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Editorial
Na véspera do Dia Internacional da Mulher chega às bancas a nova 
edição da Valor Magazine, desta feita trazendo à discussão temas 
como Mulheres de Valor – inevitável, tendo em conta a data - a 
Transformação Digital, a Cibersegurança e a área da Fintech.

A velocidade atual da mudança rege-se por padrões tecnológicos e 
digitais que, muitas vezes, passam despercebidos aos seres 
humanos. Para quem trabalha no setor da tecnologia, a 
transformação digital é inegável e a digitalização e automatização 
de processos impõe-se cada vez mais na vida quotidiana. O desafio, 
atualmente, é investir em formação especializada ou redirecionar 
recursos humanos para uma outra tarefa.

O mesmo se passa na área da Fintech: cada vez mais os 
pagamentos, transações e investimentos realizam-se online, sem 
necessidade de uma entidade física a quem recorrer, para 
autorizações ou consultoria.

No extremo destes setores, está a Corretagem e Mediação, onde o 
toque humano e a confiança ainda são da máxima importância.

Nesta edição apresentamos mais exemplos de Mulheres de Valor, 
numa altura em que ainda faz sentido celebrar o Dia Internacional 
da Mulher. Muito caminho já foi percorrido, no sentido de assegurar 
maior equilíbrio de direitos e deveres em sociedade, mas ainda há 
outro tanto por caminhar, sobretudo no que respeita à paridade de 
género, em relação aos salários e à representatividade feminina em 
determinadas áreas.

Por fim, fomos conhecer algumas propostas de enoturismo, 
particularmente no Alentejo.

Esperamos que goste das sugestões!
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“TOME A DECISÃO 
QUE NÓS 
ENCONTRAMOS 
A SOLUÇÃO”
A laborar desde 2017, a DS Moita especializada em consultadoria 
imobiliária, intermediação de crédito, mediação de seguros, obras e 
construção tem um lugar bem consolidado que já lhe valeu várias 
distinções. A Valor Magazine falou com Nélson Favas e Sónia Pinto da 
Costa, os responsáveis da agência, para saber mais sobre o projeto.

 Amolhar os pés no Tejo, fica a Moita. O 
município  faz  parte  da  área 
metropolitana de Lisboa, mas o 

espírito que lá se vive é bem diferente da 
azáfama característica da cidade. A área 
encontra-se em franca expansão habitacional e 
um dos grandes players deste mercado é a DS 
Moita, uma agência da rede nacional DS – 
Decisões e Soluções.

Ao leme da agência estão Nélson Favas e Sónia 
Pinto da Costa. A história de como chegaram 
até aqui é ironia do destino ou apenas uma 
coincidência simpática: “Comecei na Decisões e 
Soluções há 10 anos como Consultor, ainda a 
empresa só desenvolvia consultoria financeira. 
Em 2014, entrevistei a Sónia, mas não a 
contratei”, explica Nélson Favas: “Passado um 
ano, abri a minha própria agência em Almada”, 
contrapõe Sónia Pinto da Costa.

Mercado Imobiliário
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Depois de alguns negócios conjuntos, Nélson 
decidiu desafiar Sónia a abrirem uma agência 
em conjunto. “Em 2017, decidi que já tinha 
know-how suficiente do negócio e queria 
avançar com uma agência própria, mas 
precisava de ajuda a nível administrativo e 
gestão de equipas. Falei com a Sónia porque 
ela já tinha conhecimento do funcionamento 
do negócio como diretora de agência e era 
uma ótima oportunidade para unir sinergias”, 
recorda o co-fundador da DS Moita. O local 
escolhido seria a Moita, por ser uma área 
ainda pouco explorada.

Uma equipa faz um negócio

Ao lado de Nélson e Sónia está uma equipa 
de 16 colaboradores escolhidos pelo seu 
espírito empreendedor e pela partilha dos 
valores inerentes ao negócio: “Pessoas que 
não eram do ramo decidiram vir trabalhar 
comigo e acreditaram no projeto”, explica 
Nélson. Sónia completa, explicando que 
quando se trata de um negócio de pessoas 
para pessoas o mais importante é a partilha 
de valores. “Começo as minhas entrevistas de 
recrutamento por conhecer a pessoa que está 
do lado de lá. Peço à pessoa para falar um 
pouco dela. Além disso, não precisamos que 
as pessoas tenham experiência, damos aqui a 
formação ao nível da rede e ao nível de 
agência.  Precisamos  de  pessoas  que 
acreditem em si próprias”, sublinha.

Além das soft skills bem trabalhadas, a receita 
para fazer um trabalho de excelência na DS 
Mo i t a  t am b é m  c on t a  c om  o u t r o s 
ingredientes. Uma rede de contactos rica é 
um ponto a favor de qualquer pessoa que 
queira vingar no setor: “Há pessoas que nunca 
estiveram nesta área e não têm noção dos 
contactos que têm no meio onde estão. 
Temos uma consultora que quando entrou 
vinha preencher outra função e está a fazer 
um excelente trabalho por ter um vasto leque 
de contactos. Está a saber trabalhar essa 
vertente e está a alcançar excelentes 
resultados”, explica Sónia Pinto da Costa.

Ser novo na área não é sinónimo de ter a vida 
dificultada porque, muitas vezes, ver com 
olhos novos e pensar fora da caixa é uma 
mais-valia para os recém-chegados: “Os 
métodos antigos funcionam, mas há que 
apostar na novidade. Pessoas que acabam de 
entrar trazem uma nova perspetiva, porque 
não conhecem o mercado e conseguem 
perceber mais facilmente quais as vantagens 
de explorar essa parte nova. Dominar o 
mundo digital, por exemplo, é muito 
importante”, diz Nélson Favas. 

Agência 360: um único interlocutor para todo 
o processo

A DS Moita assume-se como agência 360, o 
que significa que abrange um vasto leque de 

valências, propondo-se apoiar o cliente ao 
longo da vida. Assim, esta agência é capaz de 
conduzir processos como a compra ou venda 
de casa, tratando de todas as questões 
burocráticas inerentes: “O nome diz tudo: 
tome a decisão que nós encontramos a 
solução”, começa por explicar a co-fundadora 
da DS Moita. 

“As pessoas têm muito enraizado que têm de 
ir ao banco pedir o crédito, a outro sítio fazer o 
seguro, outro para comprar a casa. Nós 
conseguimos  prestar  um  serviço  de 
consultoria com um único interlocutor, em 
que a prioridade são as condições que o 
cliente procura. O serviço 360 consiste 
precisamente em concentrar todos os serviços 
para ter as melhores soluções”, explica Nélson 
Favas.

Apesar disso, nos bastidores existem técnicos 
especializados a trabalhar em cada área: 
“Temos uma pessoa habilitada só para fazer 
seguros e outras com formação específica 
para trabalharem com crédito. Os consultores 
andam na rua e fazem a angariação do 
cliente,  encaminhando-o para a área 
adequada”, detalha Sónia Pinto da Costa.

“Existem duas grandes vias para chegar à DS: 
os seguros e a mediação imobiliária”, introduz 
Nélson. Mas regra geral acabam por usufruir 
de outros serviços. 

Mercado Imobiliário
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Quem compra casa, por exemplo, acaba por adquirir os restantes 
produtos oferecidos pela DS, que completam a lógica dos 360. 
Contudo, isso não é obrigatório e são os próprios consultores que 
aconselham o cliente a manter produtos que já têm, caso esta 
seja a melhor opção.

De uma forma ou de outra, para a DS Moita o cliente está no 
centro dos 360 graus de serviços que presta e a prioridade é 
satisfazê-lo: “Privilegiamos sempre a transparência em tudo 
aquilo que fazemos”, explica Nélson, assumindo que o objetivo é 
“desmistificar e simplificar”.

A construção própria como resposta à escassez de oferta

O setor imobiliário funciona como termómetro dos ciclos 
económicos de um país. Neste momento, assiste-se a uma 
recuperação do setor. Contudo, esta recuperação não é 
acompanhada pelo setor da construção que, por imperativos 
como a falta de mão de obra e a natureza morosa do processo de 
construção, não consegue acompanhar o aumento de procura do 
setor imobiliário. Este fenómeno implicou uma mudança de 
atitude das imobiliárias. A DS Moita não foi exceção e, de forma a 
inverter o paradigma de pouca oferta para muita procura, tem 
fomentado a construção própria: “Muitas das  pessoas procuram 
um terreno, mas não sabem sequer se é possível construir lá”, 
alerta Nélson Favas.

O processo para construção de habitação é moroso e burocrático, 
mas com a ajuda desta agência torna-se mais simples: 
“Aconselhamos da melhor forma o cliente. Desde a localização, 
ao terreno, ao método construtivo que devem adotar, passando 
pelo apoio ao crédito”, começa por explicar Nélson Favas. 

Contudo, a importância da DS Moita no processo de construção 
começa bem antes da escolha de terreno. Construir a própria 
habitação implica ter algum aforro financeiro e raras são as 
instituições bancárias que oferecem créditos para o processo de 
construção ou até mesmo para pagar as despesas relacionadas 
com burocracias intrínsecas ao processo. Apesar disso, Nélson 
Favas e Sónia Pinto da Costa afirmam que o sonho de construir a 
própria casa está ao alcance de pessoas que nunca o imaginaram. 
Para isso é apenas necessário aliar o conhecimento – literacia 
financeira – à disciplina: “Há pessoas que não têm a noção de 
todos os passos que é necessário dar antes de assentar o primeiro 
tijolo”, refere Sónia, explicando que muitas vezes esse processo 
passa precisamente por uma preparação prévia, que envolve 
uma poupança disciplinada.

Sónia Pinto da Costa
Diretora de agência

Nélson Favas
Diretor de agência

Mercado Imobiliário
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Literacia financeira

Além da construção de habitação própria, a literacia financeira tem 
uma preponderância muito importante noutros passos cruciais na vida 
de qualquer um. Contudo, a área é muito descurada e largo é o número 
de pessoas que não sabe o ABC dos cuidados a ter ao contrair um 
empréstimos ou quais os pontos a analisar na contratualização de um 
seguro.

Ao corrente desta situação, a DS Moita tem apostado em desenvolver 
atividades que fomentem a literacia financeira: “Algumas pessoas não 
têm disciplina financeira e muitas vezes nem sequer sabem como a 
devem cultivar. Precisam de alguém que os ajude e oriente. Nós 
fazemos esse trabalho de forma gratuita”, começa por dizer Sónia Pinto 
da Costa.

“Fazemos palestras em algumas associações locais acerca de seguros e 
crédito. A ideia é sensibilizar e esclarecer as pessoas quanto ao que 
devem ter em conta quando procuram estes produtos”, acrescenta o 
diretor da agência.

Um cliente informado não é um fator intimidatório, mas uma alavanca 
para uma relação mais transparente e ágil: “Quando as pessoas chegam 
até nós com alguma informação, a maior parte das vezes é positivo 
porque estamos todos na mesma página”, sublinha Sónia, admitindo 
que os mais jovens têm mais literacia financeira, o que torna a conversa 
mais fácil: “Estamos todos a falar a mesma linguagem”, resume. 

Esta posição séria trouxe sucesso e atualmente a DS Moita é uma 
agência com uma posição bem consolidada na Moita e em toda a 
Margem Sul. A excelente qualidade na prestação de serviços reflete-se 
nas distinções que têm conseguido a nível nacional da própria rede DS e
também reconhecimento por parte de outras entidades.

Em 2019, foi destacada pela rede DS como terceira melhor agência do 
país. A distinção apanhou os responsáveis da agência de surpresa mas é 
apenas um reflexo “da tentativa contínua de transformar o processo de 
compra e venda de casa numa experiência positiva para o consumidor”.

