






Editorial
Setembro está quase a terminar e a Valor Magazine chega às bancas 
numa altura de regresso às aulas e ao trabalho.

Este é, aliás, um dos temas presentes nesta edição: voltar às aulas pode 
criar ansiedade e stress nas crianças e jovens e a Valor Magazine foi 
perceber, junto de psicólogos, como podem os pais ajudar os filhos e 
identificar os principais sintomas de stress e ansiedade, para o prevenir 
ou combater.

Ainda na Saúde, as clínicas dentárias voltaram a laborar e colocaram em 
vigor todas as medidas preventivas estabelecidas pela DGS para fazer 
face à Covid-19 e reforçam, nos artigos desta edição, que é seguro ir ao 
dentista e continuar com os tratamentos.

O mercado imobiliário está também a regressar à sua atividade normal 
e, contra algumas previsões, os negócios continuam a surgir. A Valor 
Magazine entrevistou alguns consultores, cuja opinião sobre o mercado, 
os negócios e a nova relação que se estabelece com os clientes poderá 
ler nesta edição.

O Dia Internacional da Tradução, que se celebra a 30 de setembro, e a 
Semana Europeia da Mobilidade, cujas atividades decorreram entre 16 a 
22 de setembro são duas efemérides que a Valor Magazine também fez 
questão de assinalar nesta edição.

A Criatividade e a Inovação são conceitos sempre presentes nas nossas 
páginas, pelo que encontrará, mais uma vez, exemplos de empresas 
onde estas palavras fazem parte da sua filosofia.

Neste mês de setembro, a Valor Magazine regressa às bancas, para o 
acompanhar numa altura em que a vida profissional e escolar está a 
regressar à normalidade, tendo sempre presente as regras de 
distanciamento físico e as normas de higienização necessárias para 
evitar a propagação de Covid-19. D
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Os artigos que integram esta edição são da responsabilidade dos seus autores, não 
expressando a opinião do editor. Quaisquer erros ou omissões nos conteúdos não são 

da responsabilidade do editor, bem como este não se responsabiliza pelos erros, 
relativos a inserções que sejam da responsabilidade dos anunciantes.  A paginação é 

efetuada de acordo com os interesses editoriais e demais questões técnicas da 
publicação, sendo que é respeitada a localização obrigatória - e paga - dos anúncios. 

É proibida a reprodução desta publicação, total ou parcial, por fotocópia, fotografia ou 
outro meio, sem o consentimento prévio do editor. 

"O Estatuto Editorial pode ser consultado no nosso facebook e em 
https://www.weboost.pt/developer/valormagazine/wp-

content/uploads/2019/09/Estatuto-Editorial.pdf". 
nos termos do nº1, art.º17º da Lei nº2/99 de 13 de janeiro – Lei de Imprensa".
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Pediatricamente
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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TRADUÇÃO CERTIFICADA E QUALIDADE GARANTIDA
Há mais de uma década no mercado, a Kvalitext vê os seus 
serviços como uma mais-valia para a comunicação eficaz e 
organizada de empresas internacionais. Classificando-se como 
“uma empresa que atua no mundo”, a Kvalitext continua a 
trabalhar para consolidar a sua posição como empresa líder do 
setor no mercado nacional. As fundadoras do projeto, Mónica 
Silva e Joana Pinto, garantem que a profissão de tradutor 
começa a ser mais valorizada perante o cliente nacional.
 

Joana Pinto e Mónica Silva 
Fundadoras

Dia Internacional da Tradução

6



A Kvalitext fornece serviços de tradução 
há cerca de 12 anos. Que balanço 
fazem deste percurso?

Mónica Silva (MS): Apesar do arranque em 2008 
em plena crise financeira mundial e da pandemia 
atual, fazemos um balanço positivo. Têm sido 
anos de constante aprendizagem e crescimento. 
O ADN da Kvalitext é composto por proatividade, 
criatividade e espírito de equipa. Por isso temos 
uma forte capacidade de resistência, regeneração 
e adaptação a qualquer ambiente. Sempre 
tivemos a ambição de criar uma empresa que 
reunisse uma equipa de tradutores qualificados e 
de oferecer um serviço profissional. Por essa 
razão, passados dois anos desde a fundação 
fizemos questão em sermos auditados de acordo 
com a Norma de Qualidade do Serviço de 
Tradução (em 2010 ainda EN 15038). Mantemos o 
selo da qualidade ISO 17100 desde então. 

A empresa tem acompanhado a evolução do 
mercado?
Joana Pinto (JP): O nosso balanço em termos de 
Kvalitext é muito positivo.  Somos uma empresa 
que  atua  no  mundo  e,  portanto,  nunca 
dependemos de um mercado em exclusivo. 
Quando começámos, nunca foi nosso objetivo 
depender em exclusivo do mercado nacional e 

isso foi também o que nos ajudou a crescer. O 
nosso propósito foi sempre ter uma equipa com 
quem pudéssemos contar internamente e, a par 
disso, ter uma rede externa de parceiros que nos 
assegurasse múltiplas combinações linguísticas. 
Para além disso, os nossos objetivos têm vindo a 
adaptar-se muito ao setor em si. Nas últimas duas 
décadas, as empresas de tradução, em Portugal, 
têm demonstrado um crescimento muito sólido e 
têm-se profissionalizado. Temos notado esse 
interesse em demonstrar qualidade.

Trabalhar para o mercado português é diferente 
de trabalhar internacionalmente?
MS: Ao apresentar os nossos serviços no mercado 
nacional, verificamos que ainda prevalece a ideia 
de que a tradução é apenas passar  um 
documento de um idioma para outro. No 
entanto, nós trabalhamos com ferramentas 
próprias de tradução que nos permitem manter 
uma consistência terminológica própria da 
temática do cliente. Muitas empresas não têm 
noção de que existe todo este trabalho - a 
tradução tem muito de tecnologia!

JP:  Também  nos  cabe  a  nós,  enquanto 
profissionais da área, transmitir ao cliente que é 
vantajoso contratar uma empresa como a nossa. 

É um serviço muito mais especializado, mais 
profissional  e  competitivo.  É  assim  que 
pretendemos acrescentar essa mais-valia ao 
próprio produto do cliente. 

Os vossos serviços são adaptados às necessidades 
de cada cliente. Os tradutores passam por 
formações especializadas para desenvolver este 
trabalho?
MS: Os tradutores adquirem as competências 
linguísticas e alguma formação técnica de 
ferramentas de apoio à tradução na formação 
académica específica. Num mercado em 
constante  evolução  e  com  a  crescente 
especialização da Kvalitext na tradução técnica de 
conteúdo da área médica e industrial, assim 
como na localização de software e websites, é 
necessário investir numa formação contínua dos 
tradutores. Internamente, oferecemos a formação 
prática à nossa equipa, nomeadamente sob este 
ponto de vista das áreas de especialização e de 
especificidades de cada cliente. Do ponto de vista 
tecnológico, as ferramentas de tradução estão 
sempre a evoluir e estão sempre a surgir novas 
ferramentas.  Por  isso,  há  também  uma 
necessidade  constante de atualização  das 
competências técnicas do tradutor.

Dia Internacional da Tradução
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A questão da tradução automática é um desafio 
para empresas como a Kvalitext?
JP: A tradução automática é mais uma ferramenta 
de  ajuda,  portanto,  não  atua  como  um 
concorrente ao trabalho do tradutor, mas assume-
se, sim, como uma ferramenta adicional ao nosso 
trabalho. A machine translation pretende ser um 
instrumento de apoio ao serviço. Há 30 anos, não 
existiam as ferramentas que existem atualmente. 
Hoje, é banal e expectável que uma empresa ou 
um tradutor profissional use estas ferramentas em 
detrimento de um simples glossário. 

MS: Hoje, a tradução automática é, realmente, 
uma máquina na qual se deposita informação e 
que, posteriormente, exporta um texto pré-
traduzido. O trabalho do tradutor passará, sob este 
ponto de vista, por um trabalho de manuntenção 
da coerência e consistência, pelo olho humano 
crítico e insubstituível.

JP: O que a machine translation trouxe de bom foi 
associar esta ideia de que a tradução tem muito de 
tecnologia. Esta imagem representativa de um 
tradutor com o dicionário ao lado e a escrever 
numa folha é uma ideia totalmente desajustada 
da realidade. A tradução é, talvez, dos setores que 
mais tem de tecnologia. 

Nesse sentido, como é que se dá o processo de 
tradução?
JP: Nós temos um conjunto de tarefas dentro da 
equipa que faz com que o resultado seja entregar 
um texto bem traduzido ao cliente. Quando um 
texto nos chega, a dicotomia é sempre tecnologia 
e olho humano. Temos uma equipa de gestão de 
projetos que contacta com o cliente, percebe qual 
é a necessidade dele e para que fim vai ser aquele 
texto. Isto vai-nos permitir ver a área de 
especialização, a combinação linguística e quais 
são os recursos humanos adequados para assumir 
a função. Enquanto empresa certificada temos o 
princípio dos “quatro olhos”: quem traduz e quem 
revê. Esta análise e esta verificação final só são 
possíveis numa empresa, porque pressupõem 
uma equipa e um trabalho de equipa.

A tradução é uma profissão mais respeitada e 
profissionalizada do que há anos atrás?
MS: No mercado nacional, temos assistido a uma 
evolução positiva ao longo destes nossos 12 anos - 
o cliente nacional já compreende a mais-valia de 
um serviço profissional e especializado como o 
nosso, percebendo as vantagens competitivas de 
externalizar o serviço de tradução a empresas 
como a Kvalitext. De qualquer forma, ainda é 
necessário um grande esforço comercial nosso 

perante as empresas exportadoras nacionais, 
enquanto no mercado internacional vemos uma 
melhor compreensão das particularidades do 
nosso serviço e da profissão de tradutor.

Em termos da vossa presença em mercados 
internacionais, há algum que se destaque?
JP: Nós trabalhamos para os quatro cantos do 
mundo, sendo que grande parte dos nossos 
clientes estão mais concentrados na Europa, 
maioritariamente nas áreas das Ciências Médicas, 
da Engenharia e da indústria.

Esta evolução do mercado trouxe clientes novos à 
Kvalitext?
JP: Essa globalização dos negócios só fez crescer 
o mercado da tradução a nível internacional. 
Esse globalizar do mundo nas últimas décadas e 
essa necessidade de internacionalização do 
ponto de vista do mercado nacional faz com que 
o  próprio  setor  da  tradução  cresça  e,  
consequentemente, ajude a potenciar o 
crescimento e a promoção dos produtos e 
serviços das empresas.

