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Editorial

A Valor Magazine regressou às bancas! Após três edições 
exclusivamente digitais, foi possível regressar à versão que a 
caracteriza – uma revista de papel, com toque, cheiro, que se pode 
carregar na mão e que acompanha o leitor para onde quer que vá.

Tal como a Valor Magazine, muitas outras empresas voltaram a 
abrir as portas e readquiriram a sua identidade.

Entre as diversas atividades que regressaram ao trabalho destacam-
se, nesta edição, as agências imobiliárias, as clínicas de saúde, 
estética e bem-estar e as atividades industriais.

Um dos temas também em destaque será o empoderamento 
feminino, que estará em evidência com os vários exemplos de 
mulheres líderes, que gerem empresas de setores onde o género 
masculino ainda é a presença maioritária e a quem a pandemia de 
Covid-19 veio testar as capacidades de unir, gerir e reestruturar as 
empresas e as pessoas que as constituem.

O regresso à normalidade ainda não é o esperado. Esta 
“normalidade” está longe de ser aquela que conhecíamos antes da 
pandemia assolar o mundo, mas é a normalidade possível, que nos 
é permitida e que devemos (e queremos) aproveitar.

A Valor Magazine voltou às bancas, mas nunca deixou de o 
acompanhar a si, caro leitor, ao longo de todo este período.

É, ainda assim, um recomeço. Recomecemos juntos!
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Nufarm

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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A MESMA DETERMINAÇÃO 
NOVOS OBJETIVOS, 

Ana Pedras
Diretora de Agência

Ana Pedras é diretora de 
duas agências Decisões e 
Soluções, ambas situadas no 
Barreiro. A primeira agência 
DS Barreiro (Alto  do 
Seixalinho) abriu em 2009, 
em plena crise económica, e 
a DS Barreiro (Rio), apesar 
de ser bastante recente, 
também conheceu um 
período de crise – este que 
agora o país e o mundo 
atravessam, causado pela 
pandemia de Covid-19. 
Quando, em março, 
conversámos com Ana 
Pedras, existiam objetivos 
bem definidos para este ano. 
Agora, os objetivos 
mudaram, mas o espírito 
otimista e a determinação 
para crescer mantêm-se 
intactos.

www.decisoesesolucoes.com/agencias/barreiroaltoseixalinho
www.decisoesesolucoes.com/agencias/barreirorio
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 O passado profissional de Ana Pedras está relacionado com a área 
das Finanças. Diretora financeira de várias empresas, inscrita na 
Ordem dos Contabilistas Certificados e na Ordem dos 

Economistas, foi quando decidiu dedicar-se a um projeto da sua autoria que 
colocou a hipótese de se tornar parte da rede Decisões e Soluções. Em 2008 
decidiu concretizar a ideia, e a inauguração oficial da primeira agência – DS 
Barreiro (Alto do Seixalinho) – teve lugar já em 2009. De então para cá, Ana 
Pedras já abriu uma outra agência – a DS Barreiro (Rio) - e continua dedicada 
a servir bem os clientes que a procuram. Especialista na área financeira, é 
sobretudo na intermediação de crédito que Ana Pedras se sente à vontade, 
mas ambas as agências têm serviços 360º, que englobam as vertentes de 
seguros e de mediação imobiliária. Em março, a Valor Magazine falou com 
Ana Pedras, na agência Barreiro Rio, sobre o panorama do mercado 
imobiliário e a diretora das duas agências DS do Barreiro estava otimista. 
Agora, depois do confinamento e numa altura em que se dá o regresso à 
(nova) normalidade e ao trabalho presencial, com a reabertura das 
atividades económicas, Ana Pedras continua otimista mas assume que se 
viu obrigada a mudar os seus objetivos.

Como lidou a DS Barreiro com a necessidade de confinamento e fecho 
de negócios imposta pela pandemia?
Decidi fechar portas a 14 de março (antes de ser declarado o Estado de 
Emergência), por uma questão de respeito pela saúde pública e civismo. 
Nunca imaginei que iríamos ter os escritórios tanto tempo encerrados. Há 12 
anos que tenho a empresa e nunca fechei a porta, nem para férias.

Que medidas foram tomadas para garantir a continuidade do trabalho?
Ficámos todos em casa e todos os dias foi uma aprendizagem nova. 
Rapidamente começámos a usar as novas tecnologias, para nos mantermos 
em contacto, entre nós e com os clientes, pois só falar ao telefone não era 
suficiente. Tínhamos de nos ver e foi essa a diferença - usar Skype, Zoom e 
videochamadas... começámos a fazer as nossas reuniões de equipa por 
Zoom ou Skype. Incentivei os consultores a manterem contacto com os 
clientes e, até mesmo, retomarem contactos mais antigos, para saber como 
estavam a reagir as pessoas a todo este novo contexto. No fundo, tentámos, 
por momentos, ultrapassar a esfera profissional e apelámos ao nosso lado 
mais humano para, genuinamente, tentarmos estar junto das pessoas e 
passar a mensagem “estamos aqui para si, para o ajudar no que pudermos”. 
Inclusivamente, ajudámos clientes a tratarem das moratórias nos seus 
créditos e, entre outras coisas, ouvimos. As pessoas precisavam de desabafar 
e de partilhar as suas angústias e incertezas e nós tentámos dar-lhes esse 
conforto.

Que desafios surgiram com esta necessidade de teletrabalho, no que 
respeita à coesão da equipa e à gestão do trabalho e da empresa?
Senti falta da proximidade diária. Mesmo tentando manter um contacto por 
videoconferência, não é suficiente. As primeiras duas semanas foram um 

pouco confusas e desorganizadas, mas rapidamente fizemos um grande 
esforço para combater isso. Quando percebi que o confinamento estava para 
durar, tentei retomar as nossas rotinas, dentro desta nova realidade virtual. 
Alguns consultores não conseguiram adaptar-se e tiveram uma quebra, 
outros foram quase imparáveis e muito resilientes.

Sentiu, durante esta fase de confinamento, uma quebra dos negócios 
em todas as áreas trabalhadas pela DS?
A maioria dos serviços que prestamos não é concretizada no imediato, 
muitos podem ter um “atraso” de um ou dois meses. Curiosamente, os 
meses de confinamento foram dos melhores em vendas, este ano. Grande 
parte dos negócios já estavam em “pipeline”, mas ainda assim houve o 
grande mérito de os concretizar. Para isso, foram necessárias muita paciência 
e resiliência de todos: consultores, clientes e parceiros. Sem dúvida que os 
nossos parceiros tiveram um papel fundamental (entidades bancárias, 
solicitadores, advogados e notários), com vários serviços fundamentais ao 
nosso negócio a fecharem portas (Câmaras Municipais, Finanças, 
Conservatórias, entre outros), foi muito difícil reestruturar tudo e 
desenvolver novas metodologias, mas conseguimos realizar todos os 
negócios previstos.

Que medidas tomadas durante o confinamento, no que respeita à 
gestão de recursos humanos e técnicos, serão para manter agora nesta 
fase de reabertura da economia?
A reabertura dos escritórios tem sido faseada e de acordo com as 
recomendações da DGS e OMS. Desde 15 de junho, já estamos a funcionar 
em horário completo nos dois escritórios, com exceção do sábado, que ainda 
estamos fechados. Mantemos a restrição no número de pessoas em cada 
escritório e as reuniões com clientes têm de ser previamente agendadas. 

Agora que a reabertura económica está a acontecer, como avalia os 
impactos da crise nos setores dos seguros, mediação imobiliária e 
intermediação de crédito?
Na área imobiliária houve um ligeiro abrandamento, devido a vários fatores: 
maior dificuldade em realizar visitas presenciais a imóveis habitados (demos 
primazia a visitas virtuais e/ou vídeos), clientes que se retraíram na aquisição 
ou venda de imóveis, ou porque efetivamente tiveram as suas vidas afetadas 
financeiramente, ou com receio de que pudessem perder os empregos e do
futuro em geral.

Nesta fase de confinamento, apostámos mais na área financeira, 
principalmente nas transferências de crédito, para assim podermos 
melhorar ainda mais as condições dos créditos das famílias, com poupanças 
significativas. A atividade seguradora manteve-se, até porque o nosso 
relacionamento com o cliente já era muito “virtual”, ou seja, não requer 
muita presença física.

Imobiliário

6



Aquando da nossa primeira conversa, a Ana 
mostrava-se otimista em relação ao futuro 
imobiliário desta região. Mantém a opinião 
ou algo se alterou?
O meu otimismo mantém-se, mas mais 
prudente e ponderado. Sem dúvida que esta 
paragem obrigatória refreou um pouco a 
economia, no geral, mas continuo a acreditar no 
grande potencial imobiliário da nossa região, 
sem dúvida! Notamos que a procura e as 
necessidades dos clientes estão a redirecionar-
se. 

Enquanto  empresária,  como  avalia  as 
medidas tomadas até aqui pelo Governo para 
apoiar as empresas – numa primeira fase, 
aquando do fecho obrigatório das atividades 
presenciais – e agora, na fase de retoma 
económica?
As medidas sucederam-se em catadupa e foi 
difícil acompanhar tanta alteração legislativa. 
Penso que foram tomadas várias medidas, no 
geral, boas. Porém, não se consegue agradar a 
todos nem abarcar todas as situações. No meu 
caso pessoal, não consegui beneficiar de 
nenhuma medida e lamento que não o tenha 
conseguido, pois em todas as medidas lançadas 
há sempre algum critério onde não me 
enquadro e, como consequência, não tenho 
“direito a nada”. Lamento, porque efetivamente 
luto e trabalho imenso para manter o que tenho 
construído ao longo dos anos e também manter 
as pessoas que fazem parte da minha equipa e 
que também me ajudam diariamente.

Há quem afirme que estamos a regressar a 
um “novo normal” e que a economia como a 
conhecíamos não existe mais, tendo as 
empresas que se adaptar à nova realidade. 
Concorda?
Parcialmente. Esta “provação” foi transversal a 
todos, sem exceção. Serviu para aprendermos, 
todos nós, que é possível melhorar e criar novas 
formas de trabalhar e até de viver. Por exemplo, 
serviços públicos que, por vezes, podem ser tão 
burocráticos e inflexíveis,  conseguiram 
ultrapassar essas burocracias e arranjaram 

formas online de fornecer documentos 
necessários à realização de escrituras.

A digitalização de processos técnicos e de 
procedimentos, como as reuniões com os 
c l i e n t e s  ( m u i t a s  o c o r r e r a m  v i a 
videoconferência) faz esta área ressentir-se, 
tendo em conta que a proximidade com os 
clientes é um dos fatores-chave para a 
confiança)?

É verdade que a proximidade é importante, e 
nem todos têm apetência ou possibilidade de 
realizar as reuniões por videoconferências, mas 
as pessoas aderiram bem, com mais ou menos 
d i fi c u l d a d e ,  m a s  t e n t a r a m .  Po r q u e , 
efetivamente, ou era assim ou não era. E como 
se costuma dizer - “a necessidade aguça o 
engenho”!

Se tivesse de atualizar as expectativas para 
2020, o que diria?
Sem dúvida que os objetivos traçados no início 
do ano estão alterados e tive de os redefinir, mas 
a estratégia mantém-se. Agora é tentar recuperar 
o ritmo e manter o foco até ao final do ano!

Imobiliário
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Alexandra Santos é a diretora da agência 
Decisões e Soluções de Bragança. Há sete 

anos integrou a rede DS e o otimismo 
com que deu esse passo mantém-se até 

hoje. Em junho, quando o 
desconfinamento tinha permitido que as 

atividades económicas voltassem a 
funcionar, Alexandra Santos afirmava 

que os sinais de retoma eram positivos. 
Agora, a opinião é a mesma, corroborada 

pela quantidade de negócios a acontecer 
e pelo contínuo interesse de novos 

clientes na cidade de Bragança.
 

g o r a  q u e  a  n o r m a l i d a d e A( a l t e r n a t i v a )  p a r e c e  t e r 
r e g r e s s a d o,  c o m o  a va l i a  o 

comportamento do mercado? Perderam-se 
negócios, com o confinamento?

Tivemos um período que, tal como já tinha 
dito, deu para refletir e repensar formas e 
métodos de trabalho. Estamos todos 
empenhados em nos mostrar ao mercado 
com outro dinamismo e forma de estar. Mais 
conscientes e com uma postura e dinâmica 
que nos têm permitido realizar negócios. 
Com o confinamento, claro que alguns 
n eg ó c i o s  fi c aram  p ara d o s  e  o u t r o s 
realmente houve desistência. Mas a retoma 
tem sido uma caixinha de surpresas para 
todos nós! Estamos satisfeitos.

Como vê este regresso?
Promissor. Só tenho motivos para estar grata e 
feliz! O nosso know-how e o nosso leque de 

"OS CLIENTES 
SÃO A NOSSA FAMÍLIA"

Alexandra Santos
Diretora de Agência

decisoesesolucoes.com/
agencias/braganca

Imobiliário
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 serviços permite-nos estar confortáveis e crentes de 
que vamos manter-nos em ritmos de trabalho 
compensadores.

Quais as principais dificuldades com que uma 
empresa se debate numa altura como esta? 
Quais foram, para si, enquanto empresária, os 
maiores desafios?
Para mim, a principal dificuldade é uma empresa 
p e q u e n a  n ã o  e s t a r  p r e p a r a d a ,  q u e r 
financeiramente, quer psicologicamente para uma 
situação desta grandeza. No que concerne à DS 
Bragança o maior desafio foi termos de parar, 
porque estávamos num ritmo de trabalho bastante 
promissor e tivemos de entrar em derrapagem, 
porque o fechar portas e deixar de estar em 
contacto permanente com os clientes era algo em 
que não pensávamos.

Agora  que  o  trabalho  regressou  à  sua 
normalidade presencial, que medidas adotadas 
em tempos de teletrabalho permanecem 
ativas?
Felizmente, o tempo de teletrabalho permitiu-nos 
munirmo-nos de ferramentas e conhecimentos 
mais profundos na área e é espetacular ver toda a 
gente com mais garra, mais feliz e os negócios 
continuam a aparecer a ritmos interessantes. 
Mantemos as formações online, mantemos as 
pessoas motivadas para aprenderem mais e 
melhor. As parcerias que fizemos em tempo de 
Covid-19 foram de extrema importância para nós, 
pelo que sentimos que as pessoas nos dão mais 
valor e nos referenciam. Temos gente nova dentro 
de portas que acreditam na forma e filosofia da 
empresa. Aproveitámos este período para refletir, 
adotando novas metodologias de trabalho, tirando 
partido do tempo para fazer formação, reciclar 
conhecimentos, melhorar as nossas performances, 
mostrando ao nosso mercado-alvo que estamos 
presentes e cooperantes. Este período deu 
também para aperfeiçoar regras e conhecimentos 
nas áreas de negócio que desenvolvemos. A 
retoma tem sido extraordinária, pois continuamos 

a abrir a porta diariamente a muitas pessoas, 
estamos a retomar negócios, o crédito tem crescido 
exponencialmente e estamos muito otimistas em 
relação ao futuro.

O que será necessário fazer para readquirir a 
confiança  dos  clientes  e  voltar  a  tê-los 
interessados em investir?
Não sentimos que os clientes deixaram de 
acreditar em nós. O que sentimos é que as pessoas 
nos valorizam ainda mais, porque no tempo de 
teletrabalho estivemos sempre presentes. Os 
clientes são a nossa “família” e basta um contacto 
telefónico para que eles não se sintam à margem… 
Privilegiamos o contacto direto, mas não podendo 
ser mantemo-nos próximos de outras formas.