Mais recente foi a distinção concedida pelo Imovirtual que destaca a DS 
Moita como 1ª Melhor Agência da Região Sul. Para Sónia e Nélson, este 
prémio é especial porque destaca mais que faturação e olha ao serviço 
cuidado e adequado ao cliente que se presta nesta agência: “Fomos 
distinguidos como melhor agência em termos de práticas de mediação 
imobiliária e de apresentação de produto ao consumidor”, detalha o 
diretor da DS Moita.

O balanço dos últimos dois anos é positivo: “Viemos para aqui fazer 
aquilo que ainda não era feito, da melhor forma que sabemos”, conclui 
Nélson Favas. Mais do que os prémios mencionados, a maior distinção é 
o sorriso dos clientes que conseguiram ajudar. Por isso e por serem 
“eternos ambiciosos”, Sónia Pinto da Costa e Nélson Favas veem o futuro 
como um desafio e assumem-se preparados para “enfrentar os novos 
desafios do mercado”.

decisoesesolucoes.com/agencias/Moita
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 que é que vos levou a criar a O“euPago”?

Nascemos de uma spinoff de uma empresa de 
comércio eletrónico que já existia há bastantes 
anos e que tinha meios de pagamento 
próprios. Na altura não era muito comum, por 
ser um serviço caro e não acessível a todas as 
empresas. Quando a regulamentação do 
serviço passou a ser feita pelo Banco de 
Portugal, decidimos avançar e aproveitar o 
know how já adquirido para criar a euPago. 
Deste modo, avançámos com um serviço 
totalmente inovador em Portugal, ajudando 
assim à democratização dos meios de 
pagamento e equilibrando as possibilidades de 
todos os comerciantes terem acesso a formas 
diversificadas de cobrança.

Que mais-valias traz o vosso serviço na relação 
entre o cliente e o comerciante?
A euPago distingue-se por ser uma empresa 
que evoluiu dando aos nossos clientes a 
oportunidade de evoluírem connosco. Ao 
possibilitarmos que as empresas adquiram os 
métodos de pagamento a que outrora apenas 
as  grandes  empresas  tinham  acesso, 
alavancamos o seu negócio e fazemos com que 
os comerciantes transmitam uma maior 
credibilidade. Além do mais, bons meios de 

pagamento ajudam a que os compradores não 
desistam do processo de compra.

Como garantem a segurança dos dados?
Existem várias entidades que têm como função 
comprovar se a euPago, bem como todas as 
outras instituições de pagamento, cumprem as 
normas de segurança impostas. Temos 
implementado  várias  medidas  para 
corresponder a todos os procedimentos e dar 
aos nossos clientes a segurança que procuram 
quando  aderem  aos  nossos  serviços. 
Reguladores, revisores oficiais de contas e 
auditores externos garantem que todas as 
instituições financeiras cumprem as regras. 
Além de que é um compromisso da gerência 
da euPago fazer os possíveis e os impossíveis 
para honrar o bom funcionamento do sistema 
financeiro.  Nestes  casos  em  concreto, 
normalmente só vemos a ponta do icebergue 
mas estas entidades reguladoras fazem um 
grande  trabalho,  que  não  tem  total 
reconhecimento da sua importância.

A parte tecnológica é uma das vossas 
referências?
Acompanhamos a evolução da Internet desde 
que começou a tornar-se uma presença 
constante na nossa vida pessoal e profissional. 
E s s e  a c o m p a n h a m e n to  d e u - n o s  a s 

competências necessárias para percebermos 
aquilo que poderia ser alterado e qual seria a 
melhor forma de oferecermos um serviço de 
excelência. Tentamos evoluir todos os dias a 
qualidade dos nossos serviços, para que os dos 
nossos clientes evoluam também.

Como antevê a evolução dos pagamentos 
eletrónicos?
A Internet tem evoluído ao longo dos anos de 
um modo que pouca gente esperaria, está mais 
rápida e mais segura, tendo-se vindo a tornar 
um elemento cada vez mais fundamental na 
nossa sociedade. Por isso acreditamos numa 
evolução significativa dos pagamentos 
instantâneos, pois é uma necessidade de 
comerciantes e compradores. No nosso 
entender, não faz sentido, nos tempos atuais, 
continuarmos a não ter uma disponibilização 
imediata do dinheiro. Embora as pessoas ainda 
sejam resistentes a optar por este tipo de 
métodos, a tendência que, verificamos é que 
cada vez mais, se aposta no digital e no 
processo automático de processamento de 
dados. Mantemo-nos a par da atualidade, e do 
que sentimos ser o melhor para os clientes, 
para que sejam os primeiros a ter as melhores 
ferramentas no seu negócio. Exemplo disso é 
termos sido pioneiros a disponibilizar o 
método de pagamento por MB Way.

“OS PORTUGUESES 
TENDEM A RESISTIR 

AO FUTURO”
A euPago é uma instituição de pagamento 
100% nacional, supervisionada pelo Banco de 
Portugal e especializada no apoio a pagamentos 
online, que permite que todas as empresas 
tenham acesso a vários métodos de pagamento, 
aumentando a competitividade entre elas.

Telmo Santos
Co-CEO e Co-Founder

Fintech





As empresas e entidades públicas 
estão preparadas para o aumento 
exponencial do risco?

O CNCS trabalha com um conjunto alargado 
de parceiros nas componentes fundamentais 
da cibersegurança, como a prevenção, a 
deteção e a reação a ciberincidentes. No que 
respeita  à  questão  que  aborda,  a 
transformação digital vem alargar a superfície 
de ataque e, por conseguinte, o risco para as 
organizações. Para tirar proveito dos benefícios 
de uma transição digital, precisamos de 
implementar uma gestão de risco e estabelecer 
as prioridades face a critérios de aceitação do 
risco e objetivos relevantes para a organização. 
O  Quadro  Nacional  de  Referência, 
desenvolvido pelo CNCS (publicado em junho 
do ano passado), propõe precisamente uma 
implementação processual orientada à gestão 
do risco, que permite às organizações a tomada 
de  decisão  quanto  às  medidas  de 
cibersegurança a aplicar,  decisão essa 
proporcional, priorizada e informada. Estas 
decisões devem, sempre, estar igualmente 
orientadas à garantia da confidencialidade, 

disponibilidade e integridade na prestação do 
bem ou serviço para uma determinada 
organização.

Quando se fala de risco online, de que 
estamos exatamente a falar?
Entende-se  como  risco  online  uma 
circunstância ou um evento identificável, com 
um efeito adverso potencial na segurança das 
redes e dos sistemas de informação. É 
importante percecionarmos que, tal como 
acontece no «mundo físico», o ser humano 
tanto é capaz de desenvolver e inovar, como de 
tirar proveito das novas tecnologias para 
práticas ilícitas e criminais. De facto, a grande 
totalidade dos incidentes de cibersegurança 
configuram crimes. A responsabilidade do 
CNCS e do seu serviço de coordenação de 
resposta a incidentes (CERT.PT) tem por 
objetivo a identificação da vulnerabilidade 
explorada e a definição de medidas de 
recuperação do sistema informático. Como 
quase de certeza estamos perante um crime 
informático, compete à UNC3T da Polícia 
Judiciária a investigação  

criminal, com vista à Identificação dos autores e 
consequente ação judicial. O CERT.PT trata todo 
o tipo de casos, desde o simples spam a 
situações mais complexas, tais como ações de 
espionagem ou sabotagem. Quanto a 
tendências, observamos um aumento de 
campanhas  de  phishing  e  smishing. 
Seguidamente, denota-se um aumento de 
sistemas/equipamentos infetados, que podem 
ter como origem ataques de malware, trojans 
bancários e/ou roubo de credenciais. Também 
tratamos casos relativos à mineração de 
criptomoeda («criação» de moeda digital). Estes 
agentes criminosos perceberam que é mais 
vantajoso  e  silencioso  penetrar  em 
computadores alheios para este efeito. Neste 
caso, na maior parte das vezes o utilizador não 
sabe que o seu computador está infetado, 
aquilo que sente é uma diminuição das 
capacidades da máquina, que se torna mais 
lenta - e isso pode ser um indicador de que está 
a ser utilizada por terceiros.

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) é uma autoridade especializada, 
que assegura a proteção e prevenção do risco existente aquando da utilização da 
Internet. Numa época em que a transformação digital é um dos principais temas 
para a próxima década, a cibersegurança impõe-se enquanto assunto 
fundamental e de importância fulcral no dia a dia das empresas e dos cidadãos. 
Lino Santos, coordenador do CNCS, desmistificou a cibersegurança e os riscos que
corre quem trabalha obrigatoriamente no mundo digital.

Lino Santos
Coordenador 

CIBER-RISCO
 DIGITAL AUMENTA O
A TRANSFORMAÇÃO

leia o artigo na integra em www.valormagazine.pt
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A Flowinn é uma marca que fornece soluções de software e consultoria, especializada nos setores da indústria alimentar e 
farmacêutica. Miguel Catela, CEO da empresa, explicou as realidades díspares destas duas áreas e como a transformação 
digital poderá afetar o ambiente de trabalho das empresas, no futuro.

 

“TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
IMPLICA TECNOLOGIA, 

PROCESSOS E PESSOAS”

A transformação digital levou, 
o b r i g a t o r i a m e n t e  a  u m a 
m u d a n ç a  n a  c u l t u r a 

organizacional de todos os setores de 
atividade, mas a indústria alimentar e a 
área farmacêutica são distintas entre si, 
na forma como se adaptaram à nova 
r e a l i d a d e :  “A m a t ur i d a d e d e um a 
organização é muito importante, quando 
se pensa em investir em projetos de 
transformação digital, isto porque esta 
transformação apenas se consegue 
conjugando tecnologia, processos e 
pessoas e se alguma destas falha, o 
projeto não atinge o seu potencial 
m á x i m o .  P o r  e x e m p l o ,  o  s e t o r 
farmacêutico é reconhecido, na área da 
indústria/produção, como tendo uma 
forte aposta em I&D e, principalmente, 
em tecnologia, desde há largos anos. 
Num laboratório é frequente vermos 
l i n h a s  d e  p r o d u ç ã o  t o t a l m e n t e 
automatizadas /robotizadas. Já na 
Distribuição, a aposta na transformação 

digital é mais localizada na área logística. 
A preocupação é na maximização da 
eficiência da operação. Os grandes 
players têm a área logística com divisão 
entre totalmente automática, semi-
automática e manual, consoante o que 
for melhor para o processo. Todos têm 
robôs a dispensar medicamentos e a 
utilização de comunicações eletrónicas 
entre os sistemas informáticos da cadeia 
d e  v a l o r  d o  m e d i c a m e n t o  é  u m a 
obrigatoriedade. Contudo, ainda na 
distribuição, os restantes players já 
v i ve m um a r e a l i d a d e d i fe r e n te.  É 
frequente encontrarmos empresas com 
os processos mal definidos e muito 
manuais. No que respeita à indústria 
a l i m e n t a r,  é  u m  s e t o r  o n d e ,  n a 
generalidade, a gestão ainda é pouco 
p r ofi s s i o n a l  e  o n d e  e x i s te  m e n o s 
investimento”.