Dia Internacional da Tradução
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Que contingências trouxe esta pandemia ao vosso 
trabalho?
MS: Felizmente, não tivemos grandes quebras no 
nosso serviço com a pandemia. Sendo uma das 
nossas áreas de especialização a tradução médica, 
temos realizado muitos projetos de tradução 
relacionados com a Covid-19. Neste tipo de 
conteúdo tão atual e cuja informação requer uma 
atuação rápida e divulgação para todo o mundo, é 
bem visível o especial contributo que o serviço de 
tradução tem para com a sociedade. Para além disto, 
não houve qualquer quebra no nosso workflow 
normal de trabalho. Conseguimos rapidamente 
preparar todos os recursos necessários para a nossa 
equipa realizar o trabalho a partir de casa a 100%.

Que importância assume o Dia Internacional da 
Tradução para o setor?
MS: A Kvalitext tem mantido iniciativas de 
promoção do serviço de tradução ao longo dos anos, 
nomeadamente através de ações como o KT Open 
Day, junto de estudantes e jovens tradutores. Seria 
importante haver mais iniciativas para dar a 
conhecer a relevância do serviço.

JP: Eventualmente passar por iniciativas promovidas
pela comunidade académica, sobretudo pelas 
universidades que lecionam ou têm cursos 
direcionados para a tradução. Seria vantajoso 
mostrar que há um dia para a tradução e que a 
profissão de tradutor pode e deve ter mais 
visibilidade.

Quais os objetivos futuros da Kvalitext?
MS:  Apostamos  numa  equipa  dedicada  e 
especializada na tradução das nossas áreas de 
atuação. Cada projeto é realizado não só tendo em 
conta as especificidades da temática em si, mas 
também as do próprio cliente. Um dos objetivos será 
continuar a apostar e contribuir para que o nosso 
serviço seja cada vez mais valorizado também no 
mercado nacional.

JP: Os nossos objetivos continuam a prender-se com
o facto de trabalharmos para nos afirmarmos, cada 
vez mais, como uma empresa líder na área da 
tradução. No fundo, isto significa continuar a 
trabalhar no sentido de um serviço cada vez mais 
eficiente, no qual o cliente perceba a mais-valia e 
encontre em nós um parceiro para os seus negócios.

kvalitext.com

Dia Internacional da Tradução
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quando da criação da SPELL, quais Aeram os objetivos que procuravam 
cumprir?

Em  2012,  lançaram-nos  um  desafio 
irrecusável, uma daquelas raras oportunidades 
que surgem e que não se podem deixar passar. 
Éramos então um grupo de onze tradutores 
que já se conheciam, cada um de nós com 
muitos anos de experiência e conhecimentos 
linguísticos, nas mais variadas áreas da 
tradução,  em  particular  no  mercado 
audiovisual português. De raiz, queríamos e 
criámos uma empresa que se pautasse pela 
qualidade, pela idoneidade, pela relação de 
proximidade com clientes, colaboradores e 
com os outros players do mercado, mas 
sempre com o mercado global na mira. 
Tínhamos sangue novo, gosto por desafios e 
muita vontade de “arregaçar as mangas” para 
oferecer. Isso não mudou.

Como caracterizam a vossa equipa, no que 
respeita  às  capacidades  técnicas  e 
profissionais?
Dos 11 sócios fundadores, aos técnicos, 
revisores, locutores, intérpretes e demais 
tradutores que, entretanto, se juntaram ao 
nosso projeto, fazemos da exigência, da 

qualidade, do cumprimento de prazos e das 
obrigações um compromisso, um leitmotiv. 
Com a pressão da concorrência assente no 
preço, defendemos o valor justo que merece 
um trabalho de qualidade, dentro dos prazos, 
para voltar a merecer a confiança do cliente e a 
satisfação daqueles que trabalham com a 
SPELL.

Que serviços disponibilizam a quem vos 
procura?
Na essência da SPELL está a tradução e 
legendagem para o mercado audiovisual 
português, da televisão ao cinema, dos canais 
de streaming aos festivais e à informação. Esse 
ramo do negócio representa 80% da nossa 
produção, sendo os restantes 20% ocupados 
com traduções técnicas e jurídicas, tanto para o 
mercado profissional como para o particular. Já 
atuamos em quatro continentes, com clientes 
e colaboradores espalhados pelo mundo, nas 
mais variadas combinações de idiomas. 
Também disponibilizamos serviços de revisão, 
tradaptação, locução, assistência linguística e 
transcrição.

Para que áreas prestam serviço?
O core business da SPELL é dominado pela 

tradução audiovisual, legendagem e locução 
para  os  principais  canais  televisivos 
generalistas e por cabo, mas também temos 
na nossa carteira de clientes grandes players 
internacionais, fundações, o setor educativo, a 
área seguradora e bancária, sociedades de 
advogados, federações desportivas, agentes 
económicos, tanto do setor público, como 
privado.

Considera que a tradução é hoje uma área 
mais respeitada e tida como essencial para a 
apresentação de bons resultados ou, pelo 
contrário, o surgimento de tradutores 
automáticos pode levar à procura de outras 
soluções?
Para a SPELL, a tradução é uma área sob 
grande pressão e forte concorrência assente no 
preço - descurando por vezes a qualidade - que 
tanto pode surgir de uma empresa portuguesa 
como de um “cinéfilo curioso” do outro lado do 
mundo. Muitos agentes económicos ainda 
cometem o erro de considerar a tradução 
automática como uma alternativa válida, mas 
para nós a língua merece uma atenção e 
compreensão que apenas um tradutor 
humano consegue explorar.

A SPELL nasceu em 2012, fruto da vontade de 
um grupo de tradutores com muitos anos de 
experiência, sobretudo no mercado 
audiovisual nacional. A pandemia trouxe 
mais trabalho, dado o maior consumo de 
conteúdos multimédia e audiovisuais. Num 
mercado onde o preço é um fator primordial, 
a SPELL pauta o seu trabalho pela qualidade 
e exigência técnica.

“O PREÇO NÃO PODE 
SOBREPOR-SE À QUALIDADE”

Dia Internacional da Tradução
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Como descreveria o nosso país no que se refere 
à qualidade e oferta de trabalho existente?
O mercado nacional é relativamente pequeno, 
altamente concorrencial,  mas bastante 
heterogéneo no que toca aos agentes 
económicos em atividade.

Quais são os principais desafios que se 
colocam atualmente?
Os desafios assentam sobretudo na pressão 
exagerada - quase exclusiva - sobre o preço, o 
que dá uma leitura errada do mercado e das 
exigências do nosso trabalho. A título de 
exemplo, propostas para uma tradução jurídica 
ou uma peça informativa não podem ir atrás 
do preço, descurando completamente a 
qualidade. Erros em tribunal ou televisão saem 
caro, têm consequências pesadas e uma grande 
exposição do tradutor/empresa de tradução.

Com  a  pandemia,  muitos  conteúdos 
multimédia pararam as suas gravações. Como 
ultrapassou a SPELL este período?
Passado o período inicial, que se pautou pela 
prudência e retração generalizadas, a nossa 
área  de  atividade  foi  movida  por  um 
contraciclo: as pessoas passaram a estar mais 
tempo em casa, em frente ao televisor; os 
museus deixaram de receber visitantes, etc., e 
foi preciso oferecer mais conteúdo para esses 
(novos)  públicos:  legendar  acer vos 
museológicos, transcrever webinars e ações de 
formação à distância, traduzir mais filmes e 
séries...

É importante existir uma formação constante 
da equipa para fazer face às novidades 
tecnológicas e linguísticas?
Indiscutivelmente, tanto a nível tecnológico e 
técnico (novas ferramentas, novos suportes e 

formatos multimédia), como no aspeto 
linguístico, seja em português, inglês ou russo, 
para acompanhar novas expressões, calão ou 
até a evolução da própria língua, respeitando 
sempre as sensibilidades regionais/geográficas. 
Para além disso, é exigido ao tradutor uma 
vasta cultura geral, porque hoje pode estar a 
traduzir um manual de bricolage e amanhã um 
documentário histórico.

Qual a importância do Dia Internacional da 
Tradução para os próprios profissionais?
O Dia Internacional da Tradução é encarado 
pela SPELL como dia “de festa” e celebração 
com outros colegas de profissão, concorrentes 
ou não, em que nos damos a mostrar um 
pouco mais, nesta nossa profissão que é 
geralmente low profile, discreta, quase sempre 
na sombra e de que o público em geral só se 
lembra “quando o tradutor se engana”.

spell.pt

Os 11 sócios-fundadores da Spell Translation Solutions

Dia Internacional da Tradução
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“A GLOBALIZAÇÃO
FEZ EMERGIR A TRADUÇÃO 
COMO ATIVIDADE IMPORTANTE”
Maria Isabel Costa é a sócia-gerente da empresa de tradução 
STAR-Serviços Linguísticos, apaixonada pela sua área de 
atividade. Quando, há 20 anos, a STAR AG, empresa fundadora do 
STAR Group, a convidou para abrir um escritório de tradução em 
Lisboa, Maria Isabel Costa aceitou o desafio. Em 2006, surgiu um 
novo escritório da STAR, em Vila Nova de Gaia e, até hoje, a 
empresa continua a trabalhar, sobretudo nas línguas francesa, 
inglesa, alemã, italiana e espanhola.

 STAR – Serviços Linguísticos faz parte do Star AGroup. Que mais-valias isso traz para a STAR – 
Serviços Linguísticos e os seus clientes?

O Star Group foi fundado na Suíça em 1984 e é aí que 
continua a ser a sua sede. Tem mais de 50 escritórios 
distribuídos por mais de 30 países. O Star Group não é 
somente um grupo de empresas que desenvolve a sua 
atividade nas áreas da engenharia da informação, da 
tradução, do desenvolvimento de software, etc. É também 
um grupo que busca constantemente a perfeição, que faz 
questão de partilhar experiências, que se incentiva e se 
motiva mutuamente para superar as exigências do cliente. 
Muitas das associadas do STAR Group são também clientes 
muito importantes para nós, com grande peso na nossa 
faturação.
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Como surgiu a STAR – Serviços Linguísticos, em Portugal?
Por volta do ano 2000, fui desafiada por um dos responsáveis da STAR AG, 
empresa fundadora do STAR Group, a abrir um escritório de tradução em 
Lisboa, vocacionado essencialmente para o par de línguas francês/português e 
a realização de traduções para uma importante empresa internacional do 
setor automóvel, que a STAR AG conquistara recentemente. Fomos alargando 
a nossa carteira de clientes, dentro e fora do STAR Group. O método de 
atuação dentro do Grupo é simples: sempre que é pedida a uma das 
associadas a tradução para uma língua que não é tratada internamente (no 
nosso caso, trabalhamos com francês, inglês, alemão, italiano e espanhol), a 
empresa contacta prioritariamente a STAR do país da língua para a qual é 
necessária a tradução. Desta forma e sem falhas, graças aos elevados padrões 
de qualidade, de exigência e de sentido de responsabilidade, transversais a 
todo o Grupo, há a certeza de que o cliente receberá um trabalho impecável. 
Em 2006, decidimos constituir-nos em empresa, a STAR – Serviços 
Linguísticos, Lda. Em simultâneo, em Vila Nova de Gaia surgia a STAR 
Lusitana, também pela mão da STAR AG, para tratar, sobretudo, de pedidos 
de tradução a partir do inglês e do alemão.