Já se nota uma diferença no mercado, entre a 
fase de confinamento e esta?
Não sentimos que o mercado regrediu. Temos 
estado a fazer negócios e uma coisa interessante é 
que as pessoas continuam a acreditar e a querer 
fazer investimentos.

Com a Covid-19 ainda muito presente nas 
regiões metropolitanas, considera que tal pode 
levar mais pessoas a querer apostar no interior 
do país?
Sim, sentimos que sim. Tenho atendido pessoas 
dos diversos pontos do país e inclusivamente 
estrangeiros a querer investir neste cantinho do 

nosso país. Bragança tem gente boa, gente que 
acolhe bem. É uma cidade e região do país em que 
se nota crescimento. Cada vez mais as pessoas 
procuram o sossego e a tranquilidade dos meios 
mais pequenos. Procuram essencialmente 
qualidade de vida!

Que desafios pode isso acarretar, no que 
respeita à oferta de imóveis existente?
Pois, esse é o nosso maior desafio. Temos de 
procurar afincadamente produto interessante para 
enquadrar em cada pessoa que nos dá o privilégio 
de acreditar em nós, na realização de um objetivo, 
“sonho de vida”. Sim, porque afinal nós realizamos 
sonhos! A oferta não é muita, mas temo-nos 
esforçado  para  ter  em  carteira  produto 
diversificado e apetecível para cada um em 
particular.

Quais são as perspetivas para o resto do ano de 
2020?
Só posso estar feliz e acreditar que sim, é possível 
chegar mais longe. Atingir patamares de 
excelência.  Confio  nas  pessoas  que  me 
acompanham,  pois  permito-lhes  serem 
empreendedoras e crescerem como profissionais, 
com as ferramentas que temos disponíveis no seu 
dia-a-dia de trabalho. Estou otimista e acredito que 
este momento menos bom nas nossas vidas vai ser 
mais uma história para contar, mas da qual 
sairemos todos mais fortes! 



“URGE ACABAR COM O ESTIGMA 
ASSOCIADO ÀS DOENÇAS MENTAIS”

Sara Barros é country manager da Lundbeck em Portugal, desde maio. À Valor Magazine, falou sobre o seu percurso 
profissional, a afirmação da mulher no mercado de trabalho e da Lundbeck, uma das únicas farmacêuticas mundiais que 
se dedica apenas a estudar e a desenvolver medicamentos para a área das doenças mentais.
 

arabéns pela nova função que Pdesempenha na Lundbeck. No 
â m b i t o  d a  s u a  a t i v i d a d e 

profissional, fale-me um pouco da sua 
evolução profissional, até alcançar este 
cargo, em maio.
Muito obrigada. Desde cedo percebi que 
g o s t a r i a  d e  m e  d e d i c a r  à  á r e a  d o 
medicamento e assim, candidatei-me à 
Faculdade de Farmácia da Universidade de 
Lisboa onde completei a minha licenciatura 
em 1997, tendo a partir daí desenvolvido a 
minha carreira profissional na indústria 
farmacêutica e no mercado nacional. Ocupei 
vários cargos na área comercial, de marketing 
e de desenvolvimento de pessoas e liderei o 
lançamento e consolidação de novas marcas 
no mercado em várias multinacionais. O 
recente desafio que surgiu da Lundbeck 

constitui uma enorme oportunidade de 
continuar o meu desenvolvimento pessoal e 
profissional garantindo um crescimento 
sustentado do negócio da companhia em 
Portugal, numa área tão estimulante como é a 
do Sistema Nervoso Central.

Considera que as oportunidades já existem 
da mesma forma para mulheres e homens?
Sabemos que nem sempre as mulheres e os 
homens beneficiam de oportunidades iguais 
em vários campos e muito especificamente no 
trabalho, mas também no salário. De facto, em 
média, as mulheres recebem menos do que os 
homens  e  têm  mais  dificuldades  na 
conciliação entre a vida familiar e profissional. 
No entanto, ao longo dos últimos anos, a vida 
d a s  m u l h e r e s  t e m  m e l h o r a d o 
substancialmente, nomeadamente no que se 

refere à igualdade no trabalho. O potencial das 
mulheres é enorme e as organizações estão 
cada vez mais atentas para aproveitar essas 
potencialidades.

A  liderança  feminina  é  distinta  da 
masculina?
Considero que sim. Vários estudos indicam 
que as mulheres têm uma chefia mais 
democrática e liberal do que os homens, que 
têm  habitualmente  uma  liderança 
tendencialmente mais  autoritária.  As 
mulheres são, na sua generalidade, mais 
adeptas  de  decisões  tomadas  com  a 
participação de todos os colaboradores. Outro 
aspeto que me parece digno de nota é a maior 
predisposição  das  mulheres  para  o 
multitasking e para uma melhor análise dos 
problemas. Os cientistas garantem que 
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existem mecanismos neurológicos que conseguem explicar estas 
diferenças. Da minha experiência ao longo dos anos a liderar e ser 
liderada considero as mulheres mais organizadas, empáticas e sensíveis 
ao detalhe, quando comparadas com os líderes do sexo masculino.

 As mulheres serão as líderes do futuro?
Hoje, cada vez mais mulheres ocupam cargos de chefia e participam na 
vida política, mas para aqui chegarmos percorremos um longo 
caminho, que passou pela adoção de diversas medidas destinadas a 
garantir a igualdade dos géneros e a não discriminação. O número de 
mulheres em posições de liderança vai seguramente aumentar no 
futuro, mas na minha opinião não deverão ser impostas quotas. Se for 
assegurada uma igualdade de oportunidades tenderá a ser um 
processo natural. No entanto, temos que combater a ideia de que as 
mulheres conseguem fazer tudo sozinhas e que não precisam dos 
homens. Provavelmente por este conceito ainda não ter alcançado a sua 
maturidade, as mulheres ainda não atingiram completamente a 
igualdade. Foi inclusivamente noticiado recentemente que Portugal 
tinha falhado na redução da disparidade salarial entre homens e 
mulheres, violando o compromisso que assumiu de promover a 
igualdade de género a nível salarial. A legislação é adequada e as 
medidas tomadas pelas autoridades são reconhecidas, mas a 
desigualdade persiste.

Que características devem possuir os líderes desta nova década?
Na área farmacêutica, os líderes devem assegurar-se que é 
implementada uma estratégia farmacêutica que disponibilize 
medicamentos essenciais para todos. Agora, mais do que nunca, a crise 
da Covid-19 mostrou que o mundo procura inovação médica para 
combater as ameaças à saúde global e enfrentar novos desafios de 
saúde. Partilho a minha enorme preocupação com as desigualdades de 
acesso a novos tratamentos e vacinas que existem em toda a Europa. 
Um  acesso  mais  rápido  e  equitativo  aos  cidadãos  é  uma 
responsabilidade compartilhada e um objetivo comum, mais crítico 
ainda neste período que vivemos. Temos de que ser capazes de analisar 
as causas principais e as condições de acesso, fornecimento e escassez 
de medicamentos na Europa. Os desafios são multifacetados e só 
podem ser enfrentados se todos os players trabalharem juntos para 
melhorar o acesso à inovação em saúde, reduzir atrasos e mitigar o 
impacto da escassez de medicamentos hoje e no futuro. Para que isso 
seja possível os líderes terão que ter a capacidade de mobilizar 
eficazmente as organizações, tomar decisões rápidas e assertivas e 
estabelecer prioridades claras.

Sara Barros
Country Manager
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A LUNDBECK
Como avalia a necessidade dos produtos que desenvolvem e 
comercializam, quando se sabe que as doenças mentais serão o 
principal problema nos próximos anos?
A Lundbeck é uma das únicas companhias farmacêuticas do mundo 
dedicada exclusivamente à investigação e desenvolvimento de 
medicamentos inovadores para doenças mentais, a fim de responder 
às necessidades ainda não atendidas em patologias como depressão, 
esquizofrenia, transtorno bipolar, doença de Alzheimer ou a doença de 
Parkinson. Mais de 700 milhões de pessoas são afetadas por doenças 
mentais em todo o mundo, o que equivale a 13% da carga global com 
doenças. A Depressão, por exemplo, uma das principais áreas de foco da 
Lundbeck e que é uma patologia grave associada a uma série de 
sintomas, incluindo melancolia, perda de energia, alterações cognitivas, 
dificuldade de memória e concentração e pensamentos suicidas é 
reconhecida pela OMS como a principal causa de incapacidade no 
mundo. Globalmente, mais de 300 milhões de pessoas de todas as 
idades sofrem de depressão e quase 800 mil pessoas morrem todos os 
anos por suicídio. Os números mostram claramente que o peso da 
depressão vai provavelmente aumentar nos próximos anos porque 
temos vindo a observar um aumento relativo da prevalência da doença.
Na Lundbeck estamos inteiramente dedicados a restaurar a saúde 
mental, para que cada pessoa possa estar no seu melhor e hoje já 
existem tratamentos farmacológicos eficazes para a depressão 
moderada e grave, no entanto, todos os dias nos esforçamos para 
melhorar o tratamento e contribuir para a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas que vivem com distúrbios psiquiátricos e neurológicos.

Como se posicionam no mercado e quais os seus objetivos?
A Lundbeck foi fundada em Copenhaga há mais de 100 anos. Os nossos 
produtos estão registados globalmente em mais de 100 países e, todos 
os anos, o nosso portfolio de produtos comercializados têm um alcance 
mundial em mais de 50 milhões de doentes. Os cerca de 6 mil 
empregados da Lundbeck geraram uma faturação de 2.3 biliões de 
euros em 2019 com um resultado de 357 milhões de euros, dos quais 
apenas 31% foram distribuídos como dividendos aos acionistas. A 
companhia está cotada em bolsa mas a Fundação Lundbeck detém 
quase 80% das ações. O facto de a empresa pertencer à Fundação 
Lundbeck diz muito sobre a nossa razão de ser porque permite uma 
gestão dos recursos financeiros, em que é feito um grande investimento 
em investigação nas neurociências, tanto nos próprios laboratórios 
como em projetos internacionais, em que participam várias 
universidades e centros de investigação. Um dos mais vitais 
compromissos da Lundbeck é ajudar os doentes a criar possibilidades e 
a recuperar o funcionamento. Muitos doentes sofrem devido a 
tratamento inadequado, discriminação, número reduzido de dias úteis, 
reformas antecipadas e outras consequências desnecessárias. Há mais 
de 70 anos que estamos na vanguarda da investigação nas 
neurociências e o desenvolvimento e distribuição de tratamentos 

pioneiros continua a fazer a diferença nos doentes em todo o mundo. 
Somos reconhecidos por termos ajudado centenas de milhões de 
pessoas que vivem com distúrbios psiquiátricos e neurológicos. No 
entanto, existe ainda uma enorme necessidade de ajuda. Para além 
disso combater o estigma é fundamental e urgente porque mais de 
70% das pessoas que vivem com transtornos psiquiátricos ou 
neurológicos sofrem discriminação. Com o nosso posicionamento único 
de especialistas em doenças mentais e neurológicas queremos 
sensibilizar e desafiar a sociedade para melhorar a aceitação destes 
doentes para que possam ter a oportunidade de recuperar em pleno a 
sua vida. Mantemos um compromisso com a consciência social e a 
melhoria do conhecimento das doenças mentais por toda a sociedade, 
com o objetivo de erradicar o estigma e a exclusão social que ainda 
estão associados a estas doenças.

Quais as vantagens do mercado nacional?
Mais de um quinto dos portugueses sofre de uma perturbação 
psiquiátrica. Portugal é o segundo país com a mais elevada prevalência 
de doenças psiquiátricas da Europa, sendo apenas ultrapassado pela 
Irlanda do Norte. Entre as perturbações psiquiátricas, as perturbações 
de ansiedade e do humor são as que apresentam uma prevalência mais 
elevada. Trabalhamos para reduzir o impacto socioambiental das 
doenças mentais, que são doenças graves e com risco de vida, que 
afetam a qualidade de vida dos doentes e das suas famílias. A nossa 
forte herança e extensa experiência em neurociência proporcionam 
uma vantagem competitiva para ajudar as pessoas que vivem com uma 
ampla gama de doenças mentais no nosso país. Foi esse o compromisso 
da Lundbeck quando se instalou em Portugal em 2002.

Que desafios se desenham para esta indústria, no que respeita ao 
I&D e comercialização deste tipo de medicamentos?
A Lundbeck é uma das únicas empresas farmacêuticas do mundo 
dedicada exclusivamente à investigação e desenvolvimento de 
medicamentos inovadores para doenças mentais. Esta é das áreas 
terapêuticas que requer mais tempo e tem uma das maiores taxas de 
falhas, o que contrasta com outras companhias que desviaram os seus 
recursos para outras patologias que oferecem melhores perspetivas de 
retorno do investimento. Juntamente com outras empresas e 
instituições académicas, na Lundbeck estamos envolvidos na 
descoberta de moléculas e biomarcadores para doenças mentais e do 
cérebro. Para isso é crucial criar uma cultura colaborativa com outras 
instituições. Para a Lundbeck, a colaboração entre empresas e 
instituições é necessária porque ainda existem várias necessidades 
médicas não preenchidas, e é necessário unir esforços através de 
parcerias de investigação e comercialização com alcance global. Deste 
modo podemos contribuir para o diagnóstico precoce, o acesso ao 
tratamento e a adesão à terapêutica, pilares fundamentais para a 
recuperação completa dos doentes. Mas estes são desafios que 
enfrentamos com entusiasmo, profissionalismo e esperança.
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A NUFARM
A agricultura é atualmente um setor rejuvenescido, com novos 
agricultores e novas técnicas agrícolas. Como se posiciona a Nufarm no 
mercado, tendo em conta as novas tendências?
40% das culturas mundiais são perdidas devido a pragas, doenças e 
infestantes. Surgem novas pragas, doenças e espécies invasoras. A 
investigação, inovação e descoberta contínua fazem parte do nosso DNA e 
permitem proporcionar aos agricultores soluções inovadoras e 
sustentáveis para o mercado e para as culturas e problemas emergentes. 
Os produtos de nova geração são mais eficazes a menor dose.

A Nufarm é a 8ª maior empresa de proteção de culturas agrícolas no 
mundo. Todavia, vivemos uma época em que alguns países já 
proibiram o uso de determinados produtos destinados ao combate às 
pragas, como o glifosato. Em Portugal, também se viveu essa 
polémica. A Nufarm continua a comercializar este tipo de produto?
Muitas vezes dizemos “a fruta que comemos não sabe como antigamente” 
e, de facto, é verdade! É diferente, mas a fruta é agora muito mais segura e 
saudável. O que chega à nossa mesa é hoje muito mais seguro do que no 
tempo dos nossos avós. O sistema de avaliação e autorização europeu de 
produtos fitossanitários é dos mais exigentes do mundo. Os produtos 
comercializados hoje são muito diferentes dos produtos que estavam no 
mercado há 30 ou 40 anos atrás. A Nufarm investe na inovação e no 
desenvolvimento de soluções mais eficazes a menor dose para a 
construção do seu portfolio. Segundo um estudo efetuado, 30% dos 
cidadãos referem ter medo de produtos químicos e 40% quer viver num 
mundo em que estes não existem. Contudo, 82% não sabe que o sal de 
mesa extraído do oceano ou produzido sinteticamente são a mesma coisa. 
Creio que a nossa sociedade não estará disposta a aumentar o seu 
orçamento familiar dedicado à alimentação para banir produtos com base 
em lugares comuns de opinião pública. Quando banimos produtos como 
o glifosato, debatemos também o custo de produção da batata e do 
tomate.