Este atraso no investimento deve-se, 
frequentemente, à presunção de que 

investir em tecnologia avançada é muito 
caro, mas Miguel Catela desmistifica: 
“Não é necessariamente assim, pois uma 
solução tecnologicamente avançada é 
a q u e l a  q u e  m e l h o r  s e  a d e q u a  a o 
processo que se está a procurar melhorar, 
de forma a torná-lo mais ágil e fiável, pelo 
que o tipo de solução necessária acaba 
por variar muito, de empresa para 
empresa”.

nas farmácias, é preciso perceber 
que não é porque tenho um robô a

dispensar medicamentos 
que tenho uma transformação 

digital adequada

“TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
IMPLICA TECNOLOGIA, 

PROCESSOS E PESSOAS”
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Por outro lado, o CEO da Flowinn alerta para o facto de ser 
importante para as empresas diminuir os custos, mas não a 
qualidade dos produtos e é aqui que a tecnologia pode ajudar: “A 
transformação ajuda as organizações a aumentarem a eficiência, 
através da redução de custos, pela melhoria dos processos, mas 
permite também disponibilizar a informação gerada em prol da 
gestão, melhorando a tomada de decisão e assegurando a 
evolução da qualidade do serviço/produto”.

Quando questionado sobre que operações/serviços mais são 
automatizados, Miguel Catela é perentório: “Trabalhamos 
essencialmente as áreas de logística e produção, pois são aquelas 

onde as empresas mais precisam de ganhar eficiência. Porém, 
estamos a começar a trabalhar outras áreas,  como o 
procurement, comercial e controlo de gestão. São áreas onde o 
problema não é a otimização de processos, mas a tomada de 
decisão. É isso que tem de ser melhorado, através dos dados de 
que dispomos. Acreditamos que a melhoria dos negócios, no 
futuro próximo está na forma como as empresas trabalham a 
informação que têm disponível e como a colocam ao serviço do 
negócio”.

Esta automatização de processos acabará por colidir com 
determinadas funções, antes exercidas por pessoas, que terão de 
se requalificar ou, em caso extremo, mudar definitivamente a 
sua profissão: “As empresas estão interessadas na transformação 
digital. A grande questão a ultrapassar é ter a cultura 
organizacional preparada para a mudança. Envolver os 
diferentes níveis da organização num projeto de transformação 
digital é importante para a aceitação da mudança. Por outro lado, 
a avaliação certa do investimento e o cálculo do seu retorno é 
também uma equação que nem sempre os gestores resolvem 
antes de decidir”.

As novas tecnologias, como a Data Science, Blockchain e 
Inteligência Artificial, estão a chegar a Portugal e o país está 
atento e disposto a investir nestas novas tendências. No entanto, 
o caminho ainda é longo: “Temos um caminho ainda muito 
grande a fazer pois partimos de um universo empresarial em que 
o patamar está muito recuado. Contudo, penso que esse facto é 
um aspeto positivo, pois as empresas conseguem dar o salto mais 
depressa (do ponto de vista tecnológico e de competências de 
negócio estamos ao nível dos melhores). Gosto de dizer que 
Portugal está novamente a mostrar ao mundo que temos 
capacidade e boas ideias. Somos inovadores e, acima de tudo, 
fazedores. Não tenho dúvidas de que Portugal está no grupo da 
frente na liderança da tecnologia aplicada aos negócios”.

Miguel Catela
CEO

www.flowinn.biz
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 que é o ciber-risco?O
O ciber-risco é algo que temos de saber que existe e como gerir. Muitas 
empresas, neste momento, criaram o seu perfil de risco e associam isso ao 
funcionamento da framework da sua empresa. As pessoas devem fazer o 
mesmo. Muitos desses parâmetros são de senso comum, outros devem-
nos ser ensinados. A minha perceção pessoal é que a maioria das pessoas 
olha para a internet como uma diversão e não tem a mínima noção dos 
perigos a que se expõe.

Como se garante a segurança dos softwares?
É impossível ter uma tecnologia efetiva de segurança sem depender de 
“machine learning”, automação e inteligência artificial. Se olharmos para 
um antivírus, ele corre em segundo plano e está continuamente a analisar 
o equipamento. Longe vão os dias em que isto era suficiente para resolver 
a maioria dos problemas de segurança. Para os ataques sofisticados de 
hoje, necessitamos de velocidade e máquinas. Quando os nossos 
adversários podem escalar os seus recursos de maneira simples, 
exponencial e económica, adicionando cada vez mais poder 
computacional, a única forma é responder alavancando a automação e 
inteligência artificial e estar constantemente a ter mais dados para 
aprender a detetar, prevenir e responder aos ataques.

Os telemóveis são equipados com este tipo de segurança?
Os telemóveis passaram a ser a forma mais generalizada como acedemos 
à internet. Temos de reconhecer que os dados mais confidenciais estão 

em risco, em grande parte porque são acedidos pelos telemóveis. As 
empresas devem reconhecer a magnitude e o potencial impacto desse 
problema e tomar medidas para reforçar a sua defesa cibernética. Apesar 
disto, as arquiteturas dos equipamentos móveis têm mecanismos fortes 
de segurança. Os ecossistemas dos equipamentos mais populares - Apple 
iPhone e Google Android - são seguros, com fortes abordagens de 
segurança e isolamento, baseadas em hardware. Se tivermos os devidos 
cuidados de bloquear certas ações e não aceitar que as aplicações acedam 
à câmara, micro e localização sem ser mesmo necessário, torna-se difícil 
explorar o código para comprometer um dispositivo móvel.

As empresas portuguesas preocupam-se com a proteção cibernética?
Já começa a existir a preocupação e legislação que faz com que as 
empresas já se preocupem com a exposição dos seus dados e dos seus 
clientes. Desde maio de 2018, os 28 Estados-membros passaram a 
implementar o novo regulamento geral de proteção de dados (RGPD). 
Estas medidas passaram a responsabilizar e implementar penalizações 
severas para as empresas que entrassem em incumprimento da 
proteção dos dados pessoais. Este tipo de legislação serviu para as 
empresas perceberem como tratavam os dados pessoais, como eram 
guardados e expostos. As multas pesadas foram um primeiro passo no 
sentido certo para a consciencialização.

Considera que o ciber-risco é avaliado corretamente?
O maior risco é mesmo não fazer uma análise de risco. As empresas têm 
de ter um plano de ciber-risco implementado e deve ser algo que está 
em constante mutação, a crescer e a evoluir  com o negócio.

A Palo Alto Networks é a empresa líder mundial em 
cibersegurança, com capacidade para proteger mais de 60 mil 
empresas espalhadas por todos os continentes. Paulo Vieira é o 
Sales Manager da empresa em Portugal e, em conversa com a 
Valor  Magazine, esclareceu  algumas  dúvidas  sobre 
cibersegurança e de como esta preocupação tem evoluído no seio 
das empresas nacionais.

e máquinas”
 precisamos de velocidade 
“Para os ataques de hoje, 
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As empresas estão a perceber que a segurança já não pode ser um 
centro de custos vertical mas sim horizontal e transversal às instituições. 
No caso do mercado nacional, ainda estamos numa fase precoce de 
definição e execução de planos de risco, mas notam-se melhorias 
significativas.

Como contribui a Palo Alto Networks para esse comportamento?
A Palo Alto Networks tem imprimido, desde o início, uma disrupção 
natural no mercado da segurança mundial. Tem-no feito na ótica de 
ajudar os clientes a resolver os problemas mais complexos, de uma 
forma simples e fácil de implementar. Temos a perfeita noção que, para 
os clientes conseguirem andar depressa e manterem uma vantagem 
competitiva neste mercado digital, têm de conseguir gerir o risco e, como 
tal, têm de manter as coisas o mais simples possível. Fazemos 
continuamente sessões com os clientes de como implementar 
arquiteturas de “Zero Trust” para conseguirem segmentar as suas 
infraestruturas, protegendo realmente o que é importante para os seus 
negócios. Estas palestras, apesar de serem agnósticas à tecnologia, 
ajudam a criar um mindset correto para existir uma postura de “security 
by design”, que vai trazer sempre dividendos para quem a implementa.

Que proteções consegue a Palo Alto Networks oferecer?
A segurança deve ser divida em duas áreas de proteção, e cada uma 
destas depois tem uma sequência de ações e reações que devem ser 
tomadas. Primeiro, temos de que conseguir proteger-nos contra o 
malware conhecido e desconhecido. No caso do conhecido, existem uma 
série de motores e módulos que protegem contra aquilo que 
conhecemos e devem ser implementados de uma forma preventiva para 
colmatar essa vertente. No caso do desconhecido, é a área onde é mais 
complexo, pois já se começa a entrar em áreas de análise 
comportamental, heurística e analítica. Aqui temos o objetivo primordial 
de detetar o problema, pois não saberemos prevenir algo que ainda não 
conseguimos detetar. Finalmente, entramos na fase de remediação, 
limpeza e criação automática de regras e proteções para transformar 
aquilo que até então era desconhecido, em conhecido. A Palo Alto 
Networks tem soluções focadas em todas estas áreas de forma a ajudar 
os nossos clientes a resolverem estas três problemáticas.

Existem setores  onde o risco é maior ?
Existem de facto setores de infraestruturas críticas ou vitais, das quais o 
nosso quotidiano depende. Imagine-se o caos e potenciais estragos que 

seriam desencadeados por ataques a redes de energia, controlo de 
tráfego aéreo, assistência médica ou redes de comunicações como o 5G. 
Cibersegurança não é fácil, e se algo malicioso entrar nestes ambientes, 
devemos ser capazes de detetá-lo rapidamente. Não apenas precisamos 
de ter proteção, mas também precisamos de detetar e remediar 
rapidamente. Sou apologista de que, quando falamos de governos e 
infraestruturas críticas, devemos desacelerar, para garantir que tenhamos 
pensado bastante em questões importantes, como desenhar segurança 
para dentro de ambientes de inovação, como o IoT (Internet of Things) e 
o 5G. A maior parte das instituições e governos não fazem exercícios de 
larga escala de cibersegurança, para se prepararem para situações e 
cenários de ataques.

Que análise faz da preparação das empresas portuguesas?
Já trabalho neste mercado há 15 anos e tenho, de facto, visto um salto 
quantitativo das empresas portuguesas e de como olham para 
segurança, deixando de ser o parente pobre dos budgets de IT. Os líderes 
empresariais nacionais e internacionais estão sob pressão para explicar 
como será o futuro estado digital das suas organizações e como os seus 
modelos de negócios evoluirão. Todas estas empresas estão a 
transformar-se em empresas de dados, que já não estão num local 
central, por isso precisamos de ter segurança em todos os lugares, 
automaticamente, e ter garantias de que terceiros não estejam a causar 
danos nas suas organizações. Portugal está a abraçar esse desafio e a 
mostrar, de facto, que acompanhamos o que de melhor se faz na Europa. 

Paulo Vieira
Sales Manager
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SEGURANÇA ONLINE 
NAS SUAS MÃOS

Devido aos crescentes ataques virtuais, a cibersegurança é uma preocupação cada 
vez maior das empresas. Na vanguarda da segurança online encontramos a 
Redshift Consulting, empresa portuguesa criada em 2010, que nasceu 
pretendendo ser uma referência em matérias como Networking ou Information 
Security. Com 10 anos de atividade, já com reconhecimento nacional e 
internacional, o grupo liderado por João Manso trabalha de perto com os seus 
clientes para assegurar a melhor segurança.
 

Criada em 2010, a Redshift é hoje uma empresa portuguesa vocacionada para os 
diferentes aspetos de segurança, proteção de dados, gestão de informação e 
tecnologias de informação e comunicação, que se devem ter em conta num mundo 

onde a tecnologia é essencial. 

"A Redshift começou em 2010 como uma empresa pequena, com poucos funcionários e 
vocacionada para a área da consultoria para indústria. Fomos crescendo, tanto no que respeita 
às áreas de atuação como à equipa, que atualmente é mais jovem" conta João Manso, CEO da 
Redshift Consulting, sobre o crescimento da empresa, que desde a fundação apenas 
atravessou um ano em que não cresceu. Este desempenho fez com que tenha sido 
reconhecida, em dois anos, como uma das 500 PME’s que mais cresceram na Europa.