Em 2011, assumi também a gerência desta empresa do Norte. Cinco anos 
volvidos, para exponenciar sinergias e reduzir o trabalho burocrático e 
administrativo, decidimos fundir as duas empresas.

Como caracterizam a vossa equipa, no que concerne às capacidades 
técnicas?
Tanto no domínio das línguas com que trabalham, como das técnicas de 
tradução, as equipas de Lisboa e Vila Nova de Gaia são verdadeiramente 
extraordinárias. Constituídas por experientes tradutores bilingues, com 
formação superior em tradução e complementar em várias áreas, são um dos 
pilares fundamentais da STAR. Para ser um bom tradutor não basta conhecer 
bem as línguas de partida e de chegada do texto que tem em mãos. É 
também necessário ter talento, perspicácia, dedicação, resiliência, sentido de 
responsabilidade e algumas outras qualidades. Tudo isto têm de sobra os 
nossos colaboradores.

Que serviços disponibilizam?
Prestamos serviços de tradução sobretudo técnica, legendagem e 
interpretação. Além disso, como disse há pouco, o STAR Group desenvolve 
softwares relacionados com a tecnologia da informação, tecnologia da 
linguagem, gestão de projetos, e uma excelente ferramenta de 
tradução assistida por computador, pela ajuda que dá ao tradutor, o Transit 
NXT. Como associada do STAR Group, a nossa empresa está também apta a 
comercializar todos estes produtos desenvolvidos pelo STAR Group.

Maria Isabel Costa
CEO

Dia Internacional da Tradução

13



decisoesesolucoes.com/agencias/Moita

Considera que a tradução é hoje uma área mais 
respeitada e essencial para a apresentação de 
bons resultados?
Talvez a tradução seja atualmente mais 
respeitada do que antigamente. É, sem dúvida, 
considerada essencial e indispensável, ocupando 
um lugar importante nas relações entre as 
pessoas que falam idiomas diferentes e se 
querem fazer entender. A chamada globalização 
fez emergir a tradução como uma atividade 
importante e de grande responsabilidade. 
Adicionalmente, a oferta formativa na área da 
tradução, desde licenciaturas, a mestrados, pós-
graduações, etc. está a dar também uma nova 
visibilidade e importância à tradução, ao conjugá-
la com outras áreas do tecido empresarial. Tenho 
a honra de fazer parte do Conselho Consultivo do 
ISCAP e, por isso, posso afirmar que estamos no 
bom  caminho  para  formar  belíssimos 
profissionais na área da tradução.

Ainda existe quem recorra a tradutores 
automáticos, por exemplo?
Tradução automática não tem hoje o mesmo 
significado que tinha há alguns anos. Atualmente 
existem soluções de tradução automática (o 
próprio STAR Group desenvolve uma delas, a 
STAR MT) que, por combinarem diversos 

suportes, conseguem resultados mais fiáveis do 
que se poderia imaginar ainda não há muito 
tempo. Todavia, como sou da velha guarda, 
continuo a achar que, por mais sofisticada que já 
seja, a tradução automática não substitui ainda a 
mão humana. Mas sim, ainda hoje há quem 
recorra  a  tradutores  automáticos  sem 
preocupação com o resultado nem respeito por 
quem lê.

Como descreveria o mercado nacional, no que a 
este setor diz respeito?
Infelizmente, por experiência própria, sei que o 
que conta verdadeiramente é o orçamento. A 
qualidade de que tanto se fala é, muitas vezes, 
preterida em detrimento do preço. Quanto mais 
barato, melhor. E é a qualidade que sofre. Os 
nossos clientes são sobretudo empresas 
estrangeiras e associadas  do STAR Group. 
Trabalhamos pouco para o mercado nacional.

Quais os maiores desafios que este mercado 
enfrenta?
O maior desafio que enfrentam os verdadeiros 
profissionais desta área, sejam eles empresas ou 
particulares, é o reconhecimento por parte dos 
clientes de que vale a pena investir numa 
comunicação feita com rigor e que é justo pagar 

por ela o devido valor. Mas há outros, como sejam 
os pseudotradutores, os que fazem da tradução 
uma atividade paralela para ganhar uns parcos 
euros. A tradução não deve ser tratada assim. Isso 
sim é desrespeitá-la. A tradução exige, para além 
do conhecimento, pesquisa, dedicação, tempo, 
perseverança e talento.

A formação contínua é importante, para um 
tradutor?  Em que medida?
Há diversas ações de formação, de especialização 
numa determinada área por exemplo, em que a 
empresa inscreve os seus tradutores para 
aumentar as suas competências e, assim, 
melhorar a qualidade do seu trabalho. Há 
formações que são propostas pela empresa, 
outras são sugeridas pelo próprio tradutor.

Qual a importância do Dia Internacional da 
Tradução para os próprios profissionais?
Há pelo menos um dia no ano em que se fala de 
tradução com T maiúsculo. Um dia no ano em 
que é reconhecido que a tradução é essencial para 
a comunicação sem mal-entendidos num mundo 
global. Os profissionais da tradução sentem-se 
honrados e valorizados com esta celebração, 
tenho a certeza.

starportugal.pt
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“A INDÚSTRIA 4.0 
IMPLICA INVESTIMENTOS ELEVADOS”

A SEW-EURODRIVE nasceu há mais de 85 anos, na 
Alemanha, e começou a sua internacionalização em 
1960. Em Portugal, a empresa está presente há 30 
anos, produzindo e comercializando soluções de 
acionamento para todas as áreas de atividade 
industrial. Nuno Saraiva, engenheiro e general 
manager da empresa em território nacional, e João 
Gu e r r e i r o, e n g e n h e i r o  e  d i r e to r  c o m e r c i a l , 
assinalaram o trigésimo aniversário da empresa e 
apontaram os objetivos para os próximos anos. Como se caracteriza a SEW-EURODRIVE enquanto 

empresa e como se adaptou ao mercado nacional?

Nuno Saraiva (N.S.): A SEW-EURODRIVE é uma empresa 
alemã que iniciou a internacionalização em 1960 no mercado 
francês, seguindo-se depois outros países. A Portugal, chegou 
em 1990. Inicialmente, era apenas um escritório, para 
atendimento ao cliente, mas a partir de 1992 começámos 
também a ter uma unidade de montagem.

O Grupo SEW tem uma política de adaptação máxima aos 
mercados onde se instala, contratando apenas pessoas 
daquela nacionalidade. No caso, em Portugal, o general 
manager e toda a equipa são portugueses, na Turquia são 
turcos… O objetivo é assegurar uma adaptação total da 
empresa ao mercado, pois cada mercado tem as suas 
necessidades e o seu próprio modo de funcionamento. Em 
determinados mercados são valorizados alguns aspetos que 
não são valorizados noutros e é por isso que é fundamental 
conhecer muito bem o mercado. Também por isso não 
trabalhamos com representantes, gostamos de estar 
presentes no mercado enquanto marca e próximos dos 
clientes.
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Que soluções de acionamento disponibiliza a 
SEW-EURODRIVE e em que áreas se podem 
aplicar?
N.S.: Quando a empresa começou, ficou 
conhecida pelos redutores e motores elétricos. 
Entretanto,  a  evolução  foi  enorme  e 
comercializamos todo o tipo de soluções para 
movimentar qualquer tipo de carga, do ponto A 
para o ponto B. Estamos presentes nos 
aeroportos, com a movimentação das bagagens, 
nas indústrias de alimentação e bebidas, nos 
setores da cortiça e do cimento, na indústria do 
papel e na logística de portos, nomeadamente 
na movimentação de contentores. Há cerca de 
cinco anos, começámos a explorar uma nova 
área: a modernização de máquinas, pois existem 
clientes que necessitam de um sistema de 
acionamento tecnologicamente atual, mas não 
necessitam de trocar a máquina na totalidade. É 
uma área promissora, cada vez com mais 

interessados, mas ainda levanta algumas 
desconfianças aos empresários nacionais. Há 
ainda uma terceira área em que trabalhamos – 
os assistentes de logística autónomos – onde 
permitimos  que  o  cliente  receba  os 
componentes e construa o seu próprio assistente 
ou disponibilizamos um assistente 4.0, 
autónomo, totalmente construído pela SEW. 
Atualmente, na SEW-EURODRIVE Portugal 
produzimos cerca de 30% das encomendas, 
sendo as restantes produzidas na Alemanha. 
Com o investimento em curso queremos inverter 
completamente este rácio.  Em Portugal 
produzimos os equipamentos que são mais 
pedidos  pelos  clientes  e  que  são  mais 
necessários às indústrias, equipamentos mais 
específicos vêm da Alemanha.

As vossas peças são modulares. Tal facto encaixa 
na vossa filosofia de evolução constante, 
permitindo  aos  clientes  acrescentar 
equipamento ao já existente?
N.S.: As peças modulares são muito importantes, 
até mesmo pelo nosso conceito de empresa. 
Estando presentes em mais de 80 países, o facto 
de as peças serem modulares garante a 
possibilidade de estas serem enviadas da 
Alemanha, montadas em qualquer parte do 
mundo e assegurar que permitem o maior 
número de combinações possíveis. Por outro 
lado, isso dá a possibilidade, aos nossos clientes, 
de poderem substituir peças mais antigas por 
mais novas, evoluindo o seu sistema de 
acionamento. Todavia, temos sistemas que não 
comercializamos  separadamente,  pois 
acreditamos que o equipamento é tão mais 
eficiente quanto mais agrupados estiverem os 
seus componentes.

Nuno Saraiva
General Manager
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INDÚSTRIA 4.0 – o novo paradigma

A Indústria 4.0 é um pilar e uma aposta para o 
futuro. Quando se tornou uma área importante 
para a SEW?
João Guerreiro (J.G.): A Indústria 4.0 surge na era 
da digitalização e das clouds. Ela tomou mais 
efeito na SEW em 2016, quando lançámos, na 
Feira  de  Hannover,  a  primeira  grande 
demonstração sobre a Indústria 4.0, com uma 
exposição de uma “smart factory”, onde todos os 
sistemas estão interligados e têm um fluxo 
próprio. Foi também aí que apresentámos, pela 
primeira vez, o “mobile assistant system” que, no 
fundo, é um AGV – Automatic Guided Vehicle. 
Estes tornaram-se a nossa grande aposta e 
começámos a investir nos AGV’s, como sendo um 
dos equipamentos que faz parte da Indústria 4.0. 
Antes, os transportadores eram linhas fixas e 
agora são móveis. Antes, movimentávamos os 
produtos do ponto A para o B através de um 
equipamento fixo. Agora, o próprio equipamento 
é móvel e transporta o produto para onde o 
queremos levar.

