFERENÇAS

Nélson Trindade 
Sócio-gerente 

Coimbra - Região de Valor

46



Dispondo de serviços relacionados com contabilidade analítica, 
orçamental e consultoria, a fluência dos serviços da Lusaconta 
depende sempre da evolução económica global. Numa era onde a 
velocidade “dita muitas vezes a lei do mercado”, o responsável pela 
Lusaconta não duvida que “estamos num processo de transição, 
onde a contabilidade está a implementar-se ferozmente no mundo 
online. Cada vez mais o solicitado nesta área é maior rapidez, mais 
informação, melhores relatórios. O que nós sentimos, mais do que a 
componente fiscal, são as solicitações para o apoio na gestão, que 
tem de ser executada da forma mais rápida possível. E nós, claro, 
temos de nos adaptar a isso da melhor forma”.

Ajustando-se às novas exigências e às constantes mudanças no 
mundo da contabilidade, a Lusaconta parece ter encontrado a 
via para manter uma relação de confiança e que permita um 
diálogo constante para ambas as partes: o nível de informação 
trocado. “Para começar, temos princípios bem vincados, e um 
cunho pessoal a nível de relatórios e apresentações e mesmo a 
nível de procedimentos internos. Estamos numa era de 
constante evolução nas regras do jogo, que resulta em alguma 
d e s i n f o r m a ç ã o.  A  á r e a  d a  fi s c a l i d a d e  e s t á  a  e v o l u i r 
rapidamente. Mesmo que o gestor queira estar informado, não 
é fácil. E todas essas mudanças obrigam-nos a estar em 
constante adaptação. Por isso é que gostamos de estar em 
contacto constante com o cliente. E foi por isso que a Lusaconta 
implementou aquilo a que se chamam flash’s informativos, que 
fez questão de explicar minuciosamente: “Há informação que 
recebemos diariamente de diversas áreas e, com este sistema, 
criamos uma espécie de newsletter apropriada e especializada 
para cada cliente, de acordo com as áreas de intervenção do 
mesmo. Acima de tudo permite que os nossos clientes estejam 
constantemente atualizados, quer a nível fiscal, quer laboral, 
quer a nível de candidaturas do Instituto de Emprego, Portugal 
2020, ou outra vertente do setor. Isso permite-nos ter um maior 
contacto e poder responder diariamente a qualquer dúvida que 
os nossos clientes tenham”, conclui. Neste mundo moderno é 
necessário que haja mais comunicação, para que ambas as 
partes consigam executar as suas funções. E creio que é por isso 
que temos conseguido os resultados obtidos até hoje”, termina.

para além do setor 
empresarial tradicional, 

trabalhamos também 
para o setor estatal 
e para as entidades 
sem fins lucrativos

criamos uma espécie de newsletter 
apropriada e especializada para cada cliente

239 918 650 | 910 963 488

Avenida da Guarda Inglesa, 99 3040-193 Coimbra

geral@lusaconta.pt facebook.com/Lusaconta/www.lusaconta.pt

Onde estamos...
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17 de Novembro de 2002, Rua Carlos Seixas, Coimbra. Foi nesta zona urbana no centro do país, que Rui Guedes criou uma rede 
imobiliária que se tornou, inevitavelmente, uma das maiores e mais credíveis do país: o grupo Soluções Ideais. E foi exatamente no 
mês em que comemora 17 de anos de vida que a Valor Magazine entrou no coração da marca, em Coimbra, e foi ao encontro de Rui 
Guedes, Diretor Geral da Soluções Ideais, que explicou à revista os modelos e as inovações que não só conquistaram a confiança dos 
portugueses como resultaram na arrecadação de várias distinções ao longo da última década.

Rui Guedes 
Diretor Geral 

“O que mais me orgulha neste grupo é que das seis pessoas que 
originaram este projeto - comigo incluído -, quatro continuam hoje na 
estrutura” começa por desvendar o empresário Rui Guedes, enquanto 
realça a importância de manter uma estrutura sólida ao longo dos 
anos, e como essa fórmula se traduz em parte do sucesso concretizado 
até hoje. “Foi um projeto que desenvolvemos com algum background 
que já trazíamos do setor imobiliário, e em que pudemos implementar 
o nosso modelo e os nossos valores, em vez de optar por uma empresa 
onde a quantidade e os números é que imperam”, explica o diretor geral 
do grupo Soluções Ideais, que iniciou o projeto após ter trabalhado 
numa dessas agências, onde confessa “ter aprendido tudo o que não se 
deve fazer quando se trabalha com pessoas”. “Se queremos ter uma 
empresa no mercado e trabalhar de forma correta, então temos de dar 
prioridade às pessoas que trabalham connosco. Temos de saber 
motivá-las. Tem sido essa a base do nosso sucesso, e é essa mensagem 
que tentamos passar nas restantes lojas do grupo”, explica Rui Guedes, 
que iniciou a expansão do grupo em 2009, e que espera até 2020 
chegar às 60 agências franchisadas espalhadas pelo país.