Sobre o que os diferencia das suas congéneres, João Manso enumera vários fatores, mas dá um 
foco especial ao cuidado e satisfação, tanto dos seus colaboradores – que, com boas condições 
de trabalho, podem trabalhar afincadamente – como dos seus clientes, que procuram a 
Redshift Consulting para segurarem o que têm de mais valioso – os seus dados: "Nós não 
trabalhamos o contrato, mas sim o cliente. Isso traz maiores dificuldades e custos, mas a 
satisfação de os manter é imensa. Há clientes que ganhámos em 2010/2011 e continuam 
connosco”. 

O Estado Português foi um dos primeiros clientes desta empresa de cibersegurança. Com as 
entidades governamentais tem vários e continuados projetos, sendo relevante a participação 
nos exercícios de ciberdefesa levados a cabo pela NATO (Cyber Coalition) a convite do Centro 
de Ciberdefesa e o trabalho que tem desenvolvido junto do Centro Nacional de 
Cibersegurança.
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"Portugal foi, é e vai continuar a ser cada vez mais atacado pelo potencial 
que tem por ter acesso a plataformas multinacionais, tentanto explorar 
fragilidades na relação de confiança estabelecida com os nossos 
parceiros", explica o CEO, sobre a importância de Portugal no mundo e as 
suas vulnerabilidades: "Há muitas áreas sensíveis, como o setor da 
energia e das telecomunicações, sem esquecer o abastecimento de água 
e o setor alimentar. Nos transportes, o setor da aviação está melhor que a 
média, mas os restantes setores têm muitas fragilidades", explica João 
Manso.

Atualmente, a Redshift Consulting trabalha com várias empresas que, 
cada vez mais, se preocupam com a cibersegurança, uma vez que os 
ataques vêm de origens diversas, com intenções muito diferenciadas e 
podem ter efeitos de grande escala. Assim, a Redshift oferece serviços tão 
diferentes como integração de sistemas de segurança e correlação de 
dados, auditorias de segurança ou análise forense.

"Quando começámos a empresa, havia muita gente a falar, mas pouca 
gente a fazer. Naquela altura, a segurança era muito limitada ao contexto 
da defesa do perímetro da empresa", diz João Manso. Os responsáveis 
estão mais preocupados, mas muitos ainda veem no custo o principal 
entrave para uma melhor segurança: "Nunca estamos protegidos nem 
nunca estaremos totalmente protegidos. Estamos mais bem preparados 
do que estávamos no ano passado, mas não estamos completamente 
preparados. Todos os anos estamos melhor, mas conscientes que ainda 
temos muitas lacunas, que a nossa maturidade ainda é baixa e que o 
Estado não faz o investimento suficiente. Se o Estado não aumentar este 
tipo de investimento, também não dará o exemplo ao setor privado 
nacional".

Uma boa defesa necessita de ferramentas, mas também de muito e 
bom conhecimento, para responder aos cada vez mais variados tipos de 
ameaças: "O antivírus protege-nos muito dos ataques, mas só dos mais 
banais, os conhecidos. A proteção do utilizador e do posto de trabalho vai 
para além do antivírus. O importante é detetar o ataque e reconhecê-lo, 
investir na visibilidade. Isto é mais importante do que tentar parar o 
ataque, porque na verdade não conseguimos parar tudo, só aquilo que
conseguirmos detetar e reconhecer”. A consciencialização é um primeiro 

passo, mas ainda falta percorrer um longo caminho para se estar 
razoavelmente seguro de que se tem a capacidade para reduzir a 
hipótese de um ataque ter sucesso e impacto insustentável. A segurança 
digital não se baseia só num bom antivírus e/ou firewall. Esta pode ser 
uma primeira forma de proteção do computador, mas só um utilizador 
capacitado, o conhecimento da mente do «bandido» e a rapidez na 
resposta permitem aumentar o ambiente de segurança das empresas e 
planear as soluções necessárias para a melhor proteção: “As pessoas 
devem ser formadas e treinadas para se defenderem a elas e às 
organizações onde estão inseridas" conta o responsável pela empresa de 
consultoria e de cibersegurança, que acredita que uma maior formação 
das gerações mais jovens, em vertentes como a ética, pode ajudar na 
distinção entre o certo e o errado aquando do desenvolvimento de um 
sistema ou aplicação, ou da utilização de um computador ou de um 
equipamento móvel.

Sobre os desafios que a nova década traz para a Redshift Consulting, 
João Manso destaca os novos produtos e serviços que pretendem lançar 
no mercado, bem como a constante busca por novas soluções que 
satisfaçam o mercado, que só terão como grande obstáculo a 
instabilidade económica, quer nacional, quer mundial, que possa limitar 
dramaticamente o investimento das organizações.

João Manso
CEO

Transformação Digital
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Ana Mexia reformou-se, mas não imaginava o seu dia a dia a olhar para uma agenda vazia. Por isso esta Mulher, 
cuja vida profissional está ligada ao marketing, à industria farmacêutica, à assessoria de administração hospitalar 

e à organização de reuniões internacionais tuteladas pelo MNE, decidiu criar um conceito de clínica de 
emagrecimento e bem-estar único: um modo diferente de olhar e tratar o corpo como um todo, onde todas as 

valências envolvidas se complementam e cada profissional está totalmente envolvido no processo.

“TEMOS DE TRATAR O CORPO 
COMO UM TODO E EMAGRECER COM SAÚDE”

“TEMOS DE TRATAR O CORPO 
COMO UM TODO E EMAGRECER COM SAÚDE”

Foi no final de 2017, com 69 anos, que 
Ana Mexia avançou sozinha e com 
capitais próprios para a criação de um 

conceito de clínica holística. Rodeou-se de 
profissionais competentes e, em equipa, 
desenvolveram este conceito que já ajudou 
inúmeros clientes a atingirem  os seus 
objetivos. Medicina convencional, Nutrição, 
Medicina Tradicional Chinesa (acupunctura), 
Naturopatia,  Coaching  Psicológico  e 
Aparatologia de última geração são as seis 
valências que, em sintonia, constituem a base 
do conceito Improve your body and soul.

“O que fazemos aqui resulta”, garante Ana 
Mexia: “Sempre me tratei e cuidei. Desde a 
adolescência que me cuido, muito por 
incentivo do meu pai, mas à medida que fui 
necessitando de outros tratamentos, 
constatei que não encontrava o que 
procurava, de uma forma agregada e 
complementar. Assim, e depois de ter sido 
de certa maneira desafiada por alguns dos 
profissionais com quem já trabalhava e em 

quem confiava, fui criando uma equipa 
coesa - que é a base do sucesso da Improve - 
em que cada um tem uma palavra a dizer. 
"Reforçámos o antiaging com uma consulta 
individual de longevidade e bem-estar, com 
avaliação Biotype (avaliação neurobiológica 
do corpo e mente". Faz--se uma avaliação 
metabólica, analisa-se o perfil de stress, o 
estilo de vida, a dificuldade do sono, entre 
outros aspetos que estão frequentemente 
na base de distúrbios psicológicos e físicos, 
que alteram o nosso bem-estar e que 
podem levar a situações extremas”.

Situada na Rua Soeiro Pereira Gomes, no 
jardim privado do condomínio dos Jardins de 
São Lourenço, a Improve é um local para fugir 
do bulício da capital, para relaxar e cuidar de 
corpo e mente: “Prezo muito a privacidade de 
quem aqui vem, procuro que as pessoas não 
se cruzem muito. A ideia é este ser um espaço 
zen. Como estamos num jardim, pretendi 
trazer este verde para dentro da clínica. Fico 
feliz quando os nossos clientes me dizem que 

sentem esta energia e que quando aqui vêm 
se sentem relaxados”.

O conceito Improve baseia-se em duas frases-
-chave que guiam Ana Mexia há muitos anos: 
“Se não soubesse a idade que tenho, que 
idade teria?” (Confúcio) e “Só consigo estar 
bem com o mundo e com a vida se estiver 
bem comigo”.

Partindo destas duas ideias e vendo sempre o 
corpo com um todo, numa integração 
absoluta entre a parte física e mental, a 
preocupação da CEO foi colocar à disposição 
de quem procura a Improve as valências 
necessárias para operar uma transformação 
definitiva no corpo. Para isso tomou-se de 
exemplo:  “Tudo  o  que  temos  eu  já 
experimentei e, além disso, quando criei o 
conceito tive o cuidado de analisar o que é 
que eu precisaria para me tratar num espaço 
único”. E prossegue: “Desde logo, a medicina 
convencional,  que  é  extremamente 
importante para garantir que todos os nossos 
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medicina convencional, que é extremamente importante para garantir 
que todos os nossos clientes estão aptos a fazerem todos os tratamentos, 
incluindo o uso das máquinas. Há casos de saúde onde isso não é 
aconselhado. Por outro lado, a Nutrição, uma área fundamental para 
quem quer perder peso e, sobretudo, aprender a comer e a gerir o seu 
metabolismo. Aqui na Improve não temos formulários pré-preenchidos, 
tudo é decidido à medida de cada pessoa, porque cada pessoa tem 
necessidades diferentes”.

A clínica também conta com os aparelhos medico-estéticos, que são 
usados faseadamente durante o tratamento, para ajudar a perder o 
excesso de gordura ou modelar a figura.: “No entanto, faltavam valências 
entre estas fases e percebi que a Medicina Tradicional Chinesa 
(acupunctura), que ajuda no processo de emagrecimento e a controlar a 
ansiedade, a Naturopatia, que vai à procura da origem do problema e o 
coaching psicológico que nos ajudar a manter focados nos nossos 
objetivos, se integravam no conceito”.

Todas estas áreas, quando utilizadas em complementaridade, garantem 
um resultado positivo na perda de peso e no aumento do bem-estar: 
“Temos casos de pessoas que perderam mais de 25/30Kg, outras que 
passaram de um 54 para o 42, na roupa. Fico muito feliz quando voltam, 
passados uns meses, para tratamento de manutenção, e referem que 
mantiveram o peso”. O método resulta, pois o cliente está 
comprometido com o mesmo: “Só aceitamos pessoas que digam 
claramente “eu quero”, após a nossa primeira avaliação”.

A unicidade deste conceito ultrapassou Portugal e Ana Mexia já foi 
contactada para levar a clínica para o estrangeiro: “Tive convites de várias 
partes do mundo, mas primeiro preciso de estabilizar bem esta clínica e 
só depois poderei pensar na expansão. Ainda assim, o próximo passo 
será sempre o Porto, só depois a internacionalização”.

Ana Mexia
CEO
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uais os desafios de fazer joalharia em Portugal? Q
Temos de ser, realmente, muito bons no que fazemos, diferentes dos 
outros para conseguir vingar. Do universo dos nossos colegas, 
ninguém tem as peças que nós temos. Para mim, uma marca é 
alguém que cria e desenvolve o seu próprio produto. Um dos 
desafios é esse: que o consumidor perceba e valorize o nosso 
trabalho cá dentro, feito do princípio ao fim por nós, pelos nossos 
artesãos joalheiros, que são uma mão de obra muito apreciada e 
reconhecida em todo o mundo. Outro desafio é a subida do ouro. As 
nossas peças têm uma grande componente em ouro, o que exige 
uma atenção redobrada na sua produção, para que o preço seja 
competitivo.