Para além disso, a SEW-EURODRIVE desenvolve 
outros produtos, como o DriveRadar ® , que 
monitoriza a condição dos equipamentos. A partir 
dele, podemos retirar todos os dados necessários 
para verificar qual o estado do mesmo.

A SEW-EURODRIVE desenvolve automação 
industrial em máquinas e, através da criação de 
um IP para aquele equipamento, conseguimos 
ligar-nos a ele e monitorizar o seu estado de 
funcionamento, cadência da produção, consumos, 
etc…, e ainda avaliar o seu estado de manutenção, 
com a possibilidade de identificar quais os 
componentes que poderão vir a necessitar de uma 
intervenção, permitindo assim fazer uma 
manutenção preditiva, tudo isto com acesso 
remoto.

Em Portugal, existe capacidade de investimento 
na Indústria 4.0?
(J.G.): Sim, e cada vez mais o interesse neste tipo 
de equipamentos aumenta. Existem grandes 

grupos económicos que já têm este tipo de 
máquinas incorporadas no seu dia-a-dia de 
produção, mas esta continua a ser uma área na 
qual o investimento a fazer em tecnologia é 
muito alto e as mais-valias desta indústria não 
são visíveis imediatamente. Na verdade, o que 
prevejo que aconteça é uma substituição gradual 
dos equipamentos / máquinas mais antigas, por 
novos já com ligação à Indústria 4.0. No futuro, as 
empresas não serão capazes de trabalhar sem 
Internet, pois o funcionamento das máquinas 
passará também por esta rede.

Os recursos humanos necessários para trabalhar 
a Indústria 4.0 necessitam de muita formação e 
constante desenvolvimento de capacidades. 
Como é possível manter estes profissionais 
atualizados?
J.G.): Temos um programa interno no Grupo 
SEW-EURODRIVE para assegurar formação aos 
nossos engenheiros, sobretudo no que respeita 
aos AGV’s. A maioria dos nossos colaboradores 
são engenheiros eletrotécnicos e mecânicos, para 
quem a adaptação a estas novas tecnologias é 
mais fácil. O nosso objetivo é conseguir garantir 
que fornecemos assistência técnica não apenas a 
todos os produtos e soluções que produzimos e 
comercializamos em Portugal mas também a 
todos a todas as soluções constantes do portefólio 
da marca SEW-EURODRIVE.

Que projetos têm ativos, atualmente?
(J.G.): Nós temos dois projetos a decorrer, 
relacionados com a construção de AGV’s. Um 
deles é um projeto interno, que iremos construir 
em resultado da ampliação das nossas instalações. 
O outro projeto é também relacionado com estes 
equipamentos, mas é para um cliente.

Existem ainda mais dois projetos do género, em 
estudo. Ainda é uma área difícil, porque ainda 
existem muitos intervenientes no nosso tecido 
industrial e de serviços que não identificam as 
mais-valias deste tipo de equipamentos e torna-se 
fundamental, da nossa parte, desmistificar esta 
solução e demonstrar os seus benefícios para o 
funcionamento de uma empresa.

Que avaliação faz deste tempo que atravessamos 
e como considera que esta área irá evoluir?
(J.G.):  Enquanto  não  houver  vacina  ou 
medicamento, será difícil traçar objetivos. Dos 
projetos que existiam, alguns foram cancelados e 
outros adiados. No que respeita a novos projetos, 
praticamente não têm surgido, o que me deixa 
um pouco expectante. Acredito que 2022 será o 
verdadeiro ano de total retoma económica, pois a 
indústria tem sempre um desfasamento de cerca 
de seis meses pelo que, em 2021, ainda se irão 
notar efeitos desta pandemia.

João Guerreiro
Diretor Comercial
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GRUPO FUTURE : 
ENGENHARIA PARA ALÉM DA TÉCNICA

É esta a visão do Grupo FUTURE, cujo conceito 
disruptivo visa reinventar o modelo de negócio da 

Engenharia, ao mesmo tempo que se empenha 
em construir um mundo melhor e mais 
sustentável.

O CEO do Grupo, o engenheiro João Andrade, 
explica o conceito e a abordagem desta 
organização, onde sublinha ainda a 
importância da valorização do capital humano.

João Andrade
CEO
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O grupo FUTURE define-se como sendo um projeto que reinventa a 
engenharia. Que características tem esta empresa que a distinguem das 
restantes?
A Engenharia é um setor que não mudava há várias décadas. Deste modo, 
identificámos a necessidade de evoluir, não só em termos da abordagem de 
negócio, mas também do ponto de vista técnico. Surge, assim, o projeto 
FUTURE, que mereceu a confiança de um conjunto de investidores e de 
empresas. A FUTURE tem três pilares fundamentais. O primeiro, o conceito 
“engenharia para além da técnica”, marca a nossa diferença ao nível da 
abordagem de negócio. Não esperamos que o cliente ou a oportunidade 
venham até nós, somos nós que identificamos uma necessidade, 
transformamo-la em oportunidade, investimos no seu desenvolvimento e 
depois procuramos o cliente/investidor que melhor perfil possui para o 
empreendimento. Isto permite-nos estruturar operações globais e liderar os 
processos de investimento. O segundo pilar prende-se com fazer 
Engenharia de uma forma diferente. Neste caso, nós vamos conjugar com a 
Engenharia clássica uma outra área de conhecimento. Vamos ser pioneiros 
a nível mundial na criação da empresa de engenharia do futuro, 
transformando a forma de produzir engenharia, com forte impacto 
também ao nível dos serviços e dos novos negócios que daí também 
resultarão. Este passo em frente vai ser público no dia 8 de outubro, data em 
que vamos anunciar ao mercado a integração no nosso grupo de uma 
empresa portuguesa de referência de uma área que não é a Engenharia. Por 
último, o terceiro vetor do grupo FUTURE é a sustentabilidade. Nós 
entendemos e assumimos a responsabilidade que as empresas de 
Engenharia têm na construção de um mundo mais sustentável e numa 
relação equilibrada com o ambiente. É um princípio assumido e presente 
nos nossos hábitos internos e em tudo o que projetamos. 

Normalmente, a Engenharia recorre a materiais que são um desafio para a 
questão da sustentabilidade. Como é que trabalham este conceito fora da 
vossa empresa?
Seguindo o nosso sistema de abordagem dos projetos, procuramos sempre 
demonstrar aos clientes que a via sustentável tem vantagens, 
desmistificando a ideia que as soluções sustentáveis são economicamente 
menos favoráveis. Na verdade, a sustentabilidade ambiental e a financeira 
não devem ser vistas como objetivos antagónicos. Os custos extra 
associados a soluções ambientalmente sustentáveis têm, hoje em dia, cada 
vez menos expressão na fase do investimento inicial e são cada vez mais 
competitivos em termos dos custos de exploração. O desafio para a 
Engenharia é justamente conseguir desenvolver opções sustentáveis, para 

os edifícios, cidades e infraestruturas, que também sejam economicamente 
competitivas. Muitas vezes, pensamos que é só no momento inicial de 
investimento que as nossas opções devem ter uma componente 
sustentável. Mas não. É também na exploração das infraestruturas e na 
vivência das cidades que temos de garantir que existam sistemas que 
minimizem o consumo de recursos naturais.

Ainda há um caminho a percorrer no que diz respeito a desmistificar esta 
questão de que a sustentabilidade não é tão cara como outras soluções?
Sem dúvida que falta fazer esse trabalho. Este setor da construção é, por 
natureza, um setor muito conservador. Porém, temos todos de assumir a 
nossa responsabilidade perante o planeta. Garantir o nosso futuro é o 
melhor que podemos fazer no presente e, claramente, temos de 
desmistificar este conceito e temos de pedir às empresas de Engenharia que 
pensem sustentável. Se formos criativos, conseguimos sempre encontrar 
e/ou criar soluções competitivas. Esta é uma obrigação de todos, porém, só 
conseguiremos alcançar este objetivo se trabalharmos em conjunto.

O grupo FUTURE consegue acompanhar os projetos de raiz. Para que isto 
se concretize é necessária uma grande aposta nos recursos humanos?
Hoje em dia, as empresas de Engenharia têm muito menos valor do que 
tinham há 20 anos atrás. É muito importante a gestão de recursos 
humanos, no sentido de ajustar a realidade dos nossos recursos àquilo que 
é a nossa visão do negócio e do posicionamento do Grupo. Nós não 
podemos ser disruptivos do ponto de vista da abordagem do negócio se não 
tivermos os nossos recursos humanos trabalhados e com o perfil necessário 
para atender a esse objetivo. Estamos a falar de pessoas com um perfil 
capaz de entender o negócio e os clientes. Normalmente, as empresas de 
Engenharia organizam-se por departamentos técnicos. Nós organizamo-
nos por setores. Todos os nossos diretores de unidade de negócio passaram 
a perceber do negócio dos setores onde atuam. Esta é a única forma de 
conseguirmos perceber os objetivos dos nossos clientes e atender a essas 
necessidades de forma completa e abrangente.

Pode a Engenharia contribuir para um mundo melhor?
Pode, deve e é, de facto, a área que mais pode contribuir para isso. Eu 
costumo dizer muitas vezes que “devemos encarar a Engenharia como um 
negócio, mas também com o orgulho de estarmos a contribuir para um 
mundo melhor”. Se as nossas infraestruturas e as nossas cidades forem mais 
sustentáveis, conseguimos ter sociedades mais equilibradas e um planeta 
mais saudável. future-motion.eu
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uem é a VGP?Q
A VGP é um promotor e investidor pan-europeu 
exclusivamente dedicado ao mercado logístico e 
industrial. A VGP identifica localizações onde 
desenvolve, com a ajuda de parceiros locais, as 
suas unidades prontas ao arrendamento. 
Atualmente é um dos principais players 
europeus e conta à data com 72 parques 
desenvolvidos/em construção. Já em 12 países, a 
VGP apresenta como estratégia a construção de 
unidades em modo especulativo mas também, 
tendo por base a sua vasta experiência e nos 
mais de 260 clientes, projetos em BTS (build-to-
suit; turn-key solutions).

Porque se especializou a VGP em parques 
industriais?
Em 1998, quando a VGP foi constituída, na 
República Checa, o país atravessava uma fase de
forte industrialização e o Jan Van Geet, CEO da 
VGP, apercebeu-se da necessidade por parques 
industriais que surgiu no mercado. Já mais tarde, 
entrámos no mercado da logística,  fruto 
também  de  nova  demanda.  Aliada  às 
necessidades, já existia  a procura destas 
unidades em modelo de arrendamento, 
situação que moldou a VGP àquilo que é hoje.