Com os serviços focados na mediação imobiliária, gestão de 
arrendamentos, obras e intermediação de crédito, o grupo Soluções 

Ideais conta já com uma presença substancial no território nacional e 
Rui Guedes garante que a proximidade continua a ser um valor 
adquirido quando se recorre à rede originada em Coimbra: “Nós 
queremos ser uma mediadora em que as pessoas podem confiar, pois 
só assim é que se obtêm resultados. Para vos dar um exemplo, as 
pessoas que vinham cá há 17 anos para falar com o Vítor Moreira (um 
dos consultores mais experientes da agência), hoje vêm cá e continuam 
a falar com o  Vítor Moreira”, demonstra o empresário, que salienta a 
importância da proximidade com os clientes, quando o mercado não se 
encontra nos seus melhores dias: “Quando o mercado imobiliário está 

se queremos ter uma empresa 
no mercado e trabalhar 

de forma correta, 
então temos de dar 

prioridade às pessoas
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em alta,  tudo funciona porque o negócio acontece quase 
naturalmente. Quando o mercado contrai, ou temos uma base sólida 
em que as pessoas continuam a reconhecer-nos, ou então o cenário 
piora bastante. Nestes 17 anos obviamente que já vimos o mercado 
atravessar várias fases, incluindo a crise que todos conhecemos, mas 
nós conseguimos sempre manter uma linha coerente em termos dos 
negócios que fazemos. Aliás, a nossa maior origem de negócios vem da 
referenciação. E isso é, sem dúvida, um fator diferenciador”, explica o 
empresário, enquanto aproveita para apresentar orgulhosamente à 
Valor Magazine a equipa que o acompanha há mais de uma década. 

E como se motiva, ano após ano, uma equipa de tamanha dimensão, 
numa área onde os resultados costumam muitas vezes ditar as leis do 
mercado? Rui Guedes não treme na resposta: “Como já disse antes, 
escolher bons colaboradores é fácil, o desafio é mantê-los. Nós aqui 
temos um princípio que passamos sempre à nossa rede: ajudar os 
outros a ter sucesso. Porque se esse sucesso for obtido, então ganhamos 
todos. Com tantos altos e baixos, a motivação é um fator determinante. 
Como motivamos? O grupo Soluções Ideais conta com uma série de 
dinâmicas que aconselhamos aos nossos diretores e gestores, que 
passam por diferentes iniciativas em que as equipas estão 
consequentemente envolvidas num determinado objetivo e numa 
dinâmica específica de clientes e imóveis que temos em carteira”, 
elucida o diretor geral que ressalva a ideia que “dinâmica gera 
dinâmica, e energia gera energia”. Com uma academia de formação 
própria de modo a garantir um elevado nível de serviço e motivação, a 
Soluções Ideais iniciou o ano de 2019 com um crescimento de 40% na 
sua faturação e conta já com três lojas franchising só na cidade de 
Coimbra.

Concentrada na necessidade dos seus clientes e na proximidade com os 
mesmos, a agência de mediação imobiliária, que ganhou o Prémio 
Cinco Estrelas em 2018, não deixa de apostar em várias medidas 
inovadoras no setor, sempre apostando numa marca 100% nacional. 
“Um dos mais recentes exemplos da vontade que temos de fazer algo 
diferente é a plataforma que desenvolvemos, adequada ao nosso 
modelo de negócios”, aponta Rui Guedes, visando a app SI – disponível 
no Google Play e na App Store –, que visa facilitar a consulta de imóveis 
de cada cliente ou o contacto com as agências inseridas no grupo. Ainda 

assim, o empresário e Franchise Manager não esquece a regra que 
continua a imperar no setor. “Embora tenhamos uma vertente 
tecnológica bastante desenvolvida, não podemos esquecer que 
continuamos a trabalhar num negócios de emoções, e de pessoas. Há 
outras vias de divulgação e distribuição que, muito sinceramente, não 
partilham os mesmos valores que nós, pois estamos a falar de lares e de 
espaços privados de seres humanos. E isso exige também alguma 
qualificação dos clientes, na nossa opinião”, reitera. 