Quem utiliza este tipo de produtos deve ter uma formação para tal. A 
Nufarm está disponível para formar aqueles trabalhadores que 
necessitem de novas atualizações (ou mesmo formação base) na 
aplicação destes produtos?
A utilização destes produtos tem como objetivo principal a sanidade das 
plantas. O primeiro investimento da Nufarm é na disponibilização da 
informação acerca da utilização responsável dos produtos e de forma 
rápida e fácil. Temos um corpo técnico experiente e ágil que atua no 
mercado nacional. Como acredito numa abordagem macro, assinalo 
como um bom exemplo a iniciativa da associação do nosso setor, ANIPLA, 
que tem uma quinta modelo de boas práticas agrícolas -SmartFarm.

No que respeita à proteção ambiental, como se afirma a Nufarm?
A Nufarm aposta no desenvolvimento de soluções mais eficazes, que 
protegem os recursos naturais e a biodiversidade reduzindo o impacto no 
meio ambiente. Este ano foi o lançamento de um produto único no 
mercado – Carnadine - que é um exemplo claro da implementação desta
visão estratégica. O desenvolvimento de cada produto implica um grande 
esforço: de tempo e financeiro. Cada produto no mercado representa um 
investimento médio de 255 milhões de euros e mais de 120 ensaios 
científicos, para avaliar o comportamento de cada produto fitossanitário 
perante vários cenários.

A agricultura portuguesa já acompanha a modernização tecnológica e 
de processos que se faz sentir em todo o mundo?
Os agricultores portugueses atingiram uma sofisticação e qualidade ao 
nível do melhor que se faz no mundo. Em momentos como o que 
vivemos hoje, a indústria agrícola ganha mais importância para o 
abastecimento de alimentos suficientes e nutritivos para cada um de nós.
E ainda, pensando a longo prazo, a agricultura é um fator-chave, a 
produção alimentar mundial precisa de aumentar 60% até 2050. A 
agricultura não se baseia em suposições, nem crenças, nem deixa muita 
margem para o azar. Estamos plenamente conscientes de que todos os 
alimentos consumidos podem atingir a excelência nos parâmetros de 
qualidade, sustentabilidade e segurança alimentar.

Que balanço faz deste seu primeiro ano na liderança da 
empresa? Que aspetos destacaria?

Em primeiro lugar sinto imenso orgulho em ser a mais jovem diretora 
geral do agribusiness em Portugal, é um enorme desafio. As 
responsabilidades e os papéis mudaram imenso nos últimos meses, mas 
o setor agrícola é um exemplo de resiliência, foco nos clientes e nos 
colaboradores e habituado a decidir em tempos de incerteza. Destaco o 
melhor negócio que tenho - a minha equipa. Quero que cada um faça 
parte da solução.

Como caracteriza o seu percurso profissional?
Assumir a liderança da empresa na véspera do ano 2020, que foi 
proclamado pela Organização das Nações Unidas como o Ano 
Internacional da Sanidade Vegetal para erradicar a fome, reduzir a 
pobreza, proteger o ambiente e impulsionar o desenvolvimento 
socioeconómico, fez-me acreditar que a 
minha missão de liderança  tem  um 
p r o p ó s i t o : a s s e g u r a r  q u e  a 
excelência  dos a g r i c u l t o r e s 
portugueses  é acompanhada pelo 
acesso a produtos seguros, inovadores e competitivos, com reduzida 
pegada ecológica.

A mulher é hoje muito mais reconhecida e preponderante no 
mercado de trabalho do que há décadas acontecia. Considera que as 
oportunidades já existem da mesma forma para mulheres e 
homens?
O setor agrícola tem uma discrepância entre homens e mulheres, mas 
também entre jovens e idosos. Teremos de investir em formação e 

informação, para defender este setor como prioritário e assim consolidar 
novas oportunidades. Mais mulheres e mais jovens no mercado de 
trabalho são o segredo para uma maior quantidade e diversidade 
alimentar. O setor do vinho é um exemplo fantástico da construção de 
várias oportunidades, com reconhecimento internacional.

Cada vez mais, as mulheres afirmam-se em setores que eram, 
normalmente, associados ao género masculino. No caso da Nufarm, 
qual é a política sobre esta questão?
Não deixa de ser curioso que o rácio na Nufarm Portugal é claramente a 
favor das mulheres. Não existem quotas, apenas reconhecimento e 
mérito pelo trabalho desenvolvido. Mas temos, sim, uma política de 
controlo, para que a remuneração de homens e mulheres, dentro da 
mesma posição, esteja equiparada. No entanto, a presença de mulheres 
em cargos de direção na Europa não acompanha a tendência da Nufarm 
Portugal.

Serão as mulheres as líderes do futuro?
14% das posições diretivas no setor agrícola são ocupadas por mulheres. 
O investimento na educação e no acesso aos mesmos recursos podem 
aumentar a produção e consumo de alimentos até 10%. Temos muito 
espaço para fazer melhor e diferente, a perseverança que caracteriza as 
mulheres fará com certeza aumentar a liderança feminina.

A reorganização empresarial, obrigatória neste período de 
pandemia, reforçará características específicas de liderança?
Este momento particular exige uma resiliência e foco extraordinários. 
Valores como a compreensão e a empatia são fundamentais para 
ultrapassar a incerteza. A forte relação que temos com os nossos clientes 

“ESTE MOMENTO EXIGE 
RESILIÊNCIA E FOCO”

Madalena Miguel
Country Manager

Madalena Miguel é, há cerca de um ano, country manager da Nufarm 
Portugal, uma empresa que desenvolve a sua atividade na proteção de 
culturas agrícolas e crescimento de sementes. Assim, os seus produtos são 
desenvolvidos a pensar na inovação, eficiência e na sustentabilidade e 
proteção ambiental que têm de marcar todos os desenvolvimentos 
tecnológicos e de serviços desta empresa.

“ESTE MOMENTO EXIGE 
RESILIÊNCIA E FOCO”

nufarm.com/pt
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ue balanço faz deste seu primeiro ano na liderança da Qempresa? Que aspetos destacaria?

Em primeiro lugar sinto imenso orgulho em ser a mais jovem diretora 
geral do agribusiness em Portugal, é um enorme desafio. As 
responsabilidades e os papéis mudaram imenso nos últimos meses, mas 
o setor agrícola é um exemplo de resiliência, foco nos clientes e nos 
colaboradores e habituado a decidir em tempos de incerteza. Destaco o 
melhor negócio que tenho - a minha equipa. Quero que cada um faça 
parte da solução.

Como caracteriza o seu percurso profissional?
Assumir a liderança da empresa na véspera do ano 2020, que foi 
proclamado pela Organização das Nações Unidas como o Ano 
Internacional da Sanidade Vegetal para erradicar a fome, reduzir a 
pobreza, proteger o ambiente e impulsionar o desenvolvimento 
socioeconómico fez-me acreditar que a minha missão de liderança tem 
um propósito: assegurar que a excelência dos agricultores portugueses é 
acompanhada pelo acesso a produtos seguros, inovadores e 
competitivos, com reduzida pegada ecológica.

A mulher é hoje muito mais reconhecida e preponderante no 
mercado de trabalho do que há décadas acontecia. Considera que as 
oportunidades já existem da mesma forma para mulheres e 
homens?
O setor agrícola tem uma discrepância entre homens e mulheres, mas 
também entre jovens e idosos. Teremos de investir em formação e 
informação, para defender este setor como prioritário e assim consolidar 
novas oportunidades. Mais mulheres e mais jovens no mercado de 
trabalho são o segredo para uma maior quantidade e diversidade 

alimentar. O setor do vinho é um exemplo fantástico da construção de 
várias oportunidades, com reconhecimento internacional.

Cada vez mais, as mulheres afirmam-se em setores que eram, 
normalmente, associados ao género masculino. No caso da Nufarm, 
qual é a política sobre esta questão?
Não deixa de ser curioso que o rácio na Nufarm Portugal é claramente a 
favor das mulheres. Não existem quotas, apenas reconhecimento e 
mérito pelo trabalho desenvolvido. Mas temos, sim, uma política de 
controlo, para que a remuneração de homens e mulheres, dentro da 
mesma posição, esteja equiparada. No entanto, a presença de mulheres 
em cargos de direção na Europa não acompanha a tendência da Nufarm 
Portugal.

Serão as mulheres as líderes do futuro?
14% das posições diretivas no setor agrícola são ocupadas por mulheres. 
O investimento na educação e no acesso aos mesmos recursos podem 
aumentar a produção e consumo de alimentos até 10%. Temos muito 
espaço para fazer melhor e diferente, a perseverança que caracteriza as 
mulheres fará com certeza aumentar a liderança feminina.

A reorganização empresarial, obrigatória neste período de 
pandemia, reforçará características específicas de liderança?
Este momento particular exige uma resiliência e foco extraordinários. 
Valores como a compreensão e a empatia são fundamentais para 
ultrapassar a incerteza. A forte relação que temos com os nossos clientes 
permitiu-nos ficar conectados aos negócios e aos objetivos de longo 
prazo, de uma forma única e sustentada.
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A NUFARM
A agricultura é atualmente um setor rejuvenescido, com novos 
agricultores e novas técnicas agrícolas. Como se posiciona a Nufarm no 
mercado, tendo em conta as novas tendências?
40% das culturas mundiais são perdidas devido a pragas, doenças e 
infestantes. Surgem novas pragas, doenças e espécies invasoras. A 
investigação, inovação e descoberta contínua fazem parte do nosso DNA e 
permitem proporcionar aos agricultores soluções inovadoras e 
sustentáveis para o mercado e para as culturas e problemas emergentes. 
Os produtos de nova geração são mais eficazes a menor dose.

A Nufarm é a 8ª maior empresa de proteção de culturas agrícolas no 
mundo. Todavia, vivemos uma época em que alguns países já 
proibiram o uso de determinados produtos destinados ao combate às 
pragas, como o glifosato. Em Portugal, também se viveu essa 
polémica. A Nufarm continua a comercializar este tipo de produto?
Muitas vezes dizemos “a fruta que comemos não sabe como antigamente” 
e, de facto, é verdade! É diferente, mas a fruta é agora muito mais segura e 
saudável. O que chega à nossa mesa é hoje muito mais seguro do que no 
tempo dos nossos avós. O sistema de avaliação e autorização europeu de 
produtos fitossanitários é dos mais exigentes do mundo. Os produtos 
comercializados hoje são muito diferentes dos produtos que estavam no 
mercado há 30 ou 40 anos atrás. A Nufarm investe na inovação e no 
desenvolvimento de soluções mais eficazes a menor dose para a 
construção do seu portfolio. Segundo um estudo efetuado, 30% dos 
cidadãos referem ter medo de produtos químicos e 40% quer viver num 
mundo em que estes não existem. Contudo, 82% não sabe que o sal de 
mesa extraído do oceano ou produzido sinteticamente são a mesma coisa. 
Creio que a nossa sociedade não estará disposta a aumentar o seu 
orçamento familiar dedicado à alimentação para banir produtos com base 
em lugares comuns de opinião pública. Quando banimos produtos como 
o glifosato, debatemos também o custo de produção da batata e do 
tomate.

Quem utiliza este tipo de produtos deve ter uma formação para tal. A 
Nufarm está disponível para formar aqueles trabalhadores que 
necessitem de novas atualizações (ou mesmo formação base) na 
aplicação destes produtos?
A utilização destes produtos tem como objetivo principal a sanidade das 
plantas. O primeiro investimento da Nufarm é na disponibilização da 
informação acerca da utilização responsável dos produtos e de forma 
rápida e fácil. Temos um corpo técnico experiente e ágil que atua no 
mercado nacional. Como acredito numa abordagem macro, assinalo 
como um bom exemplo a iniciativa da associação do nosso setor, ANIPLA, 
que tem uma quinta modelo de boas práticas agrícolas -SmartFarm.

No que respeita à proteção ambiental, como se afirma a Nufarm?
A Nufarm aposta no desenvolvimento de soluções mais eficazes, que 
protegem os recursos naturais e a biodiversidade reduzindo o impacto no 
meio ambiente. Este ano foi o lançamento de um produto único no 
mercado – Carnadine - que é um exemplo claro da implementação desta
visão estratégica. O desenvolvimento de cada produto implica um grande 
esforço: de tempo e financeiro. Cada produto no mercado representa um 
investimento médio de 255 milhões de euros e mais de 120 ensaios 
científicos, para avaliar o comportamento de cada produto fitossanitário 
perante vários cenários.

A agricultura portuguesa já acompanha a modernização tecnológica e 
de processos que se faz sentir em todo o mundo?
Os agricultores portugueses atingiram uma sofisticação e qualidade ao 
nível do melhor que se faz no mundo. Em momentos como o que 
vivemos hoje, a indústria agrícola ganha mais importância para o 
abastecimento de alimentos suficientes e nutritivos para cada um de nós.
E ainda, pensando a longo prazo, a agricultura é um fator-chave, a 
produção alimentar mundial precisa de aumentar 60% até 2050. A 
agricultura não se baseia em suposições, nem crenças, nem deixa muita 
margem para o azar. Estamos plenamente conscientes de que todos os 
alimentos consumidos podem atingir a excelência nos parâmetros de 
qualidade, sustentabilidade e segurança alimentar.
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 que a levou a apostar na criação Oda GUDA?

Estava frustrada com o mundo das Artes e 
partilhei esta frustração com uma amiga de 
curso, a Susana Leonor, que se identificou 
comigo neste sentimento de frustração e 
com a vontade de fazer algo para mudar. 
Ambas vínhamos das Artes e ambas 
tínhamos uma visão clara do que queríamos 
trazer para o espaço de Design, o que 
rapidamente se transformou num manifesto 
e na formação da GUDA, que é o acrónimo 
para Give U Design Art.

O que distingue a GUDA das restantes 
empresas da mesma área?
A GUDA surge desta vontade de aliar as 
Artes Plástica com o Design. O nosso 
manifesto não só trazia a nossa forma de ver 
as Artes e o Design, mas também a nossa 
forma conceptual de desenhar a experiência 
d e  to d o  o  s e r v i ç o  q u e  q u e r í am o s 
proporcionar. Falo no passado porque, na 
realidade, em 11 anos, o nosso manifesto 
transformou-se e a nossa visão também. Há 
nove anos tivemos o nosso primeiro contacto 
c o m  a s  m e t o d o l o g i a s  d e  D e s i g n 
Participativo, através do Américo Mateus 
que,  com  o  desenrolar  da  relação 
profissional, se tornou sócio da GUDA, e esta 

metodologia ressoou no processo da GUDA. 
Para  e n c on t rar m o s  a  r e s p o s t a  a o 
problema/necessidade há um trabalho 
colaborativo entre nós e todos os envolvidos 
neste problema/necessidade, para que seja 
uma resposta conjunta e real.