Como se define uma “boa localização”?
Ao fim dos vários anos dentro do mercado, 
conseguimos perceber que as cidades são para 
as pessoas. Para a VGP, os parques logísticos e 
industriais não se devem localizar no interior das
cidades e, por isso, não adquirimos terrenos 
nessas localizações. É fundamental para nós 
que o acesso ao parque não se faça cruzando 
zonas residenciais. Sendo a localização um 
fator preponderante para a VGP, o terreno deve 
estar perto o suficiente mas não perto demais. 
Isto é, perto o suficiente da cidade para que a 
unidade sirva os interesses dos nossos clientes, 
mas afastado a fim de evitar que a mesma 
acabe  por  ficar  envolvida  por  zonas 
residenciais, ao fim de alguns anos. Os acessos 
devem ainda ser preferencialmente diretos às 
autoestradas e vias rápidas, para evitar um 
aglomerado de trânsito. É assim imprescindível 
pensar a localização e evitar projetos cujas 
localizações possam vir a ficar desatualizadas 
e/ou sem acessos. O ativo é extremamente 
importante para a VGP e pretendemos tê-lo  
arrendável o máximo de tempo possível. 
Sendo a principal estratégia da VGP a 
c o n s t r u ç ã o  d a s  s u a s  u n i d a d e s 
especulativamente, ou seja, sem a existência 
de pré-contratos, a localização é, assim, ainda 
mais importante.

Como caracteriza o vosso tipo de parques?
O aliar dos nossos 22 anos de existência com os 
mais  de  200  clientes  que  possuímos 
permitiram-nos aprimorar o nosso modelo de 
parque. Queremos um parque flexível e 
estandarizado, que permita rapidamente passar 
de uma unidade logística para uma unidade 
industrial e vice-versa. Para tal, toda a unidade 
deve ser pensada para esse fim e sem excessos. 
Aquilo que a VGP procura oferecer aos seus 
arrendatários é aquilo que o cliente realmente 
necessita para a sua atividade a nível de 
estrutura, disposição e equipamentos. São estas 
características, nas quais a estandarização já 
considera a grande maioria das necessidades 
dos possíveis arrendatários, que nos permitem 
ter à data de hoje, e mesmo em tempo de 
pandemia, uma taxa de ocupação de 99%. Além 
desta procura pela versatilidade, a VGP constrói 
com foco na qualidade, a fim de garantir uma 
redução dos custos de manutenção e um 
aumento do tempo de vida útil da unidade.. 
Atualmente, apostamos em alturas de pé direito 
interior na ordem dos 12 metros (para uma 
maior armazenagem, permitir a colocação de 
sistemas automáticos e/ou pontes rolantes), 
planimetria e tensão de pavimento, tensão de 
pavimento interior elevada, sprinklers e 
classificação Very Good na certificação BREEAM.

A VGP Parks está há 22 anos presente no mercado europeu. Nascida como empresa de construção civil, rapidamente se 
especializou em construção e arrendamento de parques industriais e logísticos de alta qualidade. José Ferreira, country 
manager da empresa em Portugal, explicou o porquê da recente aposta no país e as características que fazem dos seus ativos 
um investimento seguro.
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Como definiria o mercado português no que respeita ao vosso setor?
Apesar dos esforços feitos nos últimos anos para alterar a “posição” dos 
portos marítimos de Portugal na Europa, Portugal continua a ser um país 
periférico e as oportunidades para as empresas dependem essencialmente 
do mercado.

Portugal tem também, de certo modo intrínseco, a cultura de propriedade, 
cultura que nos últimos 20 anos levou à construção de várias unidades 
pensadas para um tipo específico de empresa mas que, nos dias de hoje, 
não servem para indústria nem para logística, sendo um ónus sobre os 
terrenos e um impedimento à sua aquisição. Nos principais mercados 
europeus, como França, Alemanha, Holanda e Espanha, o arrendamento 
deste tipo de unidades semelhantes à VGP é uma realidade há muitos 
anos, a oferta deste tipo de unidades é elevada e o número de players 
concorrentes à VGP em alguns países superior à dezena!

No entanto, Portugal tem o seu potencial.

Apesar da periferia, as empresas nascem e proliferam, conseguindo 
penetrar com os seus serviços/produtos no mercado europeu, mesmo com 
a distância que nos caracteriza. Já a cultura da propriedade, por sua vez, 
tem vindo a diminuir, fruto da mudança das gerações no comando das 
empresas e da aplicação das verbas anteriormente destinadas à construção 
na modernização e automatização. Se, a estes dois fatores, adicionarmos a 
pouca oferta de unidades destinadas ao arrendamento como as da VGP, 
então Portugal é sem sombra de dúvidas uma excelente oportunidade.

Portugal foi o décimo segundo país onde chegamos e, tal como nos 
anteriores, há um período de resistência e de adaptação, assim como um 
conjunto de barreiras que, com o tempo, conseguiremos ultrapassar!

Que parques têm já em Portugal?
Neste momento temos o projeto de VGP Park Santa Maria da Feira em 
construção. Com data de início dos trabalhos agendada para março e, 
entretanto, suspensa pela pandemia, o projeto encontra-se com os 
movimentos de terras concluídos e aguarda decisão interna quanto à data 
para o retomar da construção. Trata-se de uma unidade com 30 mil metros 
quadrados, que poderá ser dividida até um máximo de sete frações.
Temos ainda dois novos projetos na zona de Lisboa, os quais contamos 
anunciar a sua adição ao portefólio da VGP ainda durante este ano.

Quais são os objetivos para os próximos tempos?
A nível de projetos, a VGP pretende assegurar, durante os próximos dois 
anos, seis localizações/projetos entre as áreas metropolitanas do Porto e de 
Lisboa, antes de avançarmos para outras cidades. No entanto, e como 
investidor, estamos já a identificar localizações fora destas duas áreas 
principais, com a intenção de desenvolver projectos BTS para os nossos 
clientes. 

Como estratégia, pretendemos retomar o mais breve possível a construção 
especulativa, que suspendemos devido à pandemia do coronavírus.

“NA CONSTRUÇÃO ESPECULATIVA, 
A LOCALIZAÇÃO É O MAIS IMPORTANTE”

José Ferreira
Portugal Country Manager
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Qual o papel da P-BIO junto dos seus 
associados?

A P-BIO nasceu pela necessidade da primeira 
geração de empresas de biotecnologia nacional
se organizarem e apresentarem os problemas em 
conjunto. A associação tem funcionado como um 
intermediário entre este setor e os órgãos de 
decisão política e é também o representante 
nacional a nível europeu, na Associação Europeia 
de Biotecnologia - EuropaBio. Além disso, 
promovemos a aposta nesta área junto de outras 
empresas que possam beneficiar do que a 
biotecnologia tem para oferecer e estabelecemos 
o contacto entre start-ups, spin-off’s e grandes 
empresas, muitas vezes na área da Saúde, como 
as biofarmacêuticas.

Como avalia a evolução do setor?
Em 20 anos, muita coisa mudou, com alguns 
projetos que foram terminando e novos que 
foram surgindo e atraindo também mais pessoas 
e isso é ótimo. Este setor resulta de uma forte 
aposta portuguesa em Ciência. Temos uma 
Ciência de excelência, no que respeita às 
Biociências e Ciências da Vida. Tal qualidade tem 
um forte potencial para se traduzir em impacto 
económico, que ainda não foi atingido. Temos 
cada  vez  mais  pessoas  neste  setor  com 
experiência e conhecimento no desenvolvimento 
de novos negócios e esse capital humano é muito 
importante.

O que falta para tornar o setor rentável?
A grande parte dos recursos humanos que são 
formados nesta área tem estado muito na 

academia. A formação de recursos humanos é 
fundamental, pois são eles que irão, depois, 
desenvolver a tecnologia, mas também é 
importante  que  as  empresas  tenham  a 
capacidade de captar este capital humano. Dadas 
as condições de que Portugal dispõe, a P-BIO 
desenvolveu uma Estratégia, designada Bio-
Saúde 2030, que visa a estruturação de 
instrumentos adequados à realidade das 
empresas biotecnológicas, para gerar valor a partir 
dos recursos que já temos. O que propomos é que 
Portugal  se  afirme  como  um  Hub  de 
desenvolvimento de novas tecnologias e de 
criação de produtos com alto valor acrescentado, 
com  impacto  direto  a  nível  económico. 
Começamos por promover a investigação de base, 
embora não seja esse o nosso objetivo final. 

Propomos adequar os instrumentos financeiros 
às necessidades das empresas e uma forte aposta 
na transferência da tecnologia – promovendo a 
articulação com mecanismos de capital de risco, 
com investidores especializados nestas áreas. Os 
projetos de biotecnologia têm ciclos de 
desenvolvimento longos e é por isso também 
importante que quem investe neste setor tenha 
um verdadeiro entendimento do mesmo. 
Quando a Ciência já está amadurecida, a ligação 
às empresas e indústrias é feita com mais 
eficácia. Portugal deve olhar para este setor como 
capaz de criar  produtos com alto valor 
acrescentado, tanto com impactos sociais, 
exemplos da Saúde e Sustentabilidade, como 
económicos, com base em conhecimento e 
pessoas qualificadas. É neste tipo de produtos 
que podemos ser competitivos, desenvolvendo 
localmente projetos com ambições globais.

A Semana Europeia da Biotecnologia vai realizar-
se entre 28 de setembro e 4 de outubro. Que 
atividades estão agendadas?
Teremos um programa mais virtual, que passa por 
continuar a promover a Estratégia Bio-Saúde 
2030, e vamos lançar o BioMentors Club, que 
consiste em colocar à disposição dos recém-
chegados a esta área pessoas com muito 
conhecimento deste setor, que podem ajudar e 
p ar t i l h ar  e x p e r i ê n c i a s,  c om  v i s t a  a o 
desenvolvimento de projetos. Além disso, iremos 
lançar o Estudo de Caracterização do Setor da 
Biotecnologia, que faz uma caracterização do 
setor.

A P-BIO, Associação Portuguesa de Bioindústria, foi criada em 1999 com vista a congregar as empresas de biotecnologia que, à 
época, começavam a surgir em Portugal. Duas décadas depois, a P-BIO continua a ser um importante intermediário entre estas 
empresas e os órgãos de decisão política nacionais, bem como na promoção da biotecnologia e a representar os interesses das 
empresas nacionais a nível europeu e mundial.

“PORTUGAL TEM CAPITAL HUMANO 
COM MUITO CONHECIMENTO”

Simão Soares
Presidente
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Num ano atípico como se vem demonstrando 2020, as empresas 
precisam de usar todas as suas capacidades, técnicas e humanas, 
para se adaptarem e continuarem a trabalhar, almejando um 
resultado cada vez melhor, para si próprias e para o país.

É nestas situações que o espírito empreendedor e a capacidade de 
inovar, fazendo da crise uma oportunidade, fazem sobressair a 
criatividade de cada empresário.

Homens e mulheres que se esforçam diariamente para conseguir 
fazer mais e melhor, mantendo Portugal na senda do 
desenvolvimento e do avanço tecnológico e empresarial onde o 
país se encontra atualmente.