O mercado da joalharia tende a vingar facilmente no estrangeiro?
O nosso trabalho é criar peças com identidade e sentimento, de 
modo a que as pessoas as reconheçam. Nós estamos representados 
de Norte a Sul do país, sempre nas melhores ourivesarias. Sempre 
que temos contacto com algum estrangeiro, eles realmente 
enlouquecem com as peças, por isso a internacionalização será um 
passo mesmo muito importante.

A durabilidade das coleções é também um desafio?
Com certeza. Até há uns anos, era mais confortável este mercado, 
porque as coleções duravam imensos anos. Não havia a 
necessidade de estarmos sempre a criar modelos novos a este 
ritmo alucinante. Era tudo vivido com mais calma e agora 
vivemos num mundo completamente diferente. A criação de 

uma peça exige muito tempo, muito investimento e, por vezes, 
quase se esgota num ano.

Alguma vez sentiu dificuldades por ser mulher a ocupar um cargo 
de liderança?
Não, pelo contrário. Eu sinto que tenho vantagem na criação das 
peças, precisamente por ser mulher. As mulheres conseguem captar 
a essência umas das outras e aquilo que uma alma feminina anseia 
numa jóia. Nada melhor que uma mulher para compreender outra.

Que características femininas se podem destacar na liderança 
empresarial?
Muita determinação, muita racionalidade e muita auto-estima. Nós 
não somos inferiores aos homens, pelo contrário. É isso que nos 
distingue dos homens. Enquanto eles, se calhar, têm a capacidade de 
só se focar muito naquela tarefa, nós estamos a fazer várias tarefas 
ao mesmo tempo e estamos atentas ao mundo que nos rodeia. Acho 
que, nas mulheres, o mais importante é a determinação e o não ter 
medo de avançar.

A s  m a r c a s  p o r t u g u e s a s  s ã o  m a i s  r e c o n h e c i d a s 
internacionalmente?
Eu  acho  que  as  marcas  portuguesas  são  reconhecidas 
internacionalmente, tanto neste tipo de mercado, como noutro 
mercado qualquer. Nós, portugueses, temos uma coisa excecional: 
quando fazemos uma coisa, procuramos distinguir-nos dos outros. O 
sucesso lá fora é ver aquela alma lusitana espelhada nos produtos de 
cada empresa.

Aliar a atualidade à identidade da marca é um dos principais focos da Franco Vieira. Pamela Vieira, sócia-gerente da joalharia, garante 
que a empresa já é um sucesso de Norte a Sul do país e que a próxima aposta é a internacionalização.

/FrancovieirajoiasbyPamela

Pamela Vieira
Sócia-gerente

IDENTIDADE FEMININA 
na joalharia portuguesa
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"É PRECISO DIZER 
A VERDADE"

"É PRECISO DIZER 
A VERDADE"

ANA MORGADO Properties

Viela da Beloura, 4 – Galerias Alpha Mall – Loja 17
Quinta da Beloura, 2710-693 SINTRA

Telf: 21 901 87 90 | Telm: 914 595 654 / 938 305 436
www.anamorgadoproperties.com

comercial@anamorgadoproperties.com
AMI: 15258

A loucura do mercado imobiliário 
em Portugal é tema de conversa 
quase diário em todos os meios de 

comunicação social. Promover Portugal 
p a r e c e  s e r  t a r e f a  f á c i l ,  d a d a s  a s 
características únicas que temos para 
oferecer aos turistas e aos estrangeiros que 
escolhem o nosso país para viver. A nossa 
simpatia, o bom tempo, o sol e a praia, a 
gastronomia e a segurança são temas chave 
na argumentação.

As notícias sobre a subida dos preços 
sucedem-se e os proprietários veem hoje a 
oportunidade de vender as suas casas  a 
p r e ç o s  q u e  j a m a i s  i m a g i n a r a m , 
concretizando uma mais-valia considerável. 
Isto remete-nos para um problema que me 
preocupa profundamente.

Muitos dos imóveis que estão em venda estão 
sujeitos à pressão de se conseguir um valor de 
venda que valha realmente a pena, senão, 
pura e simplesmente o proprietário não quer 
vender. Somos sempre questionados sobre os 

valores de mercado e a ânsia de conseguir 
aquele contrato de mediação assinado leva 
muitas vezes os agentes imobiliários a dizer 
aos clientes aquilo que eles querem ouvir e 
não a verdade. Cria-se a expectativa de venda 
por valores que não são reais.

Todos sabemos que qualquer venda está 
sujeita a uma fase de negociação e, muitas 
vezes, o valor de fecho do negócio nada 
tem a ver com o valor inicialmente 
divulgado, deixando o proprietário 
desiludido,  podendo  muitas  vezes 
inviabilizar a sua concretização. São 
imóveis que estão em venda, mas com 
pouca viabilidade de serem efetivamente 
vendidos. Este é um cenário corrente, que 
demonstra bem o desequilíbrio que existe 
n e s t e  m e r c a d o.  H á  i m ó v e i s  q u e 
permanecem em venda por longos 
períodos, embora nós saibamos que, 
havendo um ajuste nos preços para valores 
razoáveis, serão vendidos sem grandes 
problemas.

A Lei da Oferta e da Procura é determinante, 
mas temos que tomar consciência de que os 
c l i e n te s  c o m p r a d o r e s,  m e s m o  o s 
estrangeiros, estão muito bem informados, 
havendo vários fatores que temos de ter em 
conta na gestão das expectativas de quem 
está a vender. Não podemos dizer ao cliente 
apenas aquilo que ele quer ouvir. Temos de 
a t u a r  c o m  m a i s  v e r d a d e  e  m a i s 
responsabilidade. O agente imobiliário tem 
de ser a pessoa em quem o cliente mais 
pode confiar. É quem sabe tudo sobre o 
mercado, sobre as transações efetuadas 
naquela zona e que lhe poderá dar uma 
perspetiva mais abrangente sobre a situação 
concreta da venda da sua casa.

A questão da profissionalização do setor é 
algo que é urgente fazer. É obrigação 
daqueles que fazem este trabalho informar 
com responsabilidade, para que a relação 
entre a oferta e a procura seja mais coerente, 
criando viabilidade para a concretização de 
um negócio justo para ambas as partes.

Ana Morgado
CEO e Executive Manager
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Inspirado na designação reverencial que os adversários 
davam a D. Afonso Henriques, primeiro Rei de Portugal 
(“Ibn-Arrik”), foi na Rua Alexandre Herculano que a Valor 

Ma ga z i n e e n c on t r o u um e d i f í c i o r e p l e to d e h i s tór i a , 
construído originalmente no século XIX, mas que pretende 
continuar a cultivá-la. Preenchido por mobiliário de madeira 
maciça, tapetes orientais e material da mais alta qualidade, 
os aposentos do Ibn-Arrik não só parecem remontar a um 
passado longínquo, com uma decoração cuidada em todos os 
pormenores, como dispõe também de um Health Club – com 
um Centro de Spa, piscina interior e ainda um ginásio - que 
promete não deixar ninguém indiferente.

Jorge Lopes, gerente do hotel, explica que o estilo e o conceito 
apontam a uma “homenagem ao nosso primeiro Rei de 
Portugal”, mas não vê só na decoração os motivos de 
diferenciação: “Felizmente possuímos um staff que é 
reconhecido por todos os clientes que por cá passam. Além da 
formação interna que fazemos com todos os colaboradores, 
gostamos de nos destacar pela simpatia e disponibilidade, 
algo que, felizmente, ainda não tem preço”, destaca. O 
gerente, que é habitualmente visto a percorrer os corredores 
do hotel em qualquer parte do dia e a qualquer hora, garante 
que esse espírito preenche muito da essência que tenta 
passar para o resto da equipa: “Aqui tentamos ajudar em 
todos os setores. Seja na manutenção, na organização dos 

quartos ou na cozinha, a qualidade cria-se através de um 
espírito de equipa forte, priorizando sempre as preferências 
d o c l i e n te. A l i á s, o c l i e n te q u an d o e n t ra p a s s a a s e r 
automaticamente parte desta família. É essa sensação que 
q u e r e m o s t ran s m i t i r, e é e s s a s e n s a ç ã o q u e t am b é m 
gostamos de sentir de volta”, reitera Jorge Lopes, que assume 
estar “na sua cadeira de sonho”, desde que assumiu o 
comando do Ibn-Arrik, ainda no presente ano.

Inaugurado em 2017 e com 23 quartos disponíveis – nove 
standards, onze superiores e três  suites -, o Ibn-Arrik 
promete cultivar uma integração cada vez maior na cidade de 
Coimbra, agregando diversos artistas de música, artes e 
c u l t u r a , e p r o m ove n d o e ve n to s d a m e s m a á r e a . Po r 
enquanto, Jorge Lopes garante que o objetivo passa por 
“partilhar uma filosofia e um conceito boémio, bastante 
diferente do que se encontra na região”, e ajudar a mostrar 
que Coimbra não é, de todo, uma cidade que “se visita 
somente em dois ou três dias”.

Preparado para receber hóspedes de todas as partes do 
Mundo, sem esquecer os portugueses, o Ibn-Arrik promete 
continuar a inovar e a introduzir novos conceitos na cidade e 
no setor hoteleiro, sempre mantendo a identidade e a história 
de Portugal como maior trunfo.

Os tempos da monarquia em Portugal podem ter terminado no início do século passado, mas há um local onde é possível 
experienciar alguns dos luxos pertencentes à família real. É exatamente no coração de Coimbra que encontramos o Ibn-Arrik, 
um hotel que não só relembra todas as conquistas das tropas lusitanas ao longo das suas paredes e corredores, como 
proporciona a experiência de conforto que certamente deixaria orgulhoso qualquer membro do Condado Portucalense.

AINDA É POSSÍVEL 
EM COIMBRA 
AINDA É POSSÍVEL 
EM COIMBRA 

www.ibn-arrik.pt
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uais os desafios de fazer joalharia em Portugal?Q
Temos de ser, realmente, muito bons no que fazemos, diferentes dos 
outros para conseguir vingar. Do universo dos nossos colegas, 
ninguém tem as peças que nós temos. Para mim, uma marca é 
alguém que cria e desenvolve o seu próprio produto. Um dos 
desafios é esse: que o consumidor perceba e valorize o nosso 
trabalho cá dentro, feito de princípio ao fim por nós, pelos nossos 
artesãos joalheiros, que são uma mão de obra muito apreciada e 
reconhecida em todo o mundo. Outro desafio é a subida do ouro. As 
nossas peças têm uma grande componente em ouro, o que exige 
uma atenção redobrada na sua produção, para que o preço seja 
competitivo.

O mercado da joalharia tende a vingar facilmente no estrangeiro?
O nosso trabalho é criar peças com identidade e sentimento, de 
modo a que as
pessoas as reconheçam. Nós estamos representados de Norte a Sul 
do país, sempre nas melhores ourivesarias. Sempre que temos 
contacto com algum estrangeiro, eles realmente enlouquecem com 
as peças, por isso, a internacionalização será um passo mesmo muito 
importante.

A durabilidade das coleções é também um desafio?
Com certeza. Até há uns anos, era mais confortável este mercado, 
porque as coleções duravam imensos anos. Não havia a necessidade 
de estarmos sempre a criar modelos novos a este ritmo alucinante. 
Era tudo vivido com mais calma e agora vivemos num mundo 

completamente diferente. A criação de uma peça exige muito 
tempo, muito investimento e, por vezes, quase se esgota num ano.

Alguma vez sentiu dificuldades por ser mulher a ocupar um cargo 
de liderança?
Não, pelo contrário. Eu sinto que tenho vantagem na criação das 
peças, precisamente por ser mulher. As mulheres conseguem captar 
a essência umas das outras e aquilo que uma alma feminina anseia 
numa jóia. Nada melhor que uma mulher para compreender outra.