Considera que as oportunidades surgem da 
mesma forma para mulheres e homens?
As oportunidades estão lá,  mas não 
considero que sejam efetivamente iguais. 
Nós mulheres vemos a oportunidade de 
o u t r a  f o r m a ,  o l h a m o s  p a r a  c a d a 
possibilidade em várias dimensões e somos 
muito exigentes com o que damos, muito 
porque nos sentimos sempre observadas. É 
como uma prova de corrida em que à partida 
já há um eleito a vencedor, então temos de 
dar muito mais. O contexto mundial, mas 
muito o português, ainda não vê a mulher na 
liderança, estão sempre à espera que seja o 
homem a dar a palavra final ou a efetivar a 
seriedade dos projetos, métodos... E quando 
estamos nessa liderança pouca ou quase 
nenhuma compreensão com a dimensão da 
mulher, ou seja, há uma forma masculina de 
ver a mulher na liderança e ela sente que 
tem que assumir essa forma ou é muito mais 
difícil  chegar  a  essa  liderança  ou 
oportunidade.

A liderança e a criatividade femininas

A afirmação feminina no mercado de 
trabalho está a acontecer?
E s t e v e  e  e s t á  m u i t o  e m  v o g a  o 
“empreendedorismo  feminino”,  uma 
terminologia muito comiseradora do esforço 
da mulher para ter um espaço no contexto 
do mercado de trabalho e na sociedade, 
criando a sua própria oportunidade. Na 
realidade, a mulher procura a conceção do 
seu negócio ou espaço de trabalho para 
conseguir ter o equilíbrio das suas dimensões 
pessoais, profissionais e familiares. Constrói a 
oportunidade de trabalho e de liderança 
muitas vezes negada, trazendo a sua voz à 
sociedade.

Que características devem possuir os 
líderes desta nova década?
Podemos falar de influenciadores, de 
liderança  coletiva,  comunidades  de 
referência que trabalham e se relacionam 
com a sociedade em várias dimensões: 
físico/material/psicológico/cognitivo/emocio
nal/espiritual/cultural/simbólico. Uma forma 
de ver muito do pensamento do designer e 
da forma de ver as interações humanas com 
o meio envolvente, onde se observa, reflete e 
intervém neste contexto multidimensional 
da Ecologia Humana.

Sofia Martins
Designer e partner

foto: Carlos Barradas

GUDA: 
A ARTE E O DESIGN PARTICIPATIVO
GUDA: 
A ARTE E O DESIGN PARTICIPATIVO
Sofia Martins é designer e partner na GUDA – Give U Design 
Art, uma empresa que junta a Arte ao Design de uma forma 
irreverente. O conceito desta empresa passa pelo Design
Participativo, envolvendo o cliente no processo e na criação do 
produto final. guda.pt
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“PRECISAMOS DE PESSOAS

SEM MEDO DE ARRISCAR”
Isabel Reis é diretora-geral da DELL Technologies Portugal 
desde fevereiro e reconhece que sempre teve oportunidades de 
crescimento nas empresas onde trabalhou. A DELL aposta no 
género feminino e pretende ter 40% de mulheres nos cargos 
de liderança, em 2030.

s meus parabéns pela nova função Oque desempenha na DELL. Durante 
a  s u a  e v o l u ç ã o  e n q u a n t o 

profissional, o objetivo era alcançar um cargo 
de liderança?
Muito obrigada. Na verdade, nunca tive como 
objetivo de carreira ter um cargo de liderança. 
Estive sempre disponível para aprender e, como 
gosto muito do que faço, sempre dei mais do que 
me pediam. Houve momentos em que mudei 
de emprego para aceitar novos desafios e depois 
tive sempre sorte de trabalhar em empresas 
onde o talento e a competência eram valorizados. 
Assumi o primeiro cargo de liderança aos 31 anos.

Considera que as oportunidades surgem da 
mesma forma para mulheres e homens?
A partir de um determinado cargo, acho que 
diminuem as oportunidades para as mulheres e 
são os homens que surgem em maior número 
para cargos de administração, mas também acho 
que existe uma maior consciência disso e uma 
preocupação por parte das empresas e das 
entidades governamentais em alterar esse 
paradigma. Ainda temos um longo caminho a 
percorrer, mas notam-se melhorias consideráveis.

A  liderança  feminina  é  diferente  da 
masculina?
Não será muito diferente, quando temos de 
analisar as melhores opções para os indivíduos, 
empresa e clientes. O que muda é o estilo e a 
forma,  que se prende  com questões de 
personalidade, estilo próprio e questões 
genéticas. Os dois estilos complementam-se e 
trazem muito equilíbrio à companhia.

A afirmação feminina no mercado de trabalho 
está a acontecer? Qual o exemplo da DELL, 
neste caso?
É notório o crescente número de mulheres em 
setores de atividade onde predominam os 
homens, como a aviação, trabalho agrícola, 
condução de veículos pesados e o IT não é uma 
exceção. A DELL olha com esperança para o 
crescimento do número de mulheres neste setor 
e não só apoia como tem uma postura proativa 
na contratação de mulheres. O objetivo é chegar 
a 2030 com 50% da força de trabalho feminina e 
40% dos cargos de liderança entregues a 
mulheres.

Que características devem possuir os líderes 
desta nova década?
Devem conseguir motivar e manter uma equipa 
produtiva, numa realidade cada vez mais virtual, 
terem muita capacidade de adaptação e 
transformação para um mundo cada vez mais 
dinâmico e onde as prioridades mudam 
rapidamente. Estar disponível para estar presente 
e entender perfeitamente o ecossistema que o 
rodeia. Gostar de aprender, pois é cada vez mais 
importante estarmos atualizados, tanto no que 
podemos oferecer aos nossos clientes, como 
naquilo que o mercado nos pede.

Cerca de 35% das mulheres são responsáveis 
pelo início de novos negócios em Portugal. Elas 
serão as líderes, no futuro?
Espero pelo menos que elas façam parte de um 
quadro de liderança mais homogéneo e que as 
qualidades empreendedoras destas mulheres 
sejam enaltecidas e aproveitadas, porque 
precisamos de pessoas criativas, com ideias e sem 
medo de arriscar.

Isabel Reis
Diretora-Geral
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A Miminho aos Avós nasceu de uma 
necessidade pessoal, de acordo com 
Rui Francisco. Um familiar idoso 

adoeceu e precisava de alguns cuidados que não 
eram fáceis de encontrar: “Não existia no 
concelho de Ourém nenhuma empresa 
licenciada no Serviço de Apoio Domiciliário 
(S.A.D.) Pretendíamos um profissional que, além 
das necessidades básicas, fizesse estimulação 
física e cognitiva, mas não encontrei. Encontrar 
fraldas também se revelou difícil – ninguém me 
sabia indicar qual o produto adaptado à 
necessidade concreta da pessoa”.

Por isso, decidiu ele mesmo criar essa resposta 
multidisciplinar: “Prestamos serviços 365 dias 
por ano, 24 horas por dia, cobrindo necessidades 
que vão desde os cuidados de higiene, conforto 
pessoal e de imagem, higiene habitacional, 
confeção de alimentos no domicílio e apoio nas 
refeições, respeitando as dietas com prescrição 
médica, tratamento da roupa, dinamização de 

atividades lúdico-recreativas, socioculturais, 
desportivas, intelectuais/formativas, espirituais 
e/ou religiosas, ocupacionais, socialização, 
designadamente animação, lazer e cultura, 
aquisição de bens e géneros alimentícios, 
pagamento de serviços, deslocação, apoio 
psicossocial e outros que contribuam para 
promover a autonomia do idoso”. 

Os centros geriátricos da Miminho aos Avós 
dispõem de consultas no domicílio de várias 
especialidades,  além  de  uma  loja  que 
disponibiliza todos os produtos e equipamentos 
a d e q u a d o s  a o  c u i d a d o  d o s  i d o s o s : 
“Disponibilizamos todos os equipamentos que 
concorrem para o bem-estar na área da saúde, 
seja calçado adaptado, ajudas técnicas, artigos 
ortopédicos, consumíveis, equipamentos de 
enfermagem,  médica,  diagnóstico  e 
fisioterapia”. A Marca conta já com 13 centros 
geriátricos espalhados pelo país, em regime de 
franchising, que Rui Francisco considera ser uma 

boa opção: “A nossa área de intervenção 
necessita de uma relação de proximidade e o 
franchising permite isso. Toda a atividade é alvo 
de formação prévia, acompanhada de Manuais 
e  Checklist  de  autorregulamentação. 
Periodicamente,  a  Marca  acompanha 
presencialmente as Unidades e valida os 
procedimentos. Através de uma plataforma 
informática comum, são verificados os 
processos”. 

O CEO diz que ainda há muito para fazer na área 
social: “Existe um progresso significativo na 
sensibilização e nas ações concretas sobre a 
questão do envelhecimento, mas falta o Estado 
reconhecer a sua incapacidade de resposta e 
implementar um sistema de Acordos com o 
setor privado. Faltam respostas no que respeita a 
atividades socioculturais, lúdico-recreativas, 
ocupacionais e socialização. Ainda existe um 
longo caminho a percorrer”.

Rui Francisco é o CEO da Miminho aos Avós, e responsável pela expansão da marca 
pelo país, em regime de franchising. Uma ideia que nasceu de uma necessidade 
pessoal e que se tornou numa empresa que presta cuidados ao domicílio, 24 horas 
por dia, todos os dias do ano, com o objetivo de assegurar o bem-estar 
biopsicossocial dos idosos. Rui Francisco 

CEO e franchisador

RESPOSTA MULTIDISCIPLINAR 

PARA IDOSOS
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uais os principais objetivos da QCopper Branch?

Queremos ser reconhecidos pelo impacto 
positivo  na  saúde  e  bem-estar  dos 
portugueses, demonstrando os benefícios 
dos nossos pratos plant based. A questão da 
sustentabilidade é outra das nossas missões. 
Acreditamos que a seleção e confeção 
criteriosa  dos  alimentos  ajudará  no 
reequilíbrio de certas fragilidades do nosso 
planeta.

O que vos torna numa empresa com um 
conceito disruptivo e único?
Somos a maior cadeia de restaurantes plant 
based do mundo, e o primeiro em Portugal, 
com um menu sem alimentos refinados ou 
processados, num sistema idêntico ao do fast 
food, mas em ambiente casual. Um conceito 
inovador que oferece um serviço rápido, mas 
de excelência e permite posicionar-nos como 
revolucionadores da área da restauração.

Como  definiriam  a  vossa  seleção  de 
produtos e a confeção dos mesmos?
O facto de sermos uma cadeia internacional 
não impossibilita que a maioria dos 
ingredientes seja adquirida diretamente a 
fornecedores portugueses. Da lista total, 
estão excluídos aqueles que o mercado 
português não tem capacidade de resposta e 
nos quais a substituição colocaria em causa a 

autenticidade do menu. A maioria dos 
alimentos é de origem portuguesa e é 
confecionada nas nossas cozinhas; apenas 
u m a  p e q u e n a  p a r t e  é  e n t r e g u e 
semipreparada. Todos os produtos têm o selo 
de qualidade que certifica a autenticidade 
plant based.

Que sugestões de alimentação existem?
A Copper Branch não foi pensada apenas 
para os que seguem um determinado regime 
alimentar, seja ele vegan, vegetariano, 
flexiteriano...Pretendemos que seja um 
espaço plant based para todos. O menu, com 
mais de 60% de alimentos orgânicos, foi 
estruturado de modo a oferecer várias 
opções saudáveis e energizantes aos nossos 
c l i e n te s,  e n t r e  b ow l s,  s an d u í c h e s, 
hambúrgueres, sopas, pizzas, sobremesas, 
smoothies, café, chá e outras bebidas 
orgânicas.

Como se desenrola o vosso processo de 
franchising?
Efetuamos toda a planificação e apoiamos o 
franchisado no processo de escolha do local e 
definição do plano de negócio. Damos 
suporte na organização e inauguração do 
espaço e gerimos a formação das equipas de 
cada restaurante. Após a celebração do 
contrato, a nossa equipa realiza com os seus 
franchisados um intenso trabalho de 
formação inicial, tendo por base os manuais 

de operações. É ainda disponibilizada toda a 
estrutura documental e procedemos à 
definição e implementação de todo o plano 
de Marketing. Realizamos igualmente uma 
auditoria anual, para controlo de qualidade e 
validação dos termos que se encontram 
definidos nos manuais de franchising, para 
assegurar a correta aplicação dos mesmos. 

Falta desmistificar a ideia de que a comida 
s a u d á v e l  e x i g e  m u i t o  t e m p o  d e 
preparação?
A Copper Branch é um excelente exemplo 
para desmistificar a ideia de que a comida 
saudável exige muito tempo de preparação. 
No entanto, creio que o maior mito é relativo 
à perceção do custo de um prato de comida 
saudável. Neste ponto, estou certo de que 
faremos a diferença no mercado português, 
à semelhança do que tem acontecido nos 
outros países. A revolução começará dentro 
de  poucos  meses,  quando  todos  os 
portugueses tiverem acesso ao nosso menu.

A Copper Branch é uma marca canadiana de comida 100% plant based. Ideal para quem gosta de comer bem, mas de forma saudável, os 
pratos da Copper Brach são rápidos de preparar e foram desenhados para pessoas com diferentes regimes alimentares. Nuno Moura 
Mendes, diretor de Marketing e Vendas da marca canadiana que chegará a Portugal no primeiro trimestre de 2021, explicou exatamente 
o propósito da Copper Branch e os pratos disponíveis.

COPPER BRANCH: 
A REVOLUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

copperbranch.pt

Franchising

21



Portugal Criativo

22

Quando a HousePoint surgiu, em abril 
de 2017, a estratégia assentava em 
t r a b a l h a r  a p e n a s  u m  m e r c a d o 

específico e concentrado entre os distritos de 
Coimbra, Aveiro e Porto: “Todavia, no início de 
2019, e numa breve conversa informal, fui 
desafiado a estender a área de atuação a 
grande parte do território nacional, estando 
hoje presente desde Braga até Lisboa e 
Setúbal, e também com presença no Algarve”, 
recorda Márcio Anjos, o coordenador nacional 
da empresa.

Assente em quatro áreas estratégicas de 
serviços, o projeto nasceu para dar resposta a 
algumas questões que o mercado anunciava, 
nomeadamente a dificuldade de encontrar 
i m óve i s  d e  q u a l i d a d e,  a  a i n d a  m a i o r 
d i fi c u l d a d e  p a r a  o s  a d q u i r i r  e  a 
indisponibilidade da maioria das pessoas 
para construir a sua própria casa: “São 
processos de complexidade alargada e muitos 
não têm tempo para gerir todo um conjunto 
d e  t ra b a l h o s  p o r  s u a  c o n t a  e  r i s c o.  A 
HousePoint agrega num só conceito de 
serviços várias áreas técnicas nomeadamente 
a arquitetura e a engenharia civil, articuladas 
com a construção civil e toda a coordenação 
técnica e fiscalização da obra. Durante todo o 
processo, todas as diligências necessárias 
e n t r e  a s  vár i a s  i n s t i t u i ç õ e s  ( C âm ara s 
Municipais e outras entidades públicas, e 

demais empresas inerentes ao processo de 
construção e licenciamento), são asseguradas 
pela nossa equipa técnica interna, composta 
por gestores, todos com formação superior ao 
nível da Engenharia Civil”.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS: 

Cliente Final
Escolha o seu projeto, e a equipa técnica 
tratará de todos os processos, ajustados aos 
seus interesses e disponibilidades. Usufrua de 
um serviço de gestão e acompanhamento 
técnico durante todo o processo até à 
conclusão da execução e beneficie ainda de 
dois anos de assistência técnica pós receção do 
projeto construído.