Estes são apenas exemplos de homens e mulheres de negócios e 
das suas respetivas empresas. Histórias de criatividade, inovação e 
empreendedorismo que vai conhecer agora.

Portugal Criativo

23



stão no mercado desde 2006. Que Eanálise fazem dos mercados onde estão 
presentes?

Desde o primeiro dia que a empresa teve um 
crescimento rápido e constante. Começámos em 
Angola, onde colocámos a marca FLUX como 
referência no mercado angolano. Posteriormente, 
abrimos a delegação no Brasil, que levou algum 
tempo até nos posicionarmos como referência, 
nomeadamente no estado do Ceará, onde a marca 
FLUX tem um posicionamento muito forte. Em 
Portugal e Marrocos, a abertura foi mais ou menos 
na mesma altura. O crescimento em Portugal tem 
sido rápido, baseado no conhecimento dos 
produtos e do que o mercado consome, 
conhecimento esse que leva mais tempo em 
mercados como o brasileiro ou marroquino. A 
exigência do mercado obriga-nos a recorrer a 
ferramentas tecnológicas e a estabelecer parcerias 
a vários níveis. O rigor dos clientes e fornecedores 
permite-nos crescer e evoluir em conjunto. 
Soluções são o nosso ADN. Respeitando os valores 
de cada país, respondemos com dinamismo e 
profissionalismo à evolução dos tempos e 
empresas. Quando se tem uma ampla visão 

de mercado e do comportamento do público-alvo, 
fica mais fácil estabelecer metas a curto, médio e a 
longo prazo.

Que tipo de produtos oferecem?
Temos uma grande variedade de gamas de 
produtos FLUX (Máquinas e Ferramentas, 
Máquinas Agro-Jardim, Ferramentas Manuais, 
Construção, Auto, Segurança, Pintura, Químicos, 
Eletricidade e Iluminação, Ferragens, Casa e 
Utilidades, Vedação, entre outras) e, em cada um 
dos países que atuamos, temos de nos adaptar às 
necessidades dos mesmos. Muitas vezes, leva 
tempo  até  entender  o  ponto  entre  a 
qualidade/preço que o mercado aceita e que esteja 
dentro dos parâmetros da marca. A adaptação às 
oscilações do mercado é diária , nomeadamente o 
africano e brasileiro. No caso da instabilidade 
cambial, a dinâmica e rapidez na perceção destes e 
outros pontos são muito importantes. As nossas 
soluções acabam por ser personalizáveis, de 
acordo com o país e as necessidades dos nossos 
parceiros. A marca FLUX posiciona-se junto dos 
clientes  com  produtos  de  qualidade  e 
durabilidade, priorizando a rapidez e agilidade no 

processo de entrega e pós-venda. Fomos pioneiros 
na distribuição de alguns produtos no mercado 
nacional, que exigiu um investimento de stock e 
logística para dar resposta às necessidades 
urgentes. (Compressor auto a bateria, compressor 
de ar 10 Bar, misturador cimento cola 1800 w, entre 
outros).

Como  definiriam  a  vossa  política  de 
relacionamento com o cliente?
Uma relação de prioridade, o nosso parceiro é o elo 
entre a FLUX e o consumidor final. Nós criamos 
uma relação de valor que se baseia em vários 
fatores:  formação contínua; vídeos informativos no 
online; acesso reservado ao nosso site, onde 
poderá aceder a um conjunto de informações 
adicionais; gestão de pedidos de encomendas 
mais ágil e rápido; auscultação das necessidades 
dos parceiros; entre outros. O nosso serviço de 
assistência técnica é muito valorizado pelos 
parceiros que trabalham com a FLUX. Gerimos o 
negócio de forma transparente, valorizando os 
fatores económicos, sociais e ambientais. 
Lideramos as nossas equipas de forma a servir 
melhor cada parceiro, tendo em vista o seu 

“SOLUÇÕES SÃO O NOSSO

ADN"
A FLUX nasceu em Angola, há 14 anos e, após 
implementação, seguiram-se os mercados do
Brasil, Portugal e Marrocos. A diversidade de 
mercados obriga à maior variedade de
produtos e serviços, alicerçada em equipas 
conhecedoras do mercado e do produto que
disponibilizam, como fez questão de salientar 
António Fernandes, chairman do Grupo FLUX .
 

António Fernandes
Chairman
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propósito – SUCESSO! Repare que internamente 
assumimos cada “cliente” como um “parceiro” de 
negócios. Os nossos parceiros sabem que o preço é 
consequência final do trabalho de ambas as partes.

O objetivo é serem os melhores do vosso setor. 
Como trabalham diariamente para isso?
Esse é um trabalho árduo, sem fim. Começa na 
motivação de cada um, encontrar o equilíbrio de 
cada membro da equipa para que se sinta 
motivado a querer fazer mais e melhor. Dar 
soluções e instrumentos para cada problema que 
apareça no dia-a-dia, formação permanente para 
um crescimento e valorização profissional. 
 Aumentar a rentabilidade organizacional dos 
sistemas de informação, para a execução de tarefas 
que necessitam do máximo de dados possíveis (Big 
Data), que a mesma seja partilhada rapidamente 
na empresa (serviços cloud), para que cada um 
saiba o seu porquê no grupo, de onde viemos, 
onde estamos e para onde queremos ir. A nossa 
visão é o que nos motiva todos dias - o nosso foco é 
sermos o melhor entre os melhores. O slogan 
“Construímos Juntos” é partilhado em diferentes 
contextos no seio das nossas equipas. Posso dar-lhe 
o exemplo dos “5 minutos FLUX”, onde realizamos 
uma atividade quinzenal em cada país, de forma a 
aumentar o espírito de equipa.

Em tempo de confinamento, quais foram os 
maiores desafios que se colocaram à liderança da 
empresa, no sentido de garantir a segurança dos 
colaboradores e acautelar os interesses da 
empresa?
Quando começou o estado de emergência, dentro 
do grupo e em Portugal, várias pessoas reagiram 
de forma diferente. Tivemos de nos adaptar 
rapidamente ao teletrabalho, assim como a alguns 
produtos que estavam a ser solicitados pelos 
nossos clientes e que tínhamos em stock, 
relacionados com a Covid-19. As visitas comerciais 
também foram suspensas preventivamente em 
cada país, no entanto estamos no ativo novamente, 
mantendo as normas de higiene e segurança. As 
exportações ficaram em stand-by, devido à 
pandemia (continuamos a trabalhar em estreita 
colaboração com os nossos parceiros para 
ultrapassarmos os obstáculos  criados  pela 
pandemia). A nossa equipa está de parabéns pelo 
trabalho que conseguiu realizar durante este 
período conturbado e incerto. 

 Que adaptações foram feitas, nesse período, que 
se mantiveram, entretanto, ativas?
A obrigatoriedade de utilização de máscara, 
desinfeção de mãos e utilização de comunicação 
interativa com cores, indicando a forma pretendida 

de interação de trabalho entre colaboradores 
(manter a distância 1,5m; falar, mas com máscara; 
falar, mas sem tocar). A sinalização na empresa e 
comunicação interna de alterações da DGS e 
comportamentais.
 
Quais os desafios que antecipa para os próximos 
tempos, tendo em conta as contingências 
causadas pela pandemia?
Estamos perante uma situação atípica que nos 
colocou um grande desafio de adaptação da 
atuação do grupo, quer na adoção de medidas de 
proteção, quer na definição de novas formas de 
comunicação com os nossos clientes, fornecedores 
e parceiros. Nesta altura não é possível antecipar os
efeitos que o prolongamento indefinido da 
situação pandémica poderão causar na economia 
em geral e, em particular, na atividade do grupo, 
mas estamos preparados para reagir e continuar a 
evoluir. Não podemos parar de acreditar. É preciso 
adaptar, transformar, comunicar e partilhar valores 
e t i c am e n te  r e s p on s áve i s  d e  for m a  a 
“reConstruirmos Juntos” um mundo melhor.
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 que o levou a apostar, em 2013, na criação de uma empresa Otêxtil?

A Blur nasceu dedicada a um mercado específico, de estampagem e 
impressão digital para marcas de gama média/alta, por isso aquilo que 
nos distingue é o facto de podermos produzir pequenas quantidades de 
qualquer peça. Inicialmente, adquirimos uma máquina de estampar 
digital e, à medida que íamos crescendo, fomos comprando mais 
máquinas de impressão digital peça a peça. O crescimento da empresa 
levou a que também alargássemos a oferta de serviços. Passámos a ter 
impressão digital a rolo, sublimação, bordados, corte localizado e 
impressão em UV, para imprimir em pele. No entanto, o serviço que 
mais nos distingue ainda continua a ser a impressão digital peça a peça.

É fácil encontrar mão-de-obra para este segmento do setor têxtil?
Para a impressão digital à peça e a rolo, e mesmo nos sublimados, não é 
muito difícil encontrar pessoas para trabalhar, até porque os mais novos 
estão familiarizados com o uso de tecnologia digital, portanto 
aprendem rapidamente. A nova geração gosta da parte digital do setor 
têxtil. Para os setores que exigem mais trabalho manual, como a costura 
e os bordados, já não é tão fácil encontrar pessoas que saibam e 
queiram fazer este trabalho. A formação nestas áreas é mais demorada, 
exige tempo e prática para aperfeiçoar os movimentos.

Como se desenrola o processo criativo das peças?
Normalmente, é o cliente que envia todas as especificações pretendidas 
e nós produzimos de acordo com as suas referências. Trabalhamos com 
uma gama muito alta, desenvolvida por designers, que sabem o que 
vão querer, qual vai ser o produto final e enviam todas as designações – 
o que deve ser estampado, bordado… - para que nada falhe. No entanto, 
fiz uma parceria com um gabinete de design, para poder propor ao 
cliente sugestões nossas para aplicar nas peças, mas por enquanto todos 
os pedidos realizados foram de acordo com as especificações dos 
clientes.

O investimento em tecnologia é, certamente, elevado. É fundamental 
estar na vanguarda para proporcionar um trabalho de qualidade?
É, isso é um dos grandes desafios. Na área da impressão digital, a 
necessidade de trocar de equipamentos é muito grande. A título de 
exemplo, temos máquinas de bordar com 20 anos que continuam a 
trabalhar bem, mas no que respeita à tecnologia digital, já tive de trocar 
uma máquina que tinha sete anos, porque se tornou ultrapassada. A 
que a veio substituir já era completamente diferente. As máquinas que 
comprámos recentemente são já muito diferentes da primeira, no que 
respeita, inclusivamente, à produtividade e aos custos de manutenção. 
Para terem qualidade no serviço, estas máquinas produzem pouco: 
cerca de 15 peças por hora. Nós fazemos coleções, normalmente, de 
cerca de 500 peças, mas também já temos produzido coleções menores 

“A QUALIDADE OBRIGA 
A UM INVESTIMENTO 
CONSTANTE”

A Blur é uma empresa têxtil com sete anos de mercado, que se dedica sobretudo à impressão digital têxtil. Mariano Dias, o 
administrador da empresa, iniciou o projeto com uma única máquina de estampar digital e, atualmente, já conta com sete, num 
espaço de trabalho de 2 400 metros quadrados.