Que características femininas se podem destacar na liderança 
empresarial?
Muita determinação, muita racionalidade e muita auto-estima. Nós 
não somos inferiores aos homens, pelo contrário. É isso que nos 
distingue dos homens. Enquanto eles, se calhar, têm a capacidade de 
só se focar muito naquela tarefa, nós estamos a fazer várias tarefas 
ao mesmo tempo e estamos atentas ao mundo que nos rodeia. Acho 
que, nas mulheres, o mais importante é a determinação e o não ter 
medo de avançar.

A s  m a r c a s  p o r t u g u e s a s  s ã o  m a i s  r e c o n h e c i d a s 
internacionalmente?
Eu  acho  que  as  marcas  portuguesas  são  reconhecidas 
internacionalmente, tanto neste tipo de mercado, como noutro 
mercado qualquer. Nós, portugueses, temos uma coisa excecional: 
quando fazemos uma coisa procuramos distinguir-nos dos outros. O 
sucesso lá fora é ver aquela alma lusitana espelhada nos produtos de 
cada empresa.

/FrancovieirajoiasbyPamela

“Ser mediador de seguros 
é uma profissão nobre”
David Pereira é o atual presidente da Associação Nacional dos Agentes e 
Corretores de Seguros (APROSE) e um defensor da profissionalização da 
atividade seguradora, com todos os direitos e deveres que isso acarreta. Durante 
a entrevista, falou das dificuldades do setor, da seleção natural feita pelas novas 
tecnologias e de como o toque humano continua a ser fundamental para este 
setor de atividade.

Nunca tendo conhecido outra profissão, David Pereira 
considera a mediação de seguros um trabalho nobre, que 
implica conhecer e compreender o cliente, colocando-o 

como figura central do processo de venda de um seguro. Atualmente é 
presidente da APROSE, em fim de mandato, não tendo decidido ainda 
se irá ou não recandidatar-se. 
A APROSE atual resulta da fusão da Associação Nacional dos Agentes e 
Corretores de Seguros (ANACS), que representava essencialmente os 
profissionais da mediação do sul do país, e da Associação Nacional dos 
Agentes e Corretores de Seguros (APROSE), que foi a primeira (e única) 
associação do setor com sede no Porto, e que agregava todos os 
profissionais desta área, até ao momento em que se dá uma cisão e 
alguns mediadores e corretores de Lisboa fundaram a ANACS: “Não 
temos dimensão, enquanto país, para ter duas associações, que 
representavam exatamente o mesmo setor, falavam dos mesmos 
problemas mas apenas tinham associados no Norte ou no Sul do país. 
Tomei a iniciativa de contactar a APROSE, quando era presidente da 
ANACS, e sugerir que nos fundíssemos, o que veio a suceder em 2015”.

Problemas de “ontem” e de “hoje”
A mediação de seguros atravessou uma época difícil, quando poucos 
clientes acreditavam e confiavam num mediador de seguros. No 
entender do presidente da APROSE, isso deveu-se à gestão que as 
seguradoras fizeram dos seus ativos: “Havia um mediador em cada 
aldeia portuguesa. Em tempos, as seguradoras queriam apenas vender 
seguros e a formação era deixada de parte. Bastava ter alguma 
importância no espaço social que ocupava e já era relevante para a 
seguradora ter aquela pessoa como mediador. Quando o setor começou 
a ser mais regulamentado e, sobretudo, quando a tecnologia foi 
introduzida na área seguradora, muitos desistiram da profissão – uns 
porque não quiseram evoluir e formar-se, outros porque não era a sua 
principal atividade e outros ainda porque esgotaram as suas 
capacidades de venda de seguros”. Atualmente, é ainda a tecnologia que 

continua a depurar o número de profissionais de seguros – são cerca de 
14 mil, mas David Pereira acredita que o número poderá baixar até aos 
10 mil (entre mediadores e corretores). Cada vez mais, os contratos de 
seguros são feitos online pelos mediadores profissionais, as apólices são 
enviadas por email e a digitalização e automatização de processos está a 
avançar rapidamente, no sentido de complementar o trabalho humano: 
“Para mim, a tecnologia serve para nos complementar, nunca para 
substituir. Veja-se o caso dos seguros efetuados através das seguradoras 
diretas – nunca vingaram, porque nada substitui a confiança que um 
cliente deposita no seu mediador. A base desta relação é o 
aconselhamento – um cliente é o centro da atenção do mediador – é 
para ele, e com ele, que o mediador trabalha, apresentando uma 
proposta que verdadeiramente lhe sirva, exatamente à sua medida. Isso 
é imbatível. O toque humano nunca será substituído pela tecnologia”.
Esta preocupação com os clientes não acontece nas instituições 
bancárias. Quando o cliente precisa de um empréstimo é obrigado a 
subscrever um seguro na seguradora parceira desse mesmo banco: “Os 
bancos são, atualmente, tão mediadores como os associados da Aprose, 
embora o seu objetivo seja muito diferente dos objetivos da mediação 
profissional. Os mediadores profissionais são consultores, e 
conselheiros, dos seus clientes, sendo este o objetivo final da nossa 
atividade. Apesar deste profissionalismo humanista em benefício dos 
nossos clientes e da manutenção estável das carteiras das seguradoras, a 
nossa retribuição é diminuta quando comparada com as comissões 
altíssimas auferidas pelos mediadores bancários. Esta diferença de 
rendimentos já foi publicamente referida, e condenada, pelo presidente 
da EIOPA, Dr. Gabriel Bernardino. Esta atitude perpetrada pelas 
seguradoras, diferenciando a mediação profissional da mediação 
bancária, pode até ser legal, mas é moral e eticamente condenável”. 
Todavia, David Pereira considera que a mediação de seguros irá adaptar-
se ao futuro e sobreviver: “Os produtos de seguros são adaptáveis e estão 
em contínuo desenvolvimento, tal como a vida. A mediação de seguros
vencerá sempre enquanto acrescentar valor ao serviço que presta”.

David Pereira
Presidente

www.aprose.pt
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“A Nobis começou por ser um sonho”, inicia Carlos Cruz, um 
dos quatro jovens que, logo nos anos 70, enquanto iniciavam 
a sua atividade laboral, se atreveram a sonhar. O sonho 

concretizou-se em 1996, quando A Social, casa por onde todos 
haviam passado, e a quem todos deviam o seu conhecimento até 
à data, vem a ser integrada no grupo alemão Allianz. 

É aqui que nasce a aposta na mediação: “Criámos a Nobis à 
semelhança daquilo que conhecíamos”, explica Carlos Cruz, 
dotando a mesma, logo à partida, de todos os sistemas 
informáticos disponíveis à época, sem nunca perder a noção 
daquilo que era a sua carteira de clientes, beneficiando “sempre o 
cliente particular, que é mais fiel, mais estável”, embora Carlos 
Cruz admita que seria impossível viver sem as empresas.
A empresa atravessou a crise, mas Carlos Cruz explica que “a 
Nobis teve sempre uma grande consciência do espaço que 
ocupava e essa consciência refletia-se sempre na gestão”.

De olhos postos no futuro, a Nobis evoluiu e especializou-se, 
apostando fortemente em nichos de mercado, pois “os seguros 
são evolutivos e adaptativos”. Com o futuro veio também a 

digitalização, não só dos mercados, mas de toda a vida humana. 
Carlos Cruz não tem problemas em afirmar que “a digitalização é 
importantíssima para agilizar as coisas, para desmaterializar 
papel, mas nunca para substituir a mediação”, dado que “o toque 
humano é insubstituível”. É justamente esta preocupação com as 
relações humanas, aliada a décadas de experiência profissional e 
formação técnica dos seus fundadores que nutre a Nobis de uma 
credibilidade que Carlos Cruz aponta como “uma questão de 
educação financeira”, e que faz com que a empresa conte com 
uma base de dados de cerca de 23 000 clientes, dos quais 7 500 a 
10 000 ativos. Quando inquirido sobre o verdadeiro papel da 
mediação, Carlos Cruz assegura que “a base principal daquilo que 
é a mediação é esclarecer, transmitir conhecimento e adaptar o 
produto” ao consumidor. Desta forma, se o importante é a 
adaptação do produto ao consumidor, a verdade é que na Nobis 
opções não faltam. Nas palavras do próprio: “A Nobis vende tudo, 
e gosta muito!”. É exatamente neste processo evolutivo, sempre 
com um olhar empreendedor a partir do seu escritório em Belém 
que Carlos Cruz vê o mundo e antecipa “um grande futuro para o 
mundo dos seguros, incluindo obrigatoriamente a mediação”.

“OS SEGUROS SÃO EVOLUTIVOS”

A Nobis nasceu em 1996, pela mão de quatro sócios, entre os quais Carlos Cruz, que decidiram investir na sua própria agência 
de mediação de seguros. Mais de duas décadas volvidas, o balanço é positivo e o futuro apresenta-se promissor.

Carlos Cruz
Sócio-fundador

www.nobis.pt
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 A empresa foi criada pelo seu 
fundador, António Braga, que 
agora a partilha com a sua filha 

mais nova, Catarina Braga, a quem legou a 
obrigatoriedade de se reger por princípios 
e valores familiares e humanos que 
sempre o caracterizaram. Desta forma, a 
ANAINOX cresceu e manteve-se fiel às 
qualidades humanas, nomeadamente a 
honestidade e a procura da satisfação total 
dos clientes. 

No que respeita à sua produção, para além 
da idealização e fabrico de peças únicas, 
que correspondem em particular à 
necessidade dos seus clientes, a empresa 
bracarense também se dedica ao fabrico e 
c o m é r c i o  d e  o u t r o s  p r o d u t o s , 
nomeadamente ferragens para todos o 
tipo de mobiliário – metálico, móveis de 
cozinha, roupeiros, portas de vidro e de 
correr, portões pivotantes, caixilharia de 
alumínio – bem como parafusos, porcas, 
anilhas, rebites, buchas metálicas, etc.

Estes produtos são depois incorporados 
n o u t r o s  q u e  s e  d e s t i n a m 
maioritariamente a países da União 
Europeia, o que fez com que a empresa 
investisse em equipamentos CNC de 
ú l t i m a  g e r a ç ã o  e  n u m a  l i n h a 
semiautomática de termo-lacagem: “Estes 
equipamentos dão-nos garantias de 

qualidade, rapidez na execução de 
encomendas e autonomia de produção, 
que muito contribuem para o aumento de 
faturação. A lacagem, para além dos seus 
fins decorativos, contribui também para a 
proteção à corrosão”, explica António 
Braga. 

O fundador da ANAINOX prevê uma fase 
difícil para o setor da metalomecânica, 
provocada pelas alterações previstas para 
a  indústria  automóvel  e  pela  sua 
indefinição quanto ao tipo de combustível 
previsto para o futuro. No entanto, 
Catarina Braga reconhece que a região de 
Braga, em particular, tem evoluído 
significativamente e de modo sinergético: 
“Os apoios das entidades permitiram um 
crescimento da indústria, alicerçado numa 
maior ligação entre empresas e entidades 
locais e numa criação e desenvolvimento 
de infraestruturas regionais”.

A

A ANAINOX estabeleceu um acordo de 
exclusividade com o grupo Herculano dos 

Santos na distribuição de máquinas e 
ferramentas Ford, para Braga, e um 
acordo de distribuição de produtos 

químicos comuns à fixação, da marca 
BOSTYK (DEN BRAVEN) que integram o 

grupo francês ARKEMA.