Empresa de construção
Inicie, desenvolva e termine a construção sem 
complicações. Agora é mais fácil gerir e 
cumprir os contratos de empreitada.

Mediação Imobiliária
Disponha de um serviço e de uma oferta de 
produtos que irão alavancar o seu negócio. 
Acelere a procura dos terrenos que promove, 
com a adaptação e validação técnica feita 
p r e v i a m e n t e ,  p a r a  o  s u c e s s o  d o 
licenciamento.

Gabinete de projetos
Deixe as horas de trabalho na compreensão 
do cliente connosco. A fluidez dos projetos e o 
retorno eficaz do seu trabalho são o nosso 
compromisso.

CRIADA PARA SIMPLIFICAR PROCESSOS
HousePoint:   HousePoint:   

A HousePoint nasceu em abril de 2017, com o grande objetivo de reunir, num só conceito, quatro grandes agentes do segmento do 
mercado da construção e do imobiliário. Em 2020, dispõe de uma cobertura de serviços em grande parte do território nacional e 
Márcio Anjos, coordenador nacional da empresa, faz um balanço positivo e conta consolidar todo o processo de crescimento até ao 
final do ano.

housepoint.pt
Márcio Anjos

Coordenador Nacional
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Um gestor atento ao desenrolar do projeto

Cada projeto desenvolvido pela HousePoint tem um 
gestor associado. Márcio Anjos explica a sua 
importância de forma simples: “Num processo de 
construção de uma casa, todas as áreas técnicas 
devem estar em perfeita sintonia, para que os 
processos possam fluir normalmente durante as 
várias etapas. A função desempenhada pelo Gestor de 
Projeto é a de facilitar todos os interlocutores no 
processo, pois é alguém que possui os conhecimentos 
necessários para saber gerir e coordenar as operações 
em cada momento. Ou seja, o cliente tem ao seu lado 
um Gestor que não só coordenará todas as etapas, 
desde o licenciamento até à execução da obra, mas 
também fiscalizará a correta execução da mesma e 
assumirá as responsabilidades que a este serviço estão 
associadas. Ao mesmo tempo, será um formador de 
conteúdos para com o cliente, explicando-lhe como os 
trabalhos são executados e quais os materiais 
aplicados nas várias etapas. Assim, o cliente irá 
conhecer a sua casa como a palma da sua mão”.

A importância dos recursos e a sua formação é, pois, 
muito importante: “O mais difícil é a gestão de 
pessoas. É necessário desenvolver todo um trabalho 
de formação e valorização das pessoas, de acordo com 
o seu empenho e capacidades demonstradas. Para 
além  das  suas  competências  académicas  e 
profissionais ligadas à Engenharia Civil, procuramos 
também pessoas com elevado espírito de grupo e 
níveis de resiliência e autonomia própria relevantes”.

Quando questionado sobre o balanço de 2020, Márcio 
Anjos é perentório em assegurar que o ano não 
corresponde aos objetivos iniciais, mas garante que 
ainda é positivo: “Com os dados que dispomos à data 
atual, irá ser um ano muito positivo, não só a nível de 
resultados financeiros, mas muito pela forma como 
nos adaptámos a estar mais perto dos nossos clientes, 

utilizando todos os meios tecnológicos que dispomos”. 
Além disso, a HousePoint tem prevista a contratação 
de mais colaboradores, já a partir do segundo 
semestre do ano.

Em relação a 2021, o coordenador nacional da 
HousePoint considera que os efeitos da crise pós-
pandemia se farão sentir ainda mais e assume a sua 
disposição para trabalhar e minorar esses efeitos.
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 ISEC foi dos primeiros estabelecimentos de ensino Onacional a encerrar a sua atividade académica e de 
investigação presencial, devido ao coronavírus. Como 

avalia o desafio de utilizar as plataformas de ensino digital para as 
aulas à distância?
A crise do coronavírus foi uma ameaça muito séria a toda a comunidade 
académica do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra – ISEC. Está 
a ser uma crise que varre o mundo de lés a lés e cuja intensidade e 
consequências ainda não são claras. Apesar de alguma incompreensão 
inicial, o ISEC foi, de facto, das primeiras escolas do ensino superior a 
suspender as suas aulas presenciais e todas as suas iniciativas públicas. E 
colocámos logo em ação um plano de “Medidas Alternativas de Ensino”, 
recorrendo às plataformas digitais. Nesta crise, o nosso principal 
objetivo foi que o tempo letivo fosse o melhor aproveitado possível, face 
às circunstâncias. O grande problema é que há disciplinas da 
Engenharia que é difícil, ou mesmo impossível, trabalhar virtualmente. 
É por isso que, logo a partir de maio, alguns conteúdos experimentais e 
laboratoriais recomeçaram a ser feitos presencialmente. Os cursos de 
Engenharia do ISEC, pela sua elevada componente prática, não se 
compadecem com “reuniões” à distância. Isso é bom para os cursos de 
“papel e lápis”, ou para cursos com elevada componente teórica – mas 
para as engenharias não chega! Os engenheiros precisam de “pôr as 
mãos na massa”.

A nossa grande preocupação tem sido assegurar todas as condições de 
segurança e de saúde exigidas nesta fase. O regresso às aulas 
presenciais em setembro será feito em total segurança.

Que consequências teve esta paragem no que respeita à área da 
investigação?
Não vale a pena iludir: a crise da Covid-19 atrasou projetos de 
investigação. Fez-se menos ciência nestes meses do que era suposto e 
estava ao alcance do ISEC em circunstâncias normais. Penso que em 
todas as grandes escolas de Engenharia – da Europa às Américas, 
passando pelo Japão ou pela Coreia – se passou a mesma coisa. Dito 
isto, não ficámos parados! Continuamos a ter muitos projetos em curso, 
nomeadamente com empresas nossas parceiras. A comunicação social 
tem noticiado a participação de investigadores do ISEC num projeto de 
piscinas modulares eco-eficientes que estão a ter grande sucesso 
comercial  na Europa central. Estamos também a estudar a 
reestruturação de zonas industriais junto a florestas, para as 
protegermos dos grandes incêndios de Verão. Os nossos investigadores 
e docentes conceberam e estão a desenvolver um manípulo que vai 
permitir abrir e fechar portas em sítios públicos como hospitais, centros 
comerciais ou repartições públicas sem usar as mãos, como forma de 
prevenir o contágio da Covid-19. Ou seja, apesar da travagem que a 
pandemia provocou, estamos a investigar e a desenvolver muita coisa.

António Velindro
Professor e Presidente
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"OS NOSSOS ENGENHEIROS 
SÃO UMA MAIS-VALIA 

PARA AS EMPRESAS"

Quer a ALTICE, quer a PRIO são duas 
e n t i d a d e s  q u e  i n s t a l a ra m  o s  s e u s 
laboratórios  no  ISEC,  recentemente. 
Enquanto presidente do ISEC, como define a 
importância estratégica do ISEC para o 
desenvolvimento e investigação nacional, na 
área da Engenharia?
É um orgulho para toda a nossa comunidade 
académica ver reconhecida a investigação 
produzida no ISEC por parte de grandes 
empresas, nomeadamente um dos maiores 
gigantes de telecomunicações do mundo, 
como a ALTICE. Estas parcerias com a PRIO, a 
Critical Software ou a Peugeot-Citroen, por 
exemplo, irão permitir uma investigação mais 
interativa e, com isso, desenvolver produtos 
mais competitivos, através da transmissão de 
conhecimento  entre  investigadores  e 
professores do ISEC e engenheiros altamente 
especializados destas multinacionais. Cada 
laboratório que abrimos com uma grande 
empresa inovadora é mais uma concretização 
da ligação do nosso ensino e da nossa 
investigação à economia real e ao nosso 

objetivo principal: preparar engenheiros que 
saibam conceber e desenvolver produtos e 
serviços que sejam competitivos no mercado 
global. O ISEC está totalmente empenhado 
em colaborar com parceiros industriais, 
transmitir conhecimento à sociedade e ajudar 
as empresas com que colabora a tornarem-se 
mais competitivas no mercado. O nosso 
principal mérito é que as empresas que 
colaboram connosco e contratam os nossos 
engenheiros tornam-se mais lucrativas, 
ganham mais dinheiro.

A Engenharia pode ser a chave para o 
d e s e n v o l v i m e n t o  d e  s o l u ç õ e s  e 
equipamentos que ajudem a redesenhar a 
sociedade, no que respeita à automação?
Sejamos claros - as grandes questões com que 
a Humanidade hoje se confronta estão a ser 
levantadas pela Engenharia! O avanço 
acelerado da inteligência artificial, da robótica, 
da internet das coisas e da automação – a 
transformação digital e a transição energética 
– são produto da Engenharia. As suas 

vantagens  serão  desenvolvidas  pela 
engenharia, sendo que também será a 
engenharia a resolver os problemas que se vão 
levantar. O século XXI será ainda mais da 
engenharia do que foi o século XX. Esta 
transição em que nos encontramos não 
levanta só problemas técnicos, levanta 
também novos desafios éticos às pessoas e irá 
exigir um novo modelo de sociedade. É 
preciso, sem dúvida, discutir os limites e os 
valores na interação entre os humanos e as 
máquinas. As questões éticas, na era da 
transformação tecnológica, têm precisamente 
a ver com as relações entre os humanos e as 
máquinas: é crucial perceber onde acaba o 
Homem e começa a tecnologia. Estamos a 
enfrentar situações novas que envolvem seres 
humanos e sistemas tecnológicos com elevado 
grau de autonomia, como os robôs: isto 
convoca-nos  a todos,engenheiros  e não 
engenheiros, a ter de pensar nos valores 
humanos  e  humanistas  que  devemos 
preservar.

Mário Velindro, presidente do Instituto Superior de Engenharia de 
Coimbra (ISEC), está à frente de uma instituição académica que 

assume o desiderato de ir de encontro ao mercado de trabalho e de 
efetivar colaborações estreitas com empresas como a ALTICE e a 

PRIO, nas áreas da investigação e desenvolvimento. Uma entrevista 
sobre a vertente prática do ensino e os desafios que se colocam em 

tempo de pandemia.
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Estas questões são uma preocupação nossa 
desde há muito tempo, razão pela qual temos 
promovido debates sobre este assunto no 
ISEC. Os nossos estudantes serão os futuros 
líderes das empresas e programadores de 
robôs, por isso importa que estejam alerta 
desde muito cedo para as questões de Ética 
que a tecnologia levanta. Em 2020, antes da 
pandemia, promovemos um debate sobre a 
“Engenharia e Inovação no Contexto da 
Transformação Digital”, no qual contámos com 
a presença do Professor Doutor António 
Cunha, ex-reitor da Universidade do Minho e 
ex-presidente do Conselho de Reitores das 
Universidades Portuguesas.

Já  existe  o  primeiro  ventilador  de 
emergência 100% nacional e o projeto foi 
l i d e ra d o  p o r  u m  d o c e n t e  d o  I S EC , 
e nvo l ve n d o  m é d i c o s,  e n ge n h e i r o s 
mecânicos de Fórmula 1, estudantes e 
investigadores. Este contributo tão atual 
para resolver questões do dia-a-dia é a 
filosofia do ISEC?
É  verdade,  faz  parte  do  nosso  ADN 
promovermos a produção transversal de 
ciência. Temos, aliás, uma colaboração regular 
com a Faculdade de Medicina da Universidade 
de Coimbra que permite aos Laboratório de 
Biomecânica Aplicada do ISEC desenvolver, 
num patamar científico mais elevado, os 
projetos que tem em curso nas áreas das 
próteses ortopédicas e dos instrumentos com 
sensores para a área da reabilitação. A 
Faculdade de Medicina é o parceiro ideal para 
nos aproximar das necessidades da sociedade 
nesta área, criando soluções tecnológicas que 
permitam facilitar o dia-a-dia dos doentes – ou 
assisti-los numa altura de emergência, como é 

o caso do ventilador. A Engenharia do ISEC 
está  mobilizada  para  responder  às 
necessidades da saúde. 

É uma escola virada para o ensino prático? 
Que vantagens crê que esse ensino traz, quer 
aos alunos, quer à própria escola?
Os finalistas do ISEC chegam às empresas e 
parecem logo engenheiros com experiência. O 
tipo de aprendizagem que proporcionamos 
aos nossos estudantes, e o tipo de ciência que 
os nossos investigadores produzem, não cabe 
em modelos de ensino passivos. Por isso, no 
ISEC, orientamos o nosso ensino para projetos, 
seguindo a metodologia ‘Project-Based 
Learning”, na qual os estudantes aprendem 
fazendo. Por outro lado, o ensino do ISEC faz 
associar à fortíssima exigência técnica dos seus
conteúdos uma grande atenção, uma enorme 
sensibilidade para as “soft skills”, as chamadas 
competências  não  técnicas.  No  ISEC 
estimulamos competências não técnicas como 
a criatividade, a capacidade de comunicar e de 
trabalhar em equipa, a vontade de inovar e de
a s s u m i r  r i s c o s ,  c r i a n d o  e s p í r i t o s 
empreendedores e líderes nos engenheiros 
que formamos. Como os empresários bem 
sabem, quando um engenheiro do ISEC entra 
numa empresa ou organização, mesmo que 
seja recém-formado, parece logo um quadro 
com anos de experiência!

Existe uma estreita colaboração entre o ISEC 
e o mercado de trabalho?
O ISEC tem uma vocação genética para 
trabalhar com as empresas - são inúmeros os 
projetos  desenvolvidos  por  docentes, 
investigadores e estudantes nas diversas áreas 
da Engenharia com aplicação prática nas 

empresas. Aliás, a criação e produção das 
viseiras que fizemos quando se declarou a 
pandemia do novo coronavírus foi disso um 
bom exemplo. Não é por acaso que empresas 
como a Critical Software, ALTICE ou a PRIO, por 
exemplo, aceitaram ou propuseram trabalhar 
connosco. A verdade é que o essencial da 
Engenharia que lecionamos tem uma elevada 
componente prática e laboratorial. E temos 
em curso uma profunda digitalização do nosso
ensino. Estou a falar na orientação que o ISEC 
dá aos seus estudantes para a inovação em 
Engenharia que a Indústria 4.0 tornou 
indispensável. Não é por acaso que a feira de 
emprego que os nossos estudantes organizam 
todos os anos, a FENGE, se tornou no maior 
evento de Engenharia do país. É também por 
isso que muitos destes estudantes, quando 
saem para a vida ativa, têm tanta facilidade 
em criar e em gerir empresas.