Mariano Dias 
Gerente
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A manutenção da qualidade obriga a um 
investimento constante e é através da qualidade 
que temos fidelizado os nossos clientes.

A vossa capacidade de impressão de pequenas 
quantidades permite, por exemplo, a impressão 
de máscaras personalizadas. É um produto que 
ainda é procurado?
Sim, precisamente por serem personalizadas. 
Trabalhamos em exclusivo com um cliente de 
vendas online e é através dele que nos chegam 
t o d a s  a s  e n c o m e n d a s  d e  m á s c a r a s 
personalizadas. Fazemos desde uma máscara ao 
número que necessitar. São máscaras sociais, 
certificadas, que suportam até 25 lavagens. São 
um produto que não dura um mês, caso a utilize 
todos os dias, e que geralmente obriga à compra 
de mais do que uma por pessoa. Neste momento, 
estamos a produzir cerca de mil máscaras por dia, 
mas o cliente já nos pediu para aumentar a 

produção para até três mil máscaras diárias.

Como se posicionam no mercado, no que respeita 
aos clientes?
Quase todos os nossos clientes são internacionais. 
Este nosso cliente de vendas online com 
personalização de artigos gera frequentemente 
múltiplas encomendas de pequenas quantidades. 
O facto de trabalharmos com impressão digital 
permite uma boa capacidade de resposta a estes 
pedidos.

Enquanto empresa, como lidaram com o tempo 
de confinamento?
O início foi assustador. Poucas pessoas consegui 
pôr a trabalhar a partir de casa, pois isso é muito 
difícil, na nossa área. Entretanto, tudo foi voltando 
à normalidade e agora estamos a trabalhar como 
sempre, respeitando as medidas de segurança 
necessárias. No que respeita a encomendas, o mês 

de maio foi onde se notou uma grande quebra, 
mas depois recuperou e, atualmente, está quase 
igual ao ano passado.

Como avalia o ano de 2020, no que respeita ao 
antes e depois da pandemia?
O ano estava a correr bem. Janeiro, fevereiro e 
março foram muito bons, mas em abril e maio 
tivemos um grande decréscimo. Todavia, 
atualmente já estamos muito perto dos valores do 
ano passado e até admito que seja possível 
cumprir os objetivos traçados no início do ano. O 
final do ano assusta-me um pouco dado que, se as 
marcas não conseguirem vender as peças que 
estão agora a produzir, não fará sentido fazerem 
novas encomendas. No nosso caso, a diversidade 
de serviços que podemos oferecer faz-nos crer que 
estamos preparados para responder aos desafios 
desta crise.

Portugal Criativo



nquanto mulher criativa, a arquitetura foi Edesde sempre a sua área profissional de 
eleição?

A arquitetura foi sem dúvida a minha área 
profissional de eleição. Desde muito pequena que 
dizia que ia ser arquiteta. Ao longo dos anos, percebi 
o que gostava mesmo… Pintura! Não saía do núcleo 
da criatividade, mas é uma arte que me fascina. 
Posteriormente, como que num lapso, percebi que 
esculpir pedra era um sonho realizado, era aquilo 
que mais satisfação me dava. Tenho sempre uma 
visão diferente de tudo o que vejo e consigo adaptar 
de forma a realizar o pretendido. Por vezes, basta 
olhar para um objeto na rua, no lixo, mesmo que 
obsoleto, e na minha cabeça transformo-o em algo 
deslumbrante. Tudo o que faço, faço com convicção, 
e uma vontade gigante de fazer mais. Criar não é 
uma tarefa fácil. A nossa mente está sempre em 
constante sobressalto, é um turbilhão, entre ideias e 
r e a l i z a ç õ e s.  Is s o  d e i xa - m e  c o m  m u i t a 
responsabilidade para dar mais e melhor.

A criatividade  e a inspiração caminham em 
conjunto?
Sem dúvida que caminham paralelamente. Sempre 
que existe inspiração, a criação de algo é um dado 
adquirido. Por vezes, quando se começa a criar, leva-

nos a mais inspirações e isso requer responsabilidade, 
pois exigimos cada vez mais de nós próprios.

Quais os principais valores que coloca no seu 
trabalho criativo?
Tudo é considerado como importante. Tudo tem de 
ser adaptado para que a funcionalidade, a 
sustentabilidade (cada vez mais), a integração no 
espaço e a qualidade façam a diferença. Quando 
somos confrontados com o cliente, contam ainda os 
custos, a vontade do cliente e toda uma panóplia de 
regras que, dentro do conceito inicial, levam-nos ao 
produto final.

Quais os maiores desafios para a mulher 
atualmente, nas suas vertentes familiar, pessoal e 
profissional que considera ainda serem distintos 
dos desafios colocados aos homens?
Conciliar todas estas áreas é desafiante e delicado. 
Tenho a sorte de o meu marido estar no meu meio 
profissional, o que o ajuda a perceber todos os meus 
contratempos, mas ainda assim isso requer nele 
alguma paciência, pois como ele diz muitas vezes, “é 
um desassossego estar casado com uma mulher 
que coloca a imaginação sempre em prática”. De 
qualquer forma, cada vez mais, sinto que as 
mulheres têm um papel tão preponderante quanto 

o homem na vida familiar, profissional e pessoal.

Que avaliação faz destes 21 anos de mercado?
A Habitectura foi crescendo de forma gradual e, 
como mulher criativa, fui adaptando a empresa aos 
meus hábitos e vontades. Da mesma forma que o 
mercado foi mudando, nós fomo-nos adaptando ao 
que era mais importante para a nossa concretização. 
A Covid-19 veio dar importância à elaboração de 
projetos  de  moradias  e  à  reabilitação  de 
apartamentos, porque as pessoas reconheceram a 
importância de estar no exterior e de renovar as suas 
casas para lhes dar mais ânimo e conforto. Em 
Arquitetura, o que mais gosto de criar são habitações 
de raiz, mas tenho igualmente uma tendência muito 
forte para fazer obras.

Como vê os próximos tempos, no que respeita à 
possibilidade de retoma económica?
Os tempos que se aproximam não vão ser nada 
fáceis e é expectável uma grande crise. Porém, 
temos de nos readaptar. O núcleo da construção é 
sempre muito prejudicado em crise, embora nesta 
fase de Covid-19 as pessoas estejam a optar por 
reabilitar/renovar as suas habitações, para se 
sentirem bem.

A Habitectura é uma empresa com 21 anos de atividade, fundada pela arquiteta Maria 
Santos Cortes. Mulher criativa e sempre pronta a colocar a imaginação em prática, a 
arquiteta, escultora e pintora assume que criar algo requer responsabilidade, mas diz-se 
sempre pronta para fazer mais e melhor.

“CRIAR” 
É A 
PALAVRA-CHAVE

Maria Santos Cortes
Arquiteta e administradora
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A Decunify foi a parceira tecnológica do INEM para a criação de postos de 
atendimento do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) em regime de 
teletrabalho, assim como na implementação de uma plataforma de e-learning, 
destinada aos operacionais de emergência médica, durante a pandemia.

ivemos tempos sem precedentes que Vobrigam as empresas e instituições a 
lidar com a situação do Covid-19. Os 

desafios da pandemia mudaram a nossa 
sociedade e, em poucas semanas, o mindset 
tecnológico deu um salto equivalente a 10 anos, 
onde ficou clara a importância do Digital nas 
organizações, de todos os setores económicos, 
em todo o mundo. A digitalização das empresas 
é, mais do que nunca, a chave do sucesso e sem 
ela  ficaremos  impossibilitados  de  dar 
continuidade aos negócios.

Desde o início da epidemia Covid-19, o Instituto 
Nacional de Emergência Médica (INEM) tem 
vindo a implementar medidas preventivas, num 
princípio de proporcionalidade, prevenindo um 
eventual alarmismo, em linha com as orientações 
das Autoridades da Saúde e das Organizações 
Europeias e Internacionais (DGS, OMS).

Com a declaração da situação de pandemia pela 
OMS, o INEM decidiu reforçar o nível de 
resposta e criou uma TaskForce Digital, 
composta pelo seu Gabinete de Tecnologias e 

Sistemas de Informação (GSTI) e pela Decunify, 
com dois grandes objetivos:

- Proteger a saúde dos trabalhadores do INEM e 
dos membros das instituições ligadas à 
prestação de serviços de emergência e seus 
familiares;

- Assegurar a continuidade de operações e 
sustentabilidade.

POSTOS DE ATENDIMENTO VIRTUAIS
Atendendo às recomendações do Governo e das 
Autoridades de Saúde que incentivaram o 
teletrabalho e o distanciamento físico, o INEM 
procurou  soluções  para  que  os  seus 
trabalhadores pudessem realizar as suas 
funções em regime de teletrabalho.

O  I N E M  c on to u  c om  a  D e c un i f y  n o 
desenvolvimento e na implementação de um 
projeto-piloto cujo objetivo foi permitir colocar 
os operacionais de emergência médica a 
trabalharem remotamente.

Este projeto passou, muito rapidamente, do 
papel à ação e, no espaço de um mês, cerca de 
200 trabalhadores do back-office e do CODU 
estavam em teletrabalho, operacionalizando as 
suas tarefas através de postos de atendimento 
remotos.

Assim,  os  profissionais  dos  CODU  em 
teletrabalho tinham acesso a todas as 
ferramentas, de forma a atender e a dar 
seguimento às chamadas urgentes, vindas de 
todo o país, conseguindo ainda interagir com os 
médicos e os colegas dos vários CODU do INEM.

Foi reforçada a infraestrutura de comunicações e 
TI, aumentando substancialmente a velocidade 
das comunicações e proporcionando uma 
elevada performance da rede. Isto permitiu 
garantir o total apoio no funcionamento da 
infraestrutura, assegurando ainda que todas as 
funções de suporte à atividade do INEM se 
mantinham ativas.

PARCEIRA TECNOLÓGICA DO INEM
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Esta solução foi implementada para dar uma 
rápida resposta à atual pandemia de Covid-19, 
tendo o INEM recorrido a tecnologia que permite 
simular um posto de atendimento no domicílio 
dos seus trabalhadores, garantindo desta forma 
segurança e fiabilidade máximas. Esta solução 
poderá ser ativada sempre que necessário.

E-LEARNING E VIDEOCONFERÊNCIA

A par de todo o trabalho efetuado no contexto 
Covid-19, o INEM quis ainda, durante a pandemia, 
investir na área de formação, em particular no 
modelo e-learning. A formação sobre a atuação 
em casos suspeitos de Covid-19 era iminente e 
destinava-se aos operacionais do Sistema 
Integrado de Emergência Médica, aos Bombeiros 
e Cruz Vermelha Portuguesa (CVP).