Sediada em Braga, a empresa ANAINOX FIXAÇÕES UNIP LDA é uma empresa direcionada para o ramo da indústria metalomecânica, 
especializada em idealizar, criar e fabricar “peças especiais” que satisfaçam os requisitos dos seus clientes. Catarina Braga, CEO, e António 
Braga, COO, explicam qual o core business da ANAINOX e o seu posicionamento para o futuro.

SOLUÇÕES 
À MEDIDA DO CLIENTE

Catarina e António Braga
CEO  e Fundador e COO

www.anainox.pt
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RECONSTRUIR E RESTAURAR 
COM PAIXÃO
Com 65 anos de existência, a Augusto Oliveira Ferreira (AOF) 
é especializada em reabilitação e restauro do património. 
Esta empresa familiar vai na terceira
geração – atualmente é administrada por Filipe Ferreira - e 
já realizou diversas intervenções em todo o país.
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Belmiro Xavier - Engenheiro e direcção de obra 
Eunice Costa -  Engenheira, técnica de higiene e segurança de trabalho
Filipe Ferreira  - Engenheiro, administrador e direcção de obra
e Inês Menezes - Engenheira e direcção de obra

Braga: Região de Valor
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ual é o segredo para manter uma Qempresa familiar durante 65 anos?

Filipe Ferreira (FF): Esta empresa começou 
por uma paixão do meu pai.  Sempre 
trabalhou no património e restaurou grandes 
edifícios. Este ano vamos fazer 65 anos, o que 
é uma idade grande para uma empresa e 
vamos na terceira geração. O gosto pelo 
património não se perdeu e é transmitido a 
toda a gente que cá trabalha. Muitos estão na 
empresa, desde o início da sua vida ativa. É 
uma família que vive o património, cuida-o e 
pensa em função dele.

Os valores familiares estão presentes no dia-
a-dia da empresa?
Tratamos os nossos colaboradores como uma 
família e há um respeito muito grande entre 
nós. Um dos meus filhos é engenheiro, a 
outra é arquiteta, e, sem eu lhes dizer nada, 
quiseram seguir este ramo. Depois tenho 
colaboradores que vivem a empresa como 
qualquer instituição gostaria.

O impulso no mercado da reabilitação 
urbana terá sido uma resposta à crise no setor 
da construção civil?
FF: O meu pai quis trabalhar em reabilitação, 
há mais de 60 anos, por amor ao património. 
Nessa altura este tipo de trabalhos não era 
muito reconhecido, pois era previligiada a 
construção  nova  em  detrimento  da 
reabilitação e do restauro. Digamos que o 
meu pai estava adiantado no tempo. De 
facto, mudou muito. Foi a crise da construção 
nova que fez as pessoas mudarem de ideias. 
De qualquer maneira, há organizações que 
defendem o património, como o “GECoRPA – 
Grémio do Património”, associação de 
empresas e pessoas, do qual a AOF é 
associada,  que  sempre  defendeu  a 
reabilitação e o restauro quando poucos 
apostavam nisso.

Existem dificuldades a nível de mão-de-obra?
FF: Existem. Quando houve esta grande crise 
na construção de obras públicas, nós tivemos 
sempre trabalho, porque tínhamos os nossos 
clientes  particulares,  arquitetos  e 

engenheiros e nos recomendavam. Com o 
desemprego nas empresas, uma parte dos 
trabalhadores emigrou e não voltou. Os 
outros reformaram-se. 

Qual a importância da reabilitação urbana?
FF: A reabilitação urbana devia permitir a 
renovação e a conservação do nosso 
edificado e atrair pessoas para cá viverem, 
nos visitarem e pernoitarem em Braga. Claro 
que com o Bom Jesus, classificado como 
património da UNESCO, esperamos que a 
situação mude. 
Belmiro Xavier (BX): Eu só espero que o 
turismo de Braga não se torne massificador, 
porque dificultaria a vida de quem cá habita. 
Espero que Braga saiba crescer e que, de 
facto, consigamos manter a nossa qualidade 
de vida.

Quais têm sido as obras mais emblemáticas 
da AOF?
FF: Temos tido muitas obras emblemáticas 
em vários tipos de edifícios, como igrejas, 
mosteiros, castelos e outros tipos de edifícios 



www.aof.pt
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m o n u m e n t a i s ,  n ã o  e s q u e c e n d o  o 
património corrente. Por exemplo, os 
carrilhões do Palácio Nacional de Mafra são 
uma obra de grande responsabilidade.
BX: A responsabilidade de cada uma é tão 
grande que nos obriga a olhar para todas as 
intervenções com todo o cuidado, porque 
nós estamos a intervir em alguns ex-líbris 
do património português.

Como é que uma empresa com 65 anos de 
existência consegue manter-se atual sem 
perder a sua tradição?
BX: Os novos materiais que são usados na 
reabilitação e restauro não tiveram uma 
grande evolução. Muitos dos materiais que 
usamos agora já são usados em Itália há 20 
ou 30 anos. Portanto, nós já utilizávamos 
esses materiais, porque os importávamos. 
Agora, a diferença é que já não precisamos 
de os ir buscar a Itália e outros países, 
porque já há empresas em Portugal que os 
fabricam.
FF: Antigamente, as construções tinham 
um tempo de maturação. Agora é tudo 
mais rápido. Digamos que há uma questão 
temporal e, portanto, há materiais que têm 
de ter maior rapidez de execução. A nível de 
materiais, as universidades e as fábricas 
têm feito um trabalho fabuloso a nível de 
investigação. Há também muitos materiais 
que são a evolução natural dos antigos. No 
fundo, os materiais que aplicamos são 
modernos, diferentes, cientificamente 
evoluídos, mas não estão assim tão longe 
dos antigos. Temos noção que haverá 
necessidade de introduzir materiais 
d i f e r e n t e s ,  s e n d o  q u e  t ê m  d e  s e r 
compatíveis para não criarem problemas 
químicos ao que está à sua volta. 

A tecnologia é uma forma de divulgar o 
trabalho da AOF e atrair novos públicos?
FF: Penso na tecnologia para nos ajudar a 

desempenhar bem o nosso trabalho, 
sempre no respeito pela pré-existência e 
com o objetivo do melhor resultado da 
intervenção.

Quais são as perspetivas futuras para a 
AOF?
FF: Internamente, temos um grupo coeso, 
que vive intensamente o trabalho que 
realiza e que deve ser reconhecido e 
elogiado. Temos um portefólio enorme. 
F i z e m o s  i n t e r v e n ç õ e s  n o s  m a i s 
emblemáticos monumentos nacionais e 
não só. Portanto, para a AOF vejo um futuro 
muito favorável.

Os inúmeros prémios conquistados até 
agora são a prova de que estão no caminho
certo?
FF: São. Nós temos dois prémios “Europa 
Nostra” que, para mim, é o maior prémio de 
r e s t a u r o  a  n í v e l  m u n d i a l .  Te m o s 
i n t e r v e n ç õ e s  e m  a l g u n s  e d i f í c i o s 
classificados como património da UNESCO, 
casos do Palácio Nacional de Mafra, Bom 
Jesus do Monte, Mosteiro da Batalha, 
Convento de Cristo, Mosteiro de Alcobaça, 
Universidade de Coimbra - Alta e Sofia. 
Temos  o  prémio  "Vasco  Vilalba"  da 
Gulbenkian, o prémio "IHRU", prémio 
"Reabilita Braga", o prémio “João de 
Almada” e também o Prémio Nacional de 
Reabilitação Urbana.
BX: O nosso melhor prémio é termos uma 
carteira de clientes que confiam no nosso 
trabalho.
Inês Menezes (IM): Acho que todos temos a 
noção dos locais onde trabalhamos, quer 
seja património mundial ou um edifício 
corrente. O entusiasmo começa na forma 
como nós falamos com as pessoas. E assim 
mostramos que queremos ser os melhores 
naquilo que fazemos.



adega de Borba tem delineados Aalguns projetos que passem pelo 
enoturismo?

DC: Lançámos a ideia do enoturismo há 
cerca de 12 anos. Atrevo-me a dizer que o 
que traz visitantes a Borba é principalmente 
a adega. São visitas agendadas e pagas, o 
que reforça a ideia de que quem vem, vem 
com interesse. Temos uma loja onde 
disponibilizamos toda a nossa gama e, 
pontualmente, alguns produtos regionais. 
Desde há cerca de um ano, temos também 
o restaurante “Adega de Borba” a funcionar 
em pleno. Portanto, existe um conjunto de 
valências, que nós temos a ideia de vir a 
reforçar em breve, que torna interessante e 
apetecível esta visita.

Como se adequam as tecnologias que têm 
surgido ao fabrico do vinho?
OG: É uma questão de evolução ao longo do 
tempo. A adega foi evoluindo, foi criando e 
ampliando o seu próprio espaço e neste 
momento conta com uma capacidade de 
armazenagem de vinho de 350 mil hl. No 
que respeita aos equipamentos, dispomos 
de equipamento de fermentação com e 
sem pisa mecânica, cubas verticais e 
lagares, bem como diferentes tipos de 
barricas e tonéis, para envelhecimento do 

vinho. Na verdade, apesar de termos 
disponível a última tecnologia no que à 
vinificação diz respeito, tentámos nunca 
perder de vista aquilo que é a nossa 
característica principal: a genuinidade dos 
nossos vinhos e desta sub-região específica 
do Alentejo.

Que características diferenciam os vinhos 
desta região?
OG: Nos últimos anos, há mais açúcar na 
uva, o que significa que também há um 
pouco mais de álcool nos vinhos e nós 
sempre demos preferência a ter vinhos com 
menos teor alcoólico. Na realidade, o nosso 
microclima permite-nos ter vinhos um 
pouco mais equilibrados do ponto de vista 
da frescura e acidez. Isso é algo que nos 
pode distinguir um pouco. Os nossos vinhos 
têm estrutura,  equilíbrio e  alguma 
elegância.

Qual o contributo da Adega de Borba para 
o programa de sustentabilidade dos vinhos 
do Alentejo?
OG: Este programa nasceu de um plano que 
teve como orientação aquilo que alguns 
países já estavam a fazer, embora noutros 
contextos. No caso da Adega de Borba, 
neste  momento, temos 50% dos nossos 

CARACTERÍSTICAS DO SOLO 
INFLUENCIAM PRODUÇÃO DO VINHO

A Adega de Borba está situada numa 
zona de extração de mármore (o “eixo dos 

mármores”). As características do solo 
desta região conferem especificidade ao 

"terroir” (extensão de terra cultivada), 
dando origem a vinhos com atributos 

diferentes.

sócios no programa de sustentabilidade; 
80% da nossa área está em produção 
integrada, por isso já estamos a fazer uma 
grande poupança a nível de água e de 
energia. Em média, há produtores que 
gastam 20 litros de água por ano para fazer 
1 litro de vinho. Há três anos, o nosso 
objetivo foi conseguir 1 litro e meio de água 
por litro de vinho. Conseguimos fazê-lo. É 
importantíssimo poupar água na adega. 
Por outro lado, é preciso reduzir também a 
energia e por isso avançámos com o 
investimento em painéis fotovoltaicos. 
Relativamente aos resíduos, o que fazemos 
é separar tudo e entregá-los a empresas 
que fazem a reciclagem, para que estes 
possam vir a ser reutilizados.

APOSTA EM 
PRODUÇÕES 
DE VINHO
SUSTENTÁVEIS

Adega de Borba

Com 65 anos de existência, a Adega de Borba é um dos ex-líbris da região 
alentejana. Prova disso são os cerca de 2800 visitantes que, de acordo o diretor, 
Delfim Costa (DC), visitamo espaço, anualmente. Óscar Gato (OG), diretor técnico 
de viticultura e enologia, e Sílvia Mendes (SM), diretora financeira, também não 
escondem o desejo de ver este projeto continuar a crescer.