Que desafios antevê quer para o sistema de 
ensino nacional superior, quer para a área de 
Investigação e Desenvolvimento, tendo em 
conta este “novo normal” a que estamos 
sujeitos, enquanto sociedade?
Como disse Einstein: “É na crise que nascem as 
invenções, os descobrimentos e as grandes 
estratégias. Quem supera a crise, supera-se a si 
mesmo”. O ISEC está a ser a escola de 
Engenharia em Portugal que melhor está a 
recriar o seu ensino para, quer nas plataformas
digitais, quer nos seus laboratórios, formar os 
engenheiros do futuro. O que estamos a fazer 
hoje, e vamos reforçar a partir de setembro 
com o regresso às aulas presenciais, é superar 
a crise que a pandemia da Covid-19 colocou à 
Engenharia.
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ortugal é um país bom para investir em energias verdes, Ppelas suas qualidades geográficas. As empresas também 
já começam a perceber isso, mas só 30% delas já 

investiram em energias verdes. Enquanto profissional da área, que 
análise faz desta percentagem?
Depende muito do conhecimento que o empresário tem em relação a 
este assunto. Infelizmente, no passado recente, houve alguns casos 
malsucedidos devido a informação incorreta, mas hoje, de um modo 
geral, as empresas que operam no setor são muito credíveis, o que se 
traduz num aumento substancial de projetos nesta área.

O parque empresarial português está ciente das soluções que 
existem para conseguir reduzir os custos energéticos da empresa?
Sim. Devemos entender as energias renováveis como uma 
componente importante na eficiência energética. As empresas têm ao 
seu dispor um conjunto muito vasto de soluções, práticas e baratas, 
que podem contribuir para a eficiência energética.

Que tipo de produtos e serviços já existem que permitem a uma 
empresa reduzir os seus custos energéticos, sem ter de fazer um 
grande investimento inicial?
O processo deve começar sempre por uma análise cuidada dos vários 
consumidores de energia, quer seja elétrica ou térmica. Em função 
dessa análise decide-se onde intervir. Um caso flagrante em que o 
investimento tem retorno quase imediato é a substituição da 
iluminação por tecnologia led.

Para aquelas que têm capacidade de fazer um investimento maior, 
a solução de instalar painéis solares que permitam produzir energia 
para alimentar os trabalhos da empresa é viável?
Tudo depende do tipo de laboração da empresa. Nos casos de horários 
diurnos, é de facto um investimento muito rentável, com retorno 
sempre inferior a cinco anos.

Os empresários já começam a estar mais despertos para esta 
realidade sustentável? Ou são ainda os empresários mais jovens 
aqueles que mais apostam na sustentabilidade?
O último quadro comunitário teve um papel preponderante no 
desenvolvimento deste tipo de projetos, esperamos que o próximo dê 
continuidade. É curioso ver empresários menos jovens com uma 
apetência extraordinária para estes assuntos.

Como vê o setor e a sua evolução, a médio prazo, tendo em conta as 
consequências desta crise?
Como referi anteriormente, vai depender em grande parte do próximo 
quadro comunitário. Acredito que, se a economia europeia tiver uma 
recuperação rápida e equilibrada, Portugal irá beneficiar muito com 
isso e as empresas farão os seus investimentos assentes na ótica da
eficiência energética.

João Soares é sócio-gerente da SunEver, uma empresa de engenharia aplicada à instalação de sistemas elétricos e de energia 
sustentável. Numa altura em que as empresas nacionais vivem uma situação económica difícil e onde a poupança é 
importante, impõe-se perceber porque está o investimento em energias renováveis ainda em 30%, por parte dos 
empresários nacionais.

SOLUÇÕES 
ENERGÉTICAS 
QUE POUPAM João Soares 

Sócio-gerente

suneverpt.wixsite.com/sunever
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orque decidiu criar esta sociedade de advogados?P
Cresci sempre, ao longo dos 18 anos da minha atividade, como advogado de 
prática isolada, daí a necessidade de convidar outros colegas a trabalhar 
para mim. Quis, como quero, crescer mais, de forma sustentada e trabalhar 
todas, ou quase todas, as valências do Direito. Entendi, pois, que era tempo 
de constituir uma sociedade de advogados que, seguindo o meu exemplo e 
com a minha direção, tivesse como objetivo estar na vanguarda da 
advocacia, sempre preparada para responder ao mais alto nível às 
solicitações dos clientes.

Que áreas do Direito trabalham?
Contamos com uma vasta experiência em várias áreas do Direito, desde os 
Direitos Civil e Penal até à Proteção de Dados e Cibersegurança, procurando 
sempre o exercício de uma advocacia vocacionada para responder eficiente 
e diligentemente a todas as questões e necessidades apresentadas pelo 
cliente.

Quais são, atualmente, e tendo em conta a situação muito específica 
que atravessamos, as áreas que mais são procuradas?
Ocorreu uma diminuição das atividades no contencioso, devido à 
suspensão das atividades nos tribunais, mas por outro ocorreu uma 
explosão da área de consultoria, com a grande maioria dos clientes a 

procurar indicações e soluções devido à crise empresarial. Criámos, assim, 
uma “task force Covid-19”, envolvendo as diversas áreas de Direito da 
sociedade, para analisar em tempo recorde toda a avalanche legislativa que 
foi produzida em tempo de crise, de modo a podermos fornecer aos nossos 
clientes uma informação atualizada sobre todas as medidas.

É possível ao Direito evoluir tão rápido quanto a realidade social?
A segurança das relações depende da proteção do Direito. A complexidade 
da sociedade atual traz uma maior complexidade jurídica e faz com que o 
advogado tenha de ser um estratega. O Direito Digital é a evolução do 
próprio Direito, de uma sociedade digital. Há, pois, uma necessidade 
permanente e constante de reinventar o Direito, tal qual como a sociedade 
está a ser reinventada, senão estaremos todos a viver “à margem da lei”.

Quais lhe parecem ser os desafios que as empresas e os particulares 
terão de enfrentar no tempo pós-confinamento?
Penso que vamos melhorar de forma substancial o uso das ferramentas 
tecnológicas e reduzir o papel. Acredito que uma das principais soluções é a 
implementação de sistemas informáticos de controlo documental, o que 
implica que todos tenham a possibilidade de executar documentos virtuais 
válidos. Além disso, os consumidores estão a mudar de hábitos. As 
empresas têm de redescobrir o seu target e ajustar as estratégias de 
comunicação para não perderem o seu público-alvo.

“A SEGURANÇA DAS RELAÇÕES 

DEPENDE DA PROTEÇÃO DO DIREITO”

www.anamorgadoproperties.com comercial@anamorgadoproperties.com

A Clementino Cunha e Associados nasceu há 18 anos, pela mão de Clementino Cunha, um advogado já com mais de 40 anos 
de experiência na área. Sempre focado no desejo de crescer, convidou outros colegas a juntar-se a si e atualmente esta 
sociedade trabalha quase todas as áreas do Direito.

FAFE (sede) : 

Rua Montenegro, n.º 105
253 493 517 | 253 493 207
geral@ccmadvogados.com
253 495 038

BRAGA (filial): 

Rua do Raio, nº 301 – Edif. do Rechicho 
6º, sala 66
253 614 112
geral@ccmadvogados.com

VILA NOVA DE GAIA (filial):

Lake Towers – Ed.D, Rua Daciano Baptista 
Marques, nº 245, 2º Piso, sala 214
221 202 255
geral@ccmadvogados.com
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 selo Clean & Safe é atribuído a Oespaços que garantam limpeza e 
segurança. Como se preparou o Sé 

Boutique Hotel para garantir este selo?
O Sé Boutique Hotel preparou-se com todas as 
exigências inerentes ao selo Clean&Safe 
atribuído pelo Turismo de Portugal, bem como 
o complementou com outras medidas 
inovadoras, por forma a garantir uma estadia 
segura aos seus hóspedes. A segurança dos 
nossos clientes e da nossa equipa são a nossa 
principal preocupação.

Quais as comodidades e espaços que 
disponibilizam aos vossos hóspedes?
O nosso Restaurante O Calhau (muito usado 
pelos madeirenses) ou o muito procurado 
Rooftop Cocktail Bar, com vistas sedutoras 
para a cidade. Um Champanhe Bar, uma 
Concept Store onde se destacam as coleções 
de vários estilistas madeirenses, bem como a 
marca inovadora Made In Madeira de malas 
em vime (que é uma diferente abordagem à 
tradição secular dos vimes madeirenses). 
Dispomos ainda de um SPA & Treating Room, 
que oferece um leque variado de massagens.

A Madeira é uma ilha onde os casos de Covid-
19 foram bem controlados e atualmente tem 
apenas um número residual de casos 
ativos…
Sim. Desde cedo o Governo Regional da 
Madeira antecipou a chegada desta pandemia 

à Europa, tomando medidas logo em janeiro, 
com formação e preparação de todas as 
entidades ligadas à saúde.  Apraz-nos registar 
e destacar que a Madeira não teve até à 
presente data qualquer morte relativa à  
Covid-19.

O Sé Boutique Hotel está bem equipado 
para garantir a possibilidade do teletrabalho 
a quem vos visita?
Com certeza. O Sé Boutique Hotel desde 
sempre esteve focado numa oferta de serviços 
dirigida  ao  mercado  Corporate  e  aos 
Millennials, habituados a terem sempre os 
meios tecnológicos facilmente disponíveis e 
com uma velocidade rápida. Existe já neste 
segmento a apetência para férias, mas sem 
que estejam totalmente desligados da sua 
vida  profissional.  Conscientes  desta 
necessidade, dispomos de uma rede WiFi 
profissional e Smart-tvs integradas com outras 
tecnologias essenciais aos meios tecnológicos 
dos nossos hóspedes. Dispomos também de 
uma sala de conferências que permite o acesso 
ao trabalho à distância, bem como zonas 
reservadas onde os nossos clientes podem 
trabalhar e comunicar com total privacidade.

Que desafios antevê para a hotelaria 
regional nos próximos tempos?
O  Sé  Boutique  sempre  se  focou  num 
segmento de clientes que procura uma 
unidade pequena, aliado a um serviço familiar 

e personalizado. Entendemos estar já um 
pouco alinhados com a transformação das 
necessidades do cliente pós-pandemia. 
Gostaria de deixar uma mensagem de 
tranquilidade a todos os nossos visitantes, 
dizendo-lhes  que  podem  viajar  com 
confiança. Venham e serão muito bem 
acolhidos e eu estarei cá, para receber e 
cumprimentar cada um de vós.

O Sé Boutique Hotel, localizado em pleno centro da cidade do Funchal é um hotel de quatro estrelas, que conjuga a arte e a tradição do 
passado com características de modernidade. André Gonçalves, sales diretor e guest relations manager, falou sobre os encantos do espaço e 
realçou as medidas de precaução e segurança tomadas para receber os hóspedes com qualidade e segurança, em tempos de Covid-19.

seboutiquehotel.com

“PODEM VIAJAR 
COM SEGURANÇA”
“PODEM VIAJAR 
COM SEGURANÇA”

André Gonçalves
Sales diretor e guest relations manager

André Gonçalves
Sales diretor e guest relations manager
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 que esteve na origem deste Oprojeto?

Sempre tive o sonho de ter um negócio 
próprio. Quando estava grávida do segundo 
filho, há 12 anos, comecei a investigar uma 
solução que me permitisse dar atenção e 
estar presente para os dois, e cheguei ao 
babywearing. Na altura não havia quase 
nada em Portugal, por isso resolvi aprender 
a fazer um porta-bebé de pano. Quando o 
Zé nasceu, eu andava na rua com ele no 
porta-bebé, as pessoas perguntavam e 
pediam-me para fazer para elas. Acabei por 
criar um blog e comecei a fazer por 
encomenda. Entretanto, fui fazendo outras 
peças, à medida das minhas necessidades e 
das clientes. Hoje em dia os porta-bebés 
são apenas uma parte da oferta da Maria 
Café.

Que  características  distinguem  os 
produtos da Maria Café dos demais?
São concebidos sempre tendo em conta a 
necessidade  dos  clientes  e  a  sua 
funcionalidade. O iSling, que lançámos 
recentemente, foi concebido por mim a 
pensar nos pais que querem dar colo ao 
bebé desde o nascimento, de forma segura 
e fisiológica, mas que não se adaptam à 
complicação dos panos e das mochilas. É 
muito simples de usar, é ergonómico e é um 
artigo inovador.

Como definiria as pessoas que colaboram 
consigo na produção das peças?
São pessoas da minha confiança, que sei 
que colocam em cada peça que fazem o 
mesmo amor e dedicação que eu coloco.

Que características tem o cliente que 
procura este tipo de peças?
São famílias jovens e atentas a tendências, 
mas também à segurança, conforto, 
respeito pelo bem-estar do bebé. Estão nas 
redes sociais e procuram soluções para viver 
a chegada do bebé de forma simples, plena, 
segura, orgânica. Valorizam o slow-living, o 
slow-making, a produção sustentável e 
nacional.

Toda a produção é realizada em Portugal?
A produção é nacional, os materiais são 
todos comprados cá, excetuando os que 
não  se  encontram,  e  aí  recorro  a 
fornecedores na UE.

Como testam a qualidade dos produtos?
Escolhemos só os melhores materiais, os 
tecidos têm todos certificado Oekotex, para 
uso com bebés e são o mais orgânicos 
possível. Fazemos testes pessoalmente às 
p e ç a s  q u e  c r i a m o s ,  a n t e s  d e  a s 
disponibilizar para venda. O iSling está em 
processo de certificação e já foi testado por 
u m a  e s p e c i a l i s t a / fo r m a d o r a  e m 
babywearing, que o considerou espetacular.

Onde estão presentes?
Estamos só online e temos atelier, onde 
atendemos mediante marcação. Estamos 
no site, nas redes sociais e disponíveis 
também por email.

C o m o  é  p o s s í v e l  u l t r a p a s s a r  a s 
dificuldades  socioeconómicas  que 
atualmente se vivem?
O país parou, mas os bebés continuaram a 
nascer e a necessidade de dar colo até 
cresceu. Estivemos sempre presentes e a 
comunicar, e sabemos que é importante 
para o nosso público poder falar connosco, 
tirar dúvidas, fazer encomendas. Durante 
várias semanas parámos o atendimento 
presencial, mas mantivemos todo o apoio 
por email, telefone e mensagens privadas. 
Para me dar apoio nas redes sociais tenho 
contado com a agência de comunicação 
TOLK.

Que mensagem gostaria de passar de 
forma a promover o consumo de produtos
nacionais? 
A nossa economia sofreu um grande revés 
para nos proteger a todos do vírus. Depende 
de nós optar por produtos nacionais sempre 
que possível e ajudar a reerguer o país. 
Deixar o dinheiro cá dentro.

 Inês Duarte
Fundadora e Gerente

Inês Duarte é mãe de dois filhos e sabe a importância dos produtos e equipamentos que ajudam a criar o bebé, ao longo do seu 
desenvolvimento. O sonho de ter um negócio próprio transformou-se em realidade pouco antes de ser mãe de José, o seu segundo filho, há 
12 anos. A Maria Café é uma empresa nacional, que confeciona os artigos à medida das necessidades e dos gostos dos clientes, que estão 
cada vez mais atentos a conceitos como slow-living, produção nacional e sustentabilidade.

PRODUTOS NACIONAIS,  
SUSTENTÁVEIS E QUE DITAM TENDÊNCIAS

mariacafe.pt

PRODUTOS NACIONAIS,  
SUSTENTÁVEIS E QUE DITAM TENDÊNCIAS
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Já lá vão quatro meses e muito se tem falado 
sobre as consequências desta pandemia. O 
fantasma da crise paira no ar...  E a 
possibilidade de um novo confinamento 

também. Portugal deixou escapar a boa 
reputação conseguida pelos resultados atingidos
durante o confinamento e deixou também 
escapar a possibilidade de sermos considerados 
um país seguro para acolher turistas. Este era o 
nosso grande trunfo para encarar a anunciada 
crise de uma forma mais otimista.