E é na busca da constante qualificação e profissionalização do setor que o 
grupo Soluções Ideais, em parceria com a Coimbra Business School, lançou 
o seu primeiro MBA em Gestão Imobiliária, de forma a garantir que os seus 
colaboradores e franchisados, tantos atuais como futuros, “estejam cada 
vez mais preparados e eficientes para reagir aos desafios no setor”, medida 
essa que mais uma vez transpira inovação num setor que há muito busca 
por maior profissionalização. “O que precisamos para estar no mercado de 
uma forma profissional e credível para os nossos clientes? Creio que a 
filosofia tem de passar sempre por aqui”, conclui Rui Guedes, que iniciou a 
carreira concretizando o seu sonho de conduzir comboios pelo país, e hoje 
parece guiar, inevitavelmente, o grupo Soluções Ideais ao pódio das 
maiores e mais inovadoras mediadoras do país.

queremos ser uma mediadora 
em que as pessoas podem confiar

808 203 865gruposi@solucoesideais.pt facebook.com//gruposolucoesideaishttps://solucoesideais.pt

Onde estamos... Rua Carlos Seixas 195, 3030-177 Coimbra linkedin.com/company/solu-es-ideais---media-o-imobili-ria-lda/
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A XXS – Associação Portuguesa de Apoio ao Bebé Prematuro 
é uma IPSS fundada em 2008. Foi criada por um grupo de 
pais que viveu a experiência da prematuridade e tem como 

missão ajudar os bebés prematuros e as suas famílias a 
ultrapassarem aqueles que podem ser os momentos mais difíceis 
das suas vidas. Coopera com a Sociedade Portuguesa de 
Neonatologia (SPN) e é membro da European Foundation for Care of 
Newborn Infants (EFCNI) desde a data da sua fundação, em 2008. 
Integra também o Parent’s Advisory Board da EFCNI.

Em Portugal, nascem por ano cerca de 8 mil bebés prematuros e 10% 
ficam internados, em média, 60 dias em Unidades de Cuidados 
Intensivos. 8 em cada 100 nascem com menos de 37 semanas de 
gestação, e 1% tem menos de 1.500 g. Os prematuros representam 
1/3 da mortalidade infantil no nosso país. As crianças que nascem 
antes do tempo têm problemas específicos que exigem apoios 
especializados.

A EFCNI é a primeira organização pan-europeia a representar os 
interesses dos prematuros e recém-nascidos e suas famílias. Reúne 
pais e professores de saúde de diferentes disciplinas com o objetivo 
comum de melhorar a saúde a longo prazo de bebés prematuros e 
recém-nascidos, garantindo a melhor prevenção, tratamento, 
cuidados e apoio possíveis.

No passado fim-de-semana, a XXS organizou as “1as Jornadas 
Nacionais da Prematuridade – Pais e Profissionais juntos pela 
mesma causa” no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra e o 
Concerto XXS, na antiga igreja do Convento de São Francisco.

Nestas jornadas, com a participação da Direção Geral de Saúde, da 
SPN e da Associação Portuguesa de Enfermeiros Pediátricos e 
Neonatais, debateu-se a evolução dos cuidados materno e neonatais 
nestes últimos 15 anos e apresentou-se o projecto European 

Standards of Care for Newborn Health, onde se definiu o modelo de 
trabalho para a implementação dos standards em Portugal.

Este projeto é uma colaboração europeia interdisciplinar de mais de 
35 países para desenvolver padrões de cuidados em 11 grandes áreas 
da saúde neonatal. Reúne mais de 220 profissionais de saúde de 
diferentes áreas, representantes dos pais e especialistas da indústria 
selecionados. O desenvolvimento destes standards é um importante 
passo para a harmonização no tratamento e cuidados prestados aos 
bebés prematuros e recém-nascidos doentes no nosso país e em toda 
a Europa.

Importa referir que a partir dos anos 80, Portugal fez um esforço 
notável para reduzir a taxa de mortalidade infantil e melhorar os 
cuidados prestados às grávidas e aos recém-nascidos. No entanto,
assistimos neste momento a uma deterioração das condições 
necessárias à prestação dos cuidados a estes bebés que nascem 
prematuros ou doentes, que tem como principais fatores a falta de 
recursos humanos, de investimento em equipamento e na formação 
dos profissionais.

Torna-se, por isso, urgente agir e colocar a saúde materna e neonatal 
na agenda política nacional. A implementação deste projeto em 
Portugal é determinante para garantir que todos os bebés recebem 
os melhores cuidados no início de vida, mantendo Portugal como um 
dos países europeus com melhor resposta e resultados nesta área.

De acordo com o EU Benchmarking Report 2009/2010 da EFCNI, no 
início do milénio, Portugal e o Reino Unido eram os 2 únicos países 
europeus com uma política de saúde neonatal e de cuidados 
prestados aos bebés prematuros claramente definida. Além disso, 
Portugal, a Suécia e o Reino Unido eram dos poucos países europeus 
a dar passos importantes para lidar com a prematuridade e eram até 
apontados como exemplos de best practice.