Enoturismo
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Recentemente, implementaram também 
um programa de business analytics. Quais 
as suas vantagens?
SM: O que nos levou a partir para esta 
solução foi a necessidade que existia por 
parte dos vários departamentos de aceder a 
informação. Nós já fazíamos isso, mas 
estávamos condicionados a rotinas para que 
nos pudessem retornar os dados que nós 
pretendíamos analisar. Portanto, as coisas 
ficaram muito dispersas. Esta foi, então, uma 
das soluções que nos foi apresentada com 
base no nosso software. Numa primeira 
análise, libertou as pessoas que analisavam 
dados para dar a outrem. Isso permitiu 
melhorar muito o nosso desempenho, no 
que respeita à rapidez de processos.

Como antecipa a próxima década em 
relação ao setor vitivinícola nacional?
DC: Há mudanças fortes no setor a nível 
mundial. A competição é crescente. Há 
mudanças a nível da distribuição que 

c o n d i c i o n a m  m u i t o  a  f o r m a  d e 
trabalharmos e o próprio negócio. A nível da
produção, há mais constrangimentos 
ambientais. O próprio consumidor, hoje, é 
muito mais experimentalista e, portanto, 
menos leal à marca. Definimos cinco linhas 
estratégicas que são a resposta ao futuro que 
aí vem. Por um lado, continuar o trabalho de 
valorizar aquilo que é a qualidade e 
genuinidade do “terroir” de Borba. Depois, a 
questão da sustentabilidade social e 
ambiental. Outro pilar será pugnar pela 
eficiência em todo o ciclo de produção da 
uva. Depois trabalhamos para reforçar a 
internacionalização das marcas. Por fim, a 
questão da profissionalização da empresa. 
Reforçar a questão dos quadros e a 
valorização dos recursos humanos.

Delfim Costa, administrador, 
Sílvia Mendes, diretora financeira e 
Óscar Gato, diretor técnico viticultura e enologia

Os vinhos dividem-se entre castas brancas e tintas, sendo as principais:

- Castas tintas: Aragonês, Castelão, Trincadeira, Alicante Bouchet, Syrah, Touriga Nacional e Cabernet Sauvignon;
- Castas brancas: Roupeiro, Arinto, Fernão Pires, Rabo de Ovelha, e as novidades Alvarinho, Verdelho e Gouveio.

www.adegaborba.pt
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 O projeto nasceu motivado pelo amor de duas famílias ao 
vinho. Pedro Seixo trabalhou durante 15 anos numa 
multinacional, mas a morosidade dos processos e a vontade 

de fazer mais impulsionou-o a lançar-se neste novo projeto. Alzira 
Santos desafiava-o há anos e finalmente, em 2014, surgiu a Santos & 
Seixo. Como tudo o que é bom leva tempo a conseguir, o primeiro vinho 
foi feito com uvas da colheita de 2010, do Douro e Alentejo com as 
“melhores castas de cada região, com um envelhecimento cuidado em 
barricas de carvalho francês”. Ao fim de seis anos, a empresa encontra-
se bem posicionada no mercado nacional, encontrando-se neste 
momento em negociações com grandes superfícies, e também a nível 
internacional, exportando regularmente para 25 países, dos quais se 
destacam Rússia, Brasil e China. O amor - para Pedro este trabalho “não 
se faz por gosto, é mesmo por amor”, e a dedicação compensam e as 

distinções vão-se acumulando. O segredo está nos bastidores: “A equipa 
da Santos & Seixo é composta por 29 pessoas e sem elas a empresa não 
era o que é”, admite Pedro Seixo. A ideia de uma equipa que sustenta a 
empresa e é a sua alavanca de apoio é inspiração da marcas de vinhos 
Santos da Casa. Cada rótulo apresenta vários rostos de perfil que 
simbolizam todas as mãos pelas quais cada garrafa passou, literal ou 
metaforicamente. A importância da equipa torna-se ainda mais fácil de 
compreender quando se perspetiva o negócio como uma ação 
concertada e bem calendarizada de processos. É essencial que cada 
etapa do cultivo da uva seja cumprida num prazo específico, de forma a 
assegurar a qualidade do produto e esta lógica repete-se nas outras 
fases do processo de vinificação: “Os vinhos têm um lado romântico que 
atrai muitas pessoas, mas é um negócio que gira muito à volta de 
stocks. A logística tem um grande peso”, explica Pedro Seixo.

DUAS FAMÍLIAS
A MESMA PAIXÃO

Romance e logística não são amor à primeira vista, mas a Santos & Seixo mostra que a sua combinação pode resultar. A 
prova são os vinhos de qualidade superior que têm levado o nome de Portugal aos quatro cantos do mundo.
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“A cara das marcas é a nossa terra”

Em 2016, surgiu a necessidade de comprar terra, de forma a controlar 
todo o processo – da uva ao copo: “Começámos com cerca de 20 
hectares na zona de Santa Marta, no Douro. As terras não são nossas, 
mas vemos a parceria como um projeto conjunto com o nosso enólogo 
Luciano Madureira”, recorda Pedro. Já a adega que serve de cenário à 
vinificação da uva que ali se cultiva foi idealizada e construída pela 
Santos & Seixo, juntamente com Luciano Madureira: “Estamos a falar de 
uma winery boutique com uma capacidade de vinificação de 50 mil 
litros. É uma espécie de casa de bonecas, com uma sala de barricas e 
cubas muito bonitas”, descreve o administrador, acrescentando que o 
objetivo desta aposta é mesmo refletir a identidade das marcas. A 
decisão representou um grande passo para o desenvolvimento da 
empresa porque, como Pedro sublinha: “a cara das marcas é a nossa 
terra, é a nossa uva”. “Mais tarde um amigo apresentou-me a zona do 
Tejo. Foi amor à primeira vista. Fiquei encantado. Estava habituado ao 
Tejo com aquelas várzeas e o que vi foi um «Douro 2». Vi solos com uma 
qualidade brutal”, descreve com um sorriso na cara, acrescentando que 
a prioridade agora é investir nas infraestruturas de apoio.
A empresa começou sem terra nem adega, hoje possui 60 hectares na 

região de Tomar e uma adega com capacidade de vinificação de cerca 
de 1 milhão de litros. No Douro, conta já com 60 hectares de vinha, 
aonde se incluem a Quinta no Valle da Estrada e a Quinta do Cêver. 
Recentemente, a empresa adquiriu a Quinta do Outeiro e iniciou a 
reestruturação de uma nova adega, com capacidade de vinificação a 
rondar os 300 mil litros. Visando o enoturismo, a empresa remodelará a 
casa da Quinta do Outeiro, pretendendo aproximar o consumidor da 
sua história e dos seus produtos. Espalhadas um pouco por todo o país, 
as produções da Santos & Seixo dão origem a vários vinhos, cada um 
com a sua personalidade. As diferenças vêm desde a uva e espelham-se 
nos processos de trabalho. Parte do segredo foi encontrar o equilíbrio 
entre a mais moderna tecnologia e as formas tradicionais de trabalho.

Afinal, não há tecnologia que reproduza o processo de esmagamento 
da uva com o pé e só mesmo através do trabalho humano não 
mecanizado é que se consegue obter a qualidade desejada. A par disto, 
a tecnologia permite que cada vez se rentabilize mais as colheitas e 
sistematize informações que apoiam a tomada de decisões. Desta 
forma, a empresa tem apostado em software que trabalha informações 
recolhidas e permite aprimorar os cálculos mais importantes. Tradição e 
tecnologia caminham de mãos dadas para fazer o melhor vinho. Esta é 
a descrição perfeita para uma empresa que se estabeleceu no negócio 
dos vinhos em 2014 e procura ir buscar as melhores tradições, deixando 
os dogmas no passado, sem nunca se esquecer de olhar para o futuro. 
Por isso, Pedro Seixo assegura que os próximos passos das marcas 
passam por dar a conhecer os seus vinhos fora do país, através de feiras 
e viagens. Os vinhos portugueses têm cada vez mais reconhecimento 
nos mercados internacionais e a aposta é mesmo essa: “Em feiras todos 
ficam surpreendidos com a qualidade do vinho português. Ao mesmo 
tempo ficam surpreendidos com a relação qualidade-preço”, conta 
Pedro, que assume que, embora a relação qualidade-preço do vinho 
português seja um fator de competitividade, deve trabalhar-se de modo 
a valorizar mais o produto, nacional e internacionalmente. Além disso, o 
futuro passa também pela aposta no enoturismo, porque a experiência 
do vinho incluí bem mais do que bebê-lo do copo. Os verdadeiros 
apreciadores gostam de saber todos os detalhes do processo e nada 
melhor que fazê-lo com a Santos & Seixo.

Pedro Seixo
Administrador

www.santoseseixo.pt



Nesta casa com uma ligação ímpar à 
cultura, os vinhos têm “berço”: “Os vinhos 
do Monte dos Perdigões são o reflexo do 

terroir onde são produzidos, das castas plantadas e 
do clima e solos que influenciam o seu ciclo 
produtivo. Aqui, as produções são controladas na 
vinha e, logo que as uvas atingem o estado ótimo de 
maturação, são vindimadas e levadas para a adega”, 
resume Nuno Maia. Na adega imperam materiais 
nobres e todo o transporte de massas é efetuado por 
gravidade. Criteriosamente escolhidas, as uvas 
fermentam em balseiros de carvalho francês Allier 
ou em lagares de mármore alentejano, famosos pela 
sua elevada inércia térmica, que com a sua 
geometria larga e tendo a ajuda de pisa mecânica, 
favorecem a extração dos taninos e uma expressão 
aromática notável. Cubas de inox com rigoroso 
controlo de temperatura, balseiros, tonéis e cascos de 
carvalho francês completam o acervo ao dispor dos 
enólogos. A adega dispõe ainda de uma sala de 
barricas onde os vinhos estagiam em ótimas 
condições naturais.

Mais de 250 castas autóctones
De acordo com Nuno Maia, os vinhos nacionais são 
cada vez mais reconhecidos internacionalmente, 
devido ao esforço dos produtores para conquistar 
novos mercados e também à comunicação e 

promoção dos vinhos portugueses, feita pela 
ViniPortugal, através da marca “Wines of Portugal”, 
mas ainda falta percorrer algum caminho: “Falta 
convencer  as  grandes  cadeias  retalhistas 
internacionais a apostar de forma decidida nos 
vinhos portugueses. O vinho português é uma 
proposta singular, segura e diferenciadora, da qual 
não podemos desagregar a excelente relação 
qualidade-preço. Os vinhos portugueses são 
genuínos: atualmente temos mais de 250 castas 
autóctones e esta diversidade de castas únicas e de 
alta qualidade concedem aos vinhos portugueses 
aromas delicados, distintos e particulares”.
No que respeita ao Monte dos Perdigões, os objetivos 
futuros passam por expandir o património 
vitivinícola e aumentar a capacidade produtiva: 
“Uma vez atingida a escala que ambicionamos, 
dedicar-nos-emos à criação de uma proposta 
diferenciadora e de elevada qualidade em termos de 
enoturismo”. 

Em tempos casa de Damião de Góis - humanista luso do Séc. XVI e grande amigo de Erasmo de Roterdão - e, 
mais tarde, do ilustre maestro e compositor Luís de Freitas Branco, o Monte dos Perdigões é um lugar 
marcado pelo pensamento livre e pela obra feita e dá a conhecer os seus vinhos pela voz do diretor geral, 
Nuno Maia.

www.montedosperdigoes.pt
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