Quatro meses depois muitas empresas fecharam, 
outras lutam para se conseguirem manter e 
outras viram os seus negócios crescer talvez até 
de forma inesperada. O teletrabalho passou a ser 
o novo normal; a redução e os cortes de algumas 
linhas aéreas fizeram com que os turistas 
estrangeiros não viessem passar as suas férias e 
ocupar os apartamentos que estavam em 
alojamento  local.  Muitos  proprietários 
dependiam destas reservas para pagar as contas, 
pelo que estão a ser obrigados a colocar as suas 
casas à venda ou no mercado de arrendamento 
de longa duração. Surgem notícias de que estes 

imóveis possam vir a ser integrados no Programa 
de Arrendamento Acessível (PAA), em troca de 
benefícios fiscais para os senhorios. Considerando 
uma redução da renda em 20% da mediana 
calculada pelo Instituto Nacional de Estatística 
(INE), os senhorios poderão beneficiar de uma 
isenção de IRS e de IRC, bem como uma redução 
de pelo menos 50% do IMI, para todos os novos 
contratos. Nalguns casos, poderá mesmo haver 
isenção total do IMI.

Estamos claramente a assistir a uma mudança de 
paradigma: até aqui, deu-se grande abertura à 
possibilidade de despejo das famílias que há 
décadas habitavam os bairros de Lisboa e do 
Porto,  maioritariamente  idosos.  Foram 
despejados das suas casas para que pudessem 
ser vendidas a investidores e futuramente 
a r r e n d a d a s.  Fo i  m u i to  b a d a l a d a  a 
descaracterização dos bairros típicos. Mas uma 
coisa é certa e inegável, a requalificação dos 
imóveis residenciais em Lisboa e no Porto 
aconteceu. Talvez esta não fosse a única ou a 
melhor forma de o fazer... acho que ainda 
teremos que refletir sobre isto.

O confinamento mudou também os interesses 
dos novos compradores. Verificou-se o aumento 
de procura de apartamentos com mais uma 
assoalhada que servirá para escritório. Terraços e 
boas varandas são também muitas vezes 
solicitados. Há ainda aqueles que optam por sair 
das zonas urbanas para os arredores onde os 
preços de compra são francamente mais baixos, 
beneficiando de uma maior qualidade de vida. 
Para o segmento mais elevado, as moradias 
passaram a ser privilegiadas em relação aos 
apartamentos. Os preços continuam a ser a 
grande questão... subiram ou desceram?

Uma coisa é certa... Independentemente de tudo, 
o relógio não pára! Temos que nos preparar para 
o futuro e procurar as oportunidades que cada 
momento de crise poderá proporcionar. Eu 
acredito que vamos conseguir...!

O QUE MUDOU NO MERCADO IMOBILIÁRIO?
4 MESES DE PANDEMIA:

Ana Morgado
CEO e Executive Manager

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

O QUE MUDOU NO MERCADO IMOBILIÁRIO?
4 MESES DE PANDEMIA:
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"Este projeto teve início com a Fisioterapia, já que sabia da 
inexistência de um serviço pensado para ser especializado ao 
domicílio em todo o país”, começa por contar Gonçalo Navarro, o 

diretor executivo da Fisiolar. “Rapidamente percebemos a necessidade 
de integrar outras valências, procurando prestar um serviço capaz de 
satisfazer as mais variadas áreas em termos de reabilitação domiciliária".

Atualmente, a Fisiolar oferece consultas médicas de Fisiatria, 
Fisioterapia, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional, Enfermagem, 
Podologia, Psicologia Clínica e Nutrição. “Alargámos os serviços a todo o 
território, continente e ilhas, para garantir uma melhor resposta a quem 
nos procurava".

A Fisiolar garante aos clientes a possibilidade de usufruir dos seus 
serviços presencialmente ou por videoconferência: “Os nossos serviços 
são realizados onde quer que se encontrem os nossos pacientes, são os 
nossos profissionais de saúde que se deslocam. Outro dos benefícios é 
que disponibilizamos um serviço ininterrupto, mesmo quando as 
pessoas deixam a residência, por motivo de férias, por exemplo. Graças à 
nossa disponibilidade nacional, asseguramos a continuidade do 
tratamento noutro ponto do país”.

No que respeita às sessões de Fisioterapia, as vantagens para o cliente 
são grandes: “O  SNS não consegue dar uma resposta tão rápida quanto 
o desejável a todos os casos que precisam de acompanhamento, o que 

na maioria dos casos pode ser crítico em termos de recuperação.” garante 
Alexandra Lopes, diretora técnica da Fisiolar.

Na Fisiolar, as sessões de tratamento são personalizadas e duram cerca 
de 45 minutos. “Os terapeutas acompanham pessoalmente os pacientes 
durante a totalidade da sessão, sentindo as principais dificuldades e 
adaptando as técnicas para uma reabilitação mais eficiente”. O preço 
praticado é semelhante às entidades privadas convencionais, o que torna 
o serviço competitivo e cómodo.

No que respeita às videoconferências, este serviço teve muita procura 
logo após o confinamento: “Logo após o estado de emergência, 
sofremos uma queda abrupta, porque as pessoas não queriam receber 
ninguém em casa. Para corrigir isso, criámos a solução de 
videoconferência e começámos a adquirir mais equipamento de 
proteção para os nossos profissionais, para garantir a nossa segurança e a 
dos nossos clientes e a confiança foi restaurada. “As áreas da Fisiatria, 
Fisioterapia, Terapia da Fala, Nutrição e Psicologia têm funcionado muito 
bem  por esta via, por isso é para manter”, afirma Gonçalo Navarro.

Brevemente a Fisiolar vai lançar no mercado as valências de Medicina 
Geral e Familiar e de Apoio Domiciliário, para garantir um 
acompanhamento mais completo a quem necessita, tornando-se numa 
empresa ainda mais presente junto das famílias portuguesas.

Alexandra Lopes e Gonçalo Navarro criaram a Fisiolar há 15 anos para responder à necessidade do mercado de um serviço de 
reabilitação especializado ao domicílio. Com cobertura nacional, esta empresa tem a maior base de dados catalogada de 
profissionais de saúde nas mais variadas áreas da saúde, assegurando aos clientes uma resposta rápida e ininterrupta, no 
conforto da sua casa, num formato presencial ou por meio de videoconferência.

SAÚDE AO DOMICÍLIO: 
UMA ALTERNATIVA MAIS SEGURA EM TEMPOS DE PANDEMIA

Saúde e Bem-estar
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uando surgiu o conceito Beauty QBox? De que serviços dispõem?

O nosso projeto demorou dois anos a ser 
construído. Dois anos curtos e longos, onde 
tudo foi pensado e sentido pela equipa, ao 
ínfimo detalhe. Abrimos o projeto há um ano e 
este assenta num novo conceito de saúde, 
estética e exercício físico. Acima de tudo, 
pretende proporcionar o bem-estar, com base 
em algo bastante diferenciado. Tem como 
principal objetivo a satisfação do cliente, 
querendo sempre ser o melhor naquilo que se 
insere e se sujeita. Enquanto clínica de 
medicina estética integrada, a equipa de 
trabalho é formada por uma Cirurgiã Plástica, 
também especializada em medicina anti-
aging, duas Fisioterapeutas dermatofuncionais, 
uma Personal Trainer, uma Nutricionista e um 
Psicólogo especializado em Coaching em 
saúde e bem-estar.

Onde se observa a diferença entre este 
espaço de beleza e bem-estar e os restantes 
da área?
Confiança, beleza e profissionalismo são três 
qualidades que nos distinguem. A Beauty Box 
realiza um trabalho multidisciplinar e 
i n d i v i d u a l i z a d o  p ara  c a d a  c l i e n te, 
p r o p o r c i o n a n d o  u m a  a v a l i a ç ã o 
pormenorizada e um acompanhamento 
constante nas diferentes áreas fundamentais. 
Tem como objetivo promover a saúde e 

beleza, com confiança, qualidade e inovação. 
Contamos com as tecnologias mais avançadas 
e com profissionais competentes. Um lugar 
onde pode sentir que o nosso corpo é o centro 
para atingir  um estado de confiança, 
jovialidade, segurança e bem-estar. Capaz de 
nos transportar para o nosso maior bem: a 
qualidade de vida. Num sítio só, conseguimos 
proporcionar  respostas  integradas  e 
diferenciadoras, conduzindo a um sucesso 
único com resultados duradouros.

A saúde e a estética são cada vez mais vistas 
como áreas complementares em Portugal?
Sem dúvida. Estas áreas complementam-se 
uma à outra. Na área da Estética, a Beauty Box 
apenas trabalha com profissionais de saúde 
com especialização nessa área. Por exemplo, 
nem todos os casos de Gordura Localizada têm 
como problema principal a lipodistrofia; 
muitos estão associados a casos de obstipação 
e alterações hormonais. Um dos programas 
que se destaca e que tem muita procura é a 
fisioterapia no pós-cirúrgico. O plano de 
tratamento é sempre elaborado face aos 
objetivos do cliente, garantindo a salvaguarda 
do Cirurgião Plástico, responsável pela cirurgia. 
O tratamento consiste no retorno às atividades 
da vida diária sem dor, potenciando o 
resultado estético da cirurgia plástica e das 
cicatrizes, prevenindo todas as complicações 
que poderá trazer uma cirurgia.

A Beauty Box nasceu há um ano, mas há dois que vinha ganhando forma na cabeça de Sofia Costa Maia, a responsável pelo espaço, bem 
como da restante equipa que a acompanha. Com um conceito inovador, que congrega saúde, beleza e exercício físico, a Beauty Box 
pretende oferecer respostas integradas e diferenciadoras.
 

BEAUTY BOX: 
ONDE SAÚDE E BELEZA COMBINAM

Sofia Costa Maia
Responsável

beautyhomebox.pt

BEAUTY BOX: 
ONDE SAÚDE E BELEZA COMBINAM
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A Crioestaminal, conhecida pelo seu trabalho de desenvolvimento e investigação sobre células estaminais, desenvolveu um 
medicamento capaz de tratar doentes com pneumonias graves, em resultado da infeção por Covid-19. André Gomes, diretor-
geral da empresa, explicou, em entrevista à Valor Magazine, como foi possível desenvolver este medicamento em tão curto 
espaço de tempo e qual o poder das células estaminais neste tratamento. 

TERAPIA CELULAR 
NO COMBATE À COVID-19
- MEDICAMENTO INOVADOR AJUDA DOENTES COM PNEUMONIA GRAVE -

uando teve início a pesquisa sobre este medicamento?Q
A utilização de células estaminais mesenquimais para tratar doentes 
com pneumonias graves associadas à Covid-19 tem vindo a ser testada 
na China, EUA e em alguns países europeus, desde fevereiro, estando já 
em curso mais de 20 ensaios clínicos para estudar de forma alargada a 
segurança e eficácia desta terapia. Internamente, nós iniciámos este 
projeto em meados de março, tendo conhecimento daquilo que estava a 
ser desenvolvido internacionalmente.

O que são células estaminais mesenquimais?
Células estaminais mesenquimais são células estaminais que têm a 
capacidade de regular a resposta do sistema imunitário e regenerar os 
tecidos e órgãos do nosso corpo. Podemos encontrá-las no tecido do 
cordão umbilical e no tecido adiposo, entre outros. São diferentes das 
células estaminais hematopoiéticas, isto é, do sangue ou da medula 
óssea, pois estas têm a capacidade de renovar o nosso sistema 
sanguíneo.

Que resultados são já conhecidos que determinem o sucesso destas 
células no tratamento de doentes com complicações graves devido à 
Covid-19?
Em estudos publicados em revistas científicas, foi demonstrado que a 
função pulmonar e os sintomas de doentes graves com infeção devido à 

Covid-19 melhoraram significativamente após a administração destas 
células, tendo-se observado um reequilíbrio nas populações de células 
do sistema imunitário destes doentes, bem como do perfil de moléculas 
pró e anti-inflamatórias. Os resultados publicados permitiram observar 
que a terapia com as células estaminais mesenquimais foi capaz de inibir 
a hiperativação do sistema imunitário e de promover a reparação celular 
endógena, melhorando o microambiente pulmonar e permitindo a 
recuperação destes doentes.

Em Portugal, em que fase está o trabalho da Crioestaminal 
relacionado com o desenvolvimento do medicamento para ajudar 
doentes de Covid-19?
Recentemente,  a Crioestaminal concluiu a primeira fase de 
desenvolvimento do medicamento experimental à base de células 
estaminais mesenquimais, constituído por doses de 100 milhões de células 
estaminais mesenquimais do tecido do cordão umbilical. Nesta primeira 
fase foi produzida a primeira dose, com os necessários controlos de 
qualidade que permitirão a validação de todo o processo e a qualificação 
deste medicamento inovador como terapia experimental que poderá ser 
testada em doentes com Covid-19 em condição mais grave. O 
medicamento ainda não está a ser comercializado, estamos em estreita 
colaboração com pneumologistas e intensivistas de vários hospitais 
nacionais, que no caso de identificarem um doente com necessidade de 
utilização deste medicamento farão um pedido ao Infarmed, e o 
medicamento será preparado em concreto para essas eventuais utilizações.

André Gomes
Diretor-Geral

crioestaminal.pt
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om a pandemia, as pessoas viram-se impossibilitadas de Ctratar de si. Como respondeu a My Clinique à necessidade de 
acompanhamento contínuo dos seus clientes?

A My Clinique, à semelhança de outras clínicas e de acordo com as 
orientações nacionais e internacionais, interrompeu toda a atividade 
clínica presencial não urgente, médica ou cirúrgica. As avaliações, 
consultas e seguimentos passaram a realizar-se por videochamada e 
reforçámos a nossa presença nos meios digitais e redes sociais. Neste 
momento  estamos a retomar a atividade médica e cirúrgica.

A videoconferência pode ser uma solução para estes casos?
No período pós-operatório recente o paciente  tinha indicação para se 
deslocar à clínica para os cuidados inadiáveis de pensos ou remoção de 
suturas.  Na impossibilidade de acompanhar presencialmente a 
evolução pós-operatória posterior,  conseguimos através da 
videochamada  avaliar os resultados, a evolução das cicatrizes e sugerir 
manobras que promovem a melhoria do resultado.  Relativamente à 
Nutrição, a principal preocupação foi manter o contacto com os nossos 
pacientes e estarmos disponíveis para quaisquer  dúvidas  que tivessem.

Que outros tratamentos e serviços disponibilizam a quem vos visita?
No âmbito cirúrgico, tratamos de promover ou devolver à face e ao 
corpo a forma e a harmonia que os pacientes procuram. Na medicina 
estética, através de técnicas como o preenchimento com ácido 
hialurónico, toxina botulínica, ou mesoterapia, melhoramos a 
qualidade da pele sujeita às agressões ambientais ou ao 
envelhecimento. Temos ainda disponíveis consultas de Nutrição, 
Transplante Capilar, Cirurgia Vascular, Fisioterapia e Acupuntura.

Será possível restaurar a confiança do cliente para voltar ao 
tratamento e ao acompanhamento presencial?
Nas últimas semanas temos sido surpreendidos pela confiança e pelas 
atitudes responsáveis dos nossos pacientes. Compreenderam as 
limitações a que estamos sujeitos, mas acreditam que, ao adotarmos as 
medidas de proteção adequadas, os procedimentos que realizam são 
seguros e podem ser efetuados, prevenindo todas as complicações que
poderá trazer uma cirurgia.