 
 
 
DOS MAIS PEQUENINOS
A GRANDE CAUSA

Onde estamos...
+351 93 4741 145

facebook.com/xxs.prematurosxxs-prematuros.com geral@xxs-prematuros.com

 

instagram.com/xxs.prematuros

Prematuridade





Dr. J. Salgado-Borges 
Diretor Clínico da Clinsborges 

A fadiga visual digital está cada vez mais presente na população atual pois as 
novas exigências visuais a que o presente estilo de vida nos obriga aumentam 
a suscetibilidade em sofrer de olhos vermelhos, cansaço e secura ocular. Saiba 
como combater este problema e qual a sua principal causa.

A fadiga visual digital é um problema 
q u e  a f e t a  s e t e  e m  c a d a  1 0 
portugueses, devido à crescente 

u t i l i z a ç ã o  d e  d i s p o s i t i v o s  d i g i t a i s , 
constituindo um dos riscos laborais mais 
frequentes do século XXI. Esta síndrome 
começou a ser diagnosticada quando os 
computadores pessoais se tornaram mais 
comuns, mas rapidamente se estendeu a 
outros dispositivos eletrónicos.

SINTOMAS DA FADIGA VISUAL DIGITAL:
Secura ocular | Vista cansada | Dor de cabeça | Dificuldade em focar

Além dos profissionais que trabalham maioritariamente com 
computadores, os jovens, millennials e jogadores de videojogos são 
também muito afetados por este problema.
Na verdade, bastam apenas duas horas em frente a ecrãs para que 
os utilizadores fiquem em risco de sofrer estas dificuldades, porque 
existe um período prolongado de trabalho a uma distância de 
leitura muito próxima.

Atualmente, mais de 50% dos jovens entre os 18 e os 34 anos 
passam nove horas ou mais por dia com dispositivos digitais, o que 
cria stress no sistema acomodativo do olho, que pode levar ao 
cansaço nos olhos e outros sintomas de fadiga visual digital.

Cerca de 80% das pessoas
entre os 20 e os 40 anos trabalham

entre 6 e 8 horas seguidas com
aparelhos digitais. Isso é excessivo.

FADIGAvisual

causas

 sintomas 

como combater
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O desconforto relacionado com o uso de dispositivos digitais está 
muitas vezes relacionado com a secura ocular e estes utilizadores 
têm uma taxa de pestanejo reduzida enquanto olham para os 
monitores, o que resulta em alterações na película lacrimal normal.
Este é um problema cada vez maior nos dias que correm e que 
motiva uma consulta de oftalmologia, pois esta é fundamental 
para perceber se, para além de desconforto ocular, resultante das 
horas excessivas ao computador e do ambiente fechado em que se 
trabalha atualmente, a parte visual não está a sofrer de algum tipo 
de patologia.

Além da diminuição do rendimento no trabalho ou em casa, se os olhos 
permanecerem secos podem levar a alterações, lesões e infeções a nível da 
córnea. Por outro lado, com o avançar da idade, e fundamentalmente nas 
mulheres, existe uma alteração na qualidade e quantidade das lágrimas.

As crianças são muitas vezes esquecidas neste capítulo, mas os pais devem 
ter a preocupação de ver se os seus filhos que passam mais de três horas 
diárias com estes dispositivos possuem uma boa saúde visual e se estão a 
cansar os olhos em demasia - uma das causas principais do aumento 
exponencial da miopia nas crianças é o uso frequente e exagerado dos 
aparelhos digitais, desde tenra idade.

Existem, também, medicamentos que promovem a pouca lubrificação 
ocular, uma situação que deve ser corrigida com lágrimas artificiais em 
gotas, gel ou pomada, consoante a situação seja mais ou menos grave.

Pratique o Detox Digital

O ideal seria conseguir afastar-se totalmente dos aparelhos digitais, mas 
nos dias que correm, isso é impossível. Assim, seguem alguns conselhos 
para quem tem obrigatoriamente de incluir estes aparelhos na sua vida:

- faça pausas regulares (siga a regra dos 20-20-20);

- adote uma postura de trabalho correta;

- utilize lágrimas artificiais, para compensar a secura ocular;

- estabeleça uma hora-limite até à qual mantém o telemóvel ligado, à 
noite;

- ignore o telemóvel quando estiver com amigos. Aproveite para conversar;

- evite comer em frente ao computador ou levar consigo o telemóvel;

- bloqueie as notificações ou coloque o telemóvel no modo silencioso, 
quando precisar de se concentrar.

Para aliviar a secura ocular, causada pelo
pestanejo reduzido, basta que, 

ao fim de 20 minutos aolhar para o dispositivo digital, 
olhe para um objeto acerca de 20 metros de distância

 e pestaneje durante 20segundos. 
O olho ficará mais confortável.

As férias e os fins-de-semana constituem
períodos onde pode aproveitar para desligar

totalmente do digital.

+351 222 026 669 | +351 919 870 967 | +351 969 884 965

Clinsborges - Av. Rodrigues de Freitas 407-409 PORTO 

geral@clinsborges.pt; 

www.clinsborges.pt
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