A My Clinique é uma clínica médica 
que oferece uma vasta oferta de 
serviços nas áreas da Medicina Estética 
e Cirurgia Plástica. A funcionar há 10 
anos, com profissionais qualificados
e experientes, a clínica atravessou um 
período de interrupção de atividade em 
virtude da suspensão obrigatória de 
todas as atividades médicas não 
urgentes, mas nunca deixou de ajudar 
aqueles que a ela recorriam, como 
explicou o Dr. Duarte Salema Garção.
 

Duarte Salema Garção
Diretor Clínico

my-clinique.com

UMA CLÍNICA 
PARA TODOS 
E CADA UM 
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Miguel Ferreira da Cunha é médico e diretor clínico da FCSaúde, empresa de 
prestação de serviços clínicos, de bem-estar e especializados, ao domicílio. Os 
serviços prestados acompanham todas as fases da vida – da gravidez, 
passando pela infância, vida adulta e idade sénior. Destacam-se a os serviços 
de Medicina, Fisioterapia, Enfermagem, Psicologia, Terapia da Fala, Nutrição 
e Osteopatia. Os serviços especializados incluem o apoio necessário a idosos 
ou pessoas com mobilidade reduzida. Os serviços de bem-estar contemplam 
Massagens Terapêuticas, Personal Trainer, Yoga ( para adultos, grávidas, 
bebés e crianças, Yoga Terapia) e, em breve, Meditação.

fcsaude.pt

ACOMPANHAMENTO 
PRÓXIMO E PARA TODOS 

Miguel Ferreira da Cunha
Diretor Clínico

quando do confinamento, quais foram os serviços clínicos Amais pedidos?

Os serviços clínicos mais pedidos foram o “check-up Covid-19” com 
acompanhamento médico – realizámos cerca de 750 serviços deste tipo. 
No que diz respeito à parte médica, temos maior incidência de tele e 
videochamadas mas, em caso de requisição de consultas presenciais, 
temos até três triagens de forma a avaliar o “nível de segurança” de cada 
um dos domicílios e abordagens clínicas requisitadas. A primeira 
triagem será operacional, uma segunda triagem, se necessário, pelo 
diretor clínico e uma terceira triagem por parte do médico responsável 
pela conclusão do serviço.

Quem são as pessoas que recorrem a este tipo de serviços?
A faixa etária mais representada é a dos 20 aos 40 anos, seguida pelos 
que têm entre 40 e 60 anos, mas servimos utentes de qualquer idade. 
Somos uma empresa com serviços reativos, mas também temos 
inúmeros serviços que visam a prevenção, otimização e manutenção 
dos estados de saúde e de bem-estar dos utentes.

Como avalia o comportamento das pessoas em relação à 
necessidade de se deslocar a um hospital?
Os utentes evitam, nesta fase, as deslocações a clínicas e hospitais e 
perguntam-nos várias vezes o que fazer e como o fazer. Refiro que a 
FCSaúde não substitui um cuidado hospitalar. Por isso, as nossas 
triagens são obrigatórias (ainda antes da Covid-19), para avaliar os casos 
hospitalares versus domicílios. A nível clínico, somos uma empresa que 

soluciona urgências e não emergências, ainda assim acreditamos ter 
um papel importantíssimo no futuro da saúde em Portugal.

Acredita que a FCSaúde se posiciona como uma alternativa a este 
tipo de cuidados médicos institucionais?
Acreditamos que somos um complemento e uma alternativa viável 
para todos os utentes, porque não nos focamos exclusivamente na 
medicina reativa, mas também na preventiva tentando, através da 
educação na saúde, mudar os hábitos e rotinas dos utentes, de forma a 
contribuirmos para o seu estado de bem-estar e dotar os mesmos de 
ferramentas para que consigam ter momentos de felicidade ao longo 
do tempo, acompanhando sempre os seu amigos e familiares próximos 
neste caminho conjunto que temos ao lado uns dos outros no decorrer 
da nossa vida.

Considera que estes serviços poderão evoluir e abranger cada vez 
mais população?
Temos uma média de avaliações de 4,92/5 em milhares de inquéritos 
de qualidade, o que nos dá perspetivas de que a nossa visão pode ser 
coincidente com o que o mercado da saúde em Portugal está a 
necessitar. A verdade é que temos tido um acréscimo do número de 
pedidos de assistência ao domicílio e esse pode ser um indicador de que 
o futuro está a ser moldado e adaptado à realidade que estamos e 
vamos continuar a viver. Somos uma start-up em processo de 
crescimento nacional e internacional e reconhecemos a necessidade de 
todos os utentes terem acesso a um serviço personalizado, competente 
e seguro.



Numa altura em que algumas das 
nossas convicções estão a ser 
testadas por causa de uma 

pandemia que veio mudar o mundo das 
pessoas e das empresas, será que devemos, 
finalmente, aproveitar e questionar qual o 
nosso propósito? O que nos faz acordar todos 
os dias e, consequentemente, o que nos traz 
satisfação pessoal, colocando em segundo 
plano, muitas vezes, a realização monetária? 
E se formos mais além e questionarmos qual 
o propósito das organizações e o que as move
além do lucro?

Para começar, devemos entender o que é o 
propósito de que tanto se fala e que todos 
procuramos, mas só alguns conseguem 
encontrar.  De uma forma simples,  o 
propósito de vida, além de ser o motivo pelo 
qual acordamos todos os dias, é acima de 
tudo a nossa missão no mundo, algo que nos 
faz sentir bem e através do qual fazemos a 
diferença para quem nos rodeia. O propósito 
pode ser encontrado na nossa atividade 
profissional, ou pode ser encontrado em 
atividades extra-profissionais que nos 

realizam e nos levam a atingir resultados 
que, para outros, são impossíveis de alcançar.

E para uma organização? O que é o seu 
propósito? Mais do que a missão, porque está 
acima desta, o propósito de uma organização 
prende-se com a capacidade que a mesma 
tem de interagir de forma harmoniosa com 
todos os que a rodeiam, otimizando o seu 
impacto no mundo. Uma organização que 
identifica o seu propósito encara o negócio 
como uma ferramenta para a resolução dos 
desafios globais, alcançando uma eficiência 
de mercado baseada na otimização de todos 
os seus recursos. Esta conjugação do 
propósito  com  eficiência  permite  à 
organização ser sustentável e aos seus 
colaboradores a realização de todo o seu 
potencial humano. 

Falando por experiência própria e devido às 
inúmeras atividades que desenvolvo, entre 
empresas e associações, houve tempo em 
que me sentia “perdida” no meio de tantas 
solicitações e me questionava qual o sentido 
de  tudo  isso  na  minha  vida  e,  mais 

importante ainda, se o propósito das 
organizações que lidero estava alinhado com 
o meu propósito de vida pessoal.

Por esse motivo, no início deste ano decidi 
investir em mim e descobri uma formação 
transformadora que me permitiu perceber 
definitivamente o meu propósito de vida e, 
consequentemente, perceber que, de forma 
intuitiva, fui criando organizações que se 
alinhavam com o mesmo. Esta formação 
permitiu-me integrar, através de um modelo 
orgânico de gestão e criação de valor, todas 
as minhas atividades, melhorando assim o 
impacto das mesmas na minha vida pessoal 
e junto dos que me rodeiam.

Alinhados os meus propósitos – pessoal e 
profissional - considerei pertinente organizar 
em Portugal a formação ZEN BUSINESS, que 
me fez integrar os meus propósitos e tomar 
consciência de que uma organização existe 
muito para além do seu objetivo principal, 
que é o de gerar lucro. Será em Lisboa, no 
próximo mês de outubro!

PROPÓSITO: 
O QUE NOS FAZ ACORDAR? Dulce Forte

General Manager of DSolutions Group, 
Direction at AESS and Direction at AIIE

Formador: Josep M. Coll
23 e 24 de Outubro 2020
16 Horas
Lisboa

Opinião



aracterize a Carnel enquanto fábrica de confeções.C                          
A Confecção Carnel Lda é uma empresa que surgiu com muito 
esforço, inicialmente uma “micro confeção”, com cinco 

colaboradores, mas que foi crescendo e reajustando a sua dimensão ao 
seu volume de trabalho. Atualmente contamos com cerca de 43 
colaboradores e somos uma empresa que trabalha principalmente para 
exportação. Desenvolvemos vários tipos de produtos têxteis de 
vestuário, tais como t-shirts, hoodies, casacos, vestidos, leggings, entre 
muitos outros.

Ultrapassaram a crise financeira de 2008 e estão a braços com a crise 
pandémica. Como se adaptaram?
Em 2008, aquando a crise económica que se fez sentir no nosso país, 
conseguimos ultrapassar procurando novos mercados, uma vez que o 
nosso foco era a exportação. No entanto, atualmente com a crise 
pandémica, temos de confessar que não foi fácil, principalmente o mês 
seguinte ao confinamento. Estávamos a trabalhar com muitas 
restrições, com algum medo também e com um volume bastante 
diminuído de trabalho, daí a necessidade de nos reinventarmos e de 
nos ajustarmos à nova realidade. Aproveitámos a nossa marca, a NAJ3, 
e criámos a nossa loja online. Tínhamos as ferramentas, foi apenas uma 
questão de as tentar aproveitar da melhor forma. O Nuno Araújo, meu 
filho, é licenciado em engenharia informática, criou o site, eu dispunha 
do conhecimento e criei a máscara, tudo isto em junção com a nossa 
equipa, e reinventámos a nossa marca.

No que respeita à produção de máscaras, estas são certificadas?
Sim, estão certificadas pelo CITEVE. Os consumidores conseguem 
identificar se determinada máscara é certificada através de uma lista 
pública em atualização permanente que consta no site do CITEVE. Para 

além disso, todas as nossas máscaras vão acompanhadas de um folheto 
informativo com o nosso número de certificado e todas as instruções 
acerca da máscara.

Surgiu a questão de muitas pessoas estarem a utilizar máscaras com 
proteções mais baixas do que outras – existem máscaras que 
protegem a mais de 90%. Onde se encaixam as vossas máscaras de 
nível 3?
As nossas máscaras são nível 3, conhecidas como máscaras sociais. Uma 
máscara nível 3 varia entre 70% e 89%, no que diz respeito à 
capacidade de retenção de partículas. A nossa máscara, ao fim de 25 
lavagens, tem uma capacidade de retenção de partículas de 85% a 
88%, tal como consta nos relatórios do CITEVE que nos foram 
entregues.

Também produzem máscaras para criança?
Também, igualmente certificada para 25 lavagens, até à data. 
Desenvolvemos dois tamanhos para criança, o tamanho 6-9 anos e o 
tamanho 10-12 anos.

Quando esperam retomar a produção na totalidade?
A nossa produção já está a retomar parcialmente o rumo normal, mas 
continuaremos a produzir máscaras para a nossa marca, NAJ3, 
enquanto houver mercado para elas.

Como antecipa o resto do ano 2020 economicamente?
Podemos adiantar que, apesar das dificuldades iniciais, este ano não 
nos ficará aquém do ano anterior, isto se nos conseguirmos manter a 
este nível, mas tudo depende da evolução da pandemia quer no nosso 
país, quer nos restantes países da Europa, com os quais trabalhamos.

Carminda Araújo é a gerente da Confecção Carnel, uma empresa com mais de três décadas de existência que cresceu 
sustentada no seu volume de trabalho. Atualmente reinventou a sua produção e criou máscaras de proteção nível 3, 
certificadas, e que agora comercializa na sua loja online, para Portugal e para alguns países da Europa.

“REINVENTÁMOS A NOSSA MARCA”

Carminda Araújo
Gerente

“REINVENTÁMOS A NOSSA MARCA”

Desconfinar em Segurança
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omo apresentaria a Ourigo?C
A Ourigo Confecções, Lda. é uma empresa 
sediada em Lordelo, Guimarães e fundada no 
ano de 1986. É uma sociedade familiar inserida 
na indústria têxtil. A sua atividade nunca parou, 
sendo que passou por momentos melhores e 
momentos menos bons, mas somos uma 
empresa resiliente que procura os caminhos da 
evolução e da resposta aos mercados cada vez 
mais voláteis.

Que produtos desenvolvem?
A Ourigo desenvolve e produz uma gama de 
produtos inseridos no mercado dos têxteis-lar, 
com maior foco na produção de vestuário 
como robes e pijamas. A Ourigo disponibiliza 
máscaras para adultos e crianças  lisas ou com 
p a d r õ e s.  A s  m á s c ara s  p o d e m  s e r 
personalizadas para empresas ou instituições.

Como pode o consumidor perceber se uma 

máscara é ou não certificada?
As máscaras são facilmente identificadas como 
certificadas, pois na embalagem segue um 
folheto informativo com a referência da 
máscara e selo de certificação, o qual pode ser 
pesquisado no site do CITEVE. 

Uma recente polémica afirma que as 
pessoas adquirem máscaras que protegem 
apenas a 70% quando poderiam adquirir 
máscaras com 90% de proteção. Onde se 
encaixam as vossas máscaras?
As nossas máscaras são máscaras de nível 3 
(para população em geral), que devem ter o 
PRC (Capacidade na Retenção de Partículas) 
para partículas superiores a 3 μm acima de 
70%. O certificado da Ourigo atestou um PRC 
entre 86% a 94% após 25 e 15 ciclos de 
lavagem, respetivamente.

No que respeita às condições de produção 
pré e pós pandemia, que avaliação faz?
A nossa produção encontra-se a trabalhar a  

"todo o vapor" sendo que, quando começou a 
pandemia, sentimos algumas dificuldades 
devido ao facto de alguns colaboradores, 
compreensivelmente, terem de ficar em casa 
como cuidadores de menores e/ou idosos. Isto 
coincidiu com a enorme procura que sentimos 
para as máscaras. Foi então que decidimos 
investir em maquinaria industrial inovadora 
para a produção de máscaras. Aumentámos a 
nossa produção diária em cerca de 1000%.

Que balanço faz até agora deste ano e como 
antevê a recuperação económica de que 
tanto se fala?
O país vai sofrer com a crise que se aproxima, 
disso não temos dúvidas. Mas por outro lado, “a 
necessidade aguça o engenho” e é em tempos 
de crise que se criam os produtos mais 
eficientes, os processos menos custosos e as 
estratégias mais eficazes. É com um olho 
nestas máximas que enfrentámos o futuro e 
que nos orientamos para a adaptação e 
melhoria contínua. 

Rua 1º de Maio, 317 4815-206 Lordelo - Guimarães
Tlf: +351 252 820960
smachado@ourigo.pt

OURIGO.PT
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/ourigo_homewear/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/OURIGOHOMEWEAR
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/samuel-machado-ourigo-37864158/

A Ourigo tem 34 anos de atividade ininterrupta no setor têxtil, mesmo durante a pandemia e tem por filosofia 
reinventar-se, quando enfrenta dificuldades. A pandemia representou um desafio, mas também uma oportunidade de 
investimento e a máscara de nível 3 veio juntar-se aos produtos de têxteis-lar que a empresa de Guimarães já produzia, 
como explicou Samuel Machado, diretor da Ourigo.

OPORTUNIDADES EM TEMPO DE CRISE

Samuel Machado
Diretor Comercial

Goreti Machado
Diretora de Produção

Joaquim Machado
Diretor Financeiro
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