Num curto espaço de tempo, e em parceria com o 
Gabinete  de  Sistemas  e  Tecnologias  de 
Informação do INEM, a Decunify estudou a 
melhor solução para disponibilizar uma 
plataforma  de  ensino  à  distância,  que 
respondesse às necessidades do INEM.

Após análise de várias soluções, a Decunify 
recomendou a plataforma Avaya Spaces, tendo 

em consideração a rapidez e simplicidade de 
implementação, segurança e o custo total da 
solução. Sendo uma solução na nuvem, uma das 
preocupações do INEM foi a segurança. O Avaya 
Spaces utiliza criptografia durante toda a sua 
utilização, durante a transferência e arquivo de 
dados, bem como nas videoconferências. 
Também cumpre com os requisitos de segurança 
e proteção de dados estabelecidos pelo 
INEM. Além de conferências por telefone e vídeo, 
para várias dezenas ou mesmo centenas de 
participantes, a plataforma oferece ainda muitas 
ferramentas adicionais para comunicação e 
colaboração virtuais.

A implementação da solução para todos os 
formadores do INEM demorou cerca de um dia,
findo o qual deram início à divulgação da solução 
pelos formandos e às respetivas sessões de 
formação. A plataforma Avaya Spaces escolhida 
permitiu a realização de sessões de formação 
interativas, com uma performance robusta, e 
disponibiliza diversas ferramentas de apoio que 
incluem aulas virtuais, disponibilização de vídeos, 
documentação de suporte às formações, teste de 
conhecimentos, questionário de avaliação e 
gravação das sessões.

Esta plataforma significou uma mudança total de 
paradigma na formação ministrada pelo INEM 
aos seus colaboradores e parceiros, tendo já sido 
frequentada por cerca de dois mil profissionais de 
emergência do nosso país.

Para além da plataforma e-learning, a Decunify 
colaborou  na  adaptação  da  plataforma  
aprender.inemip.pt, na montagem de três salas 
de formação CODU e ainda disponibilizou a todos 
o s  c o l a b o r a d o r e s  u m  s i s t e m a  d e 
videoconferência, de forma a facilitar a realização 
de reuniões ou formações entre colaboradores.

A Decunify orgulha-se, assim, de ter dado suporte 
à atividade do INEM e ter ajudado ativamente a 
manter a operacionalidade da emergência 
médica durante a pandemia Covid-19, e mais 
especificamente,  ter  contribuído  para  a 
implementação de soluções que ajudaram a 
facilitar a vida aos operacionais do INEM e de 
todos os profissionais de Emergência Médica, que 
t i v e r a m  u m  b r i l h a n t e  e  s a c r i fi c a d o 
profissionalismo,  durante  o  estado  de 
emergência.
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Gonçalo Neves é sócio-gerente da Buildemant, 
uma empresa constituída em 2016, que trabalha 
em áreas tão distintas como a construção, soluções 
técnicas para laboratórios e ainda Marketing e 
Publicidade. A confiança é a palavra-chave no 
relacionamento com o cliente.

Gonçalo Branco Neves  
Sócio-Gerente

“EXISTIMOS PARA 
SERVIR OS CLIENTES”

 que vos fez apostar nestas três áreas de atividade distintas?O
Em abril de 2016, quando fundei a Buildemant, atuávamos essencialmente nas 
áreas da construção e manutenção. Áreas que se misturam e se complementam e, 
tendo eu formação em Engenharia Civil, rapidamente se tornou o nosso core 
business. A solução técnica para laboratórios surge quando, em setembro de 2017, 
contratámos um dos nossos colaboradores que já trabalhava neste segmento. 
Chegámos à conclusão que não existia no mercado nacional uma empresa que 
conseguisse realizar projetos “chave-na-mão”. Até à data só existiam empresas 
especializadas na construção e outras especializadas em fornecer soluções de 
mobiliário especializado para laboratório. Sendo assim, aproveitámos a experiência 
que tínhamos da construção e aliámos a um novo reforço, que nos dá a mais-valia 
para aceitar este tipo de projetos.
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“A construir confiança”. Confiança é a palavra que 
define o vosso serviço?
Exato. A frase é utilizada como “slogan” para gerar 
uma identificação com a empresa, mas também é 
parte integrante da nossa cultura, tais como 
educação,  integridade,  responsabilidade, 
honestidade, compromisso e consistência. Sem esta 
cultura enraizada nos nossos colaboradores não 
trabalharíamos para uma entidade bancária, não 
teríamos um contrato de manutenção com um 
grande grupo escolar, que foi renovado em tempo 
de pandemia, não faríamos a manutenção de 
laboratórios e dos equipamentos existentes e 
ninguém nos confiaria a remodelação de um 
apartamento ou vivenda. Nunca perdemos um 
cliente em quatro anos e estou convencido de que 
este facto se deve à cultura implementada na 
empresa.

Que serviços realizam na área da construção civil e 
reabilitação?
A construção, remodelação e a reabilitação têm 
sido o nosso core business. Temos alvará de 
construção, emitida pelo IMPIC, e temos sido 
bastante abordados para remodelações de diversos 
espaços. Por exemplo, em 2017, remodelámos um 
espaço comercial convertido a clínica dentária, na 
Damaia, e temos realizado diversas remodelações 
de apartamentos. O nosso trabalho é satisfazer os 
nossos clientes e, nesse sentido, conseguimos 
realizar as melhores propostas para facilitar o 
alcance dos objetivos e atingir as expectativas do 
cliente final. Temos um vasto conhecimento dos 
materiais, das técnicas e da tecnologia, o que 
permite um aconselhamento fiável e de confiança. 
O conceito em que nos apoiamos é o conceito de 
chave-na-mão, na medida em que o nosso cliente 
contrata um serviço que envolve todo o processo de 

remodelação, até mesmo a decoração.

A área de Soluções Técnicas para Laboratórios 
exige formação diferenciada?
A formação é realizada internamente pelo nosso 
colaborador dedicado a área de laboratórios. E não 
facilitamos. Os nossos colaboradores têm de ter 
uma formação contínua e especializada. Realizar 
uma manutenção cuidada numa hotte de química 
ou de extração de gases requer muita perícia e 
cuidado. Estamos a falar de ambientes, por norma, 
altamente tóxicos e corrosivos. A segurança tem de 
estar sempre em primeiro lugar.

A criatividade e a inovação são fundamentais para 
a sobrevivência das empresas atualmente. Como 
desenvolvem estes dois conceitos na empresa?
Somos diariamente colocados à prova e temos de 
usar a nossa criatividade e inovação na resolução de 
problemas. Para isso, o nosso foco está na obtenção 
rápida de soluções que sejam adequadas às 
exigências dos nossos clientes e que cumpram com 
as expectativas dos mesmos. Pesquisar e estar 
sempre a par de novos materiais e de novas técnicas 
é um processo fulcral. Este ano, devido à Covid-19, 
fomos testados, posso afirmar, até ao limite, no 
campo da criatividade e inovação. Porém, a 
principal forma de inovação da empresa é a nossa 
abordagem para com o cliente. O negócio constrói-
se com base nas pessoas e é esse o aspeto que nos 
faz crescer. Acompanhar a cada passo os nossos 
clientes, responder em prazos úteis e cumprir com a 
nossa palavra é a nossa inovação. Daí o nosso lema: 
“A construir confiança”.

A vossa relação com o cliente passa pela presença 
dele em todas as fases do processo?
Tem de estar. O cliente que pretende remodelar o 

seu apartamento, por exemplo, tem uma ideia do 
que pretende, mas muitas vezes não tem projeto 
nem caderno de encargos com os revestimentos a 
aplicar. Somos nós que, muitas vezes, e até de 
acordo com a nossa experiência, indicamos quais os 
materiais a aplicar de acordo com cada situação e 
envolvemos sempre o cliente nas decisões a tomar. 
O mesmo se passa com um técnico de laboratório 
que pretende adquirir uma câmara de fluxo 
laminar, uma autoclave, etc…

Como referi, até hoje nunca perdemos um cliente. 
Estou perfeitamente convencido que é a nossa 
postura responsável, honesta e educada, do diretor 
de departamento até ao técnico em obra, que 
permite um relacionamento de total confiança com 
o cliente. Nós existimos para servir os interesses dos 
clientes e não o contrário.

A pandemia afetou estas áreas em que trabalham?
Penso que fomos todos apanhados de surpresa 
com a evolução da Covid-19 até ao estado de 
pandemia global. A Buildemant nunca parou, mas 
tivemos um abrandamento de trabalho até ao 
início do mês de julho. Desde agosto que temos 
vindo a recuperar os índices do ano passado. O 
mercado, no meu entender, continua algo volátil, 
mas, por outro lado, sinto que as pessoas estão a 
dar a volta por cima.

Quando olha para o futuro, como imagina a 
Buildemant?
Sendo um otimista por natureza, acredito que 
vamos continuar a crescer com consistência e foco 
no desenvolvimento dos nossos colaboradores e 
dos nossos clientes.

buildemant.pt
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"A construir confiança"

CONSTRUÇÃO E 
MANUTENÇÃO

SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA
LABORATÓRIO

OS NOSSOS PROJETOS

OS NOSSOS SERVIÇOS

Construção, Projeto e Engenharia

Reabilitação e manutenção integral de edificios

Instalações Elétricas, Rede Estruturada e Especiais

Mobiliário Técnico e equipamentos para laboratórios

Engenharia e projeto "Chave-na-mão"



“OS PROJETOS SUPERAM AS EXPECTATIVAS”

O que vos fez avançar com este projeto, que já vai com cinco anos de 
existência?

O nosso background é a Arquitetura e o Design de Interiores e, em 2015, 
depois de muitas viagens e de um mestrado em Madrid, julgámos que 
existia espaço no mercado nacional para uma empresa como a Quinze e 
Meio. A aposta foi ganha logo em 2016, com um projeto residencial muito 
grande e um projeto internacional na área da saúde. Ao longo dos cinco anos, 
tivemos adversidades que nos fizeram crescer como empresárias e que, 
automaticamente, fizeram crescer a empresa. Todos os anos temos um 
crescimento sustentável que nos permite investir em conhecimento e no 
crescimento da equipa e da empresa. Hoje a Quinze e Meio é uma empresa 
consolidada no mercado da decoração de interiores, com projetos nacionais e 
internacionais na área residencial e comercial.

Que características garantem nos vossos espaços?
A nossa filosofia de design, mais do que qualquer 
tendência, é criar elegância intemporal e 
sofisticada, adaptando a casa ao estilo de cada 
cliente. Focamos no detalhe, na escolha dos 
materiais, tecidos, produzindo peças de alta 
qualidade com acabamentos exclusivos. Partimos 
de uma base neutra, destacando elementos-
chave, como um candeeiro, uma poltrona ou 
uma obra de arte que agregam e 
complementam a concretização do 
projeto.

Como caracterizariam a vossa forma de 
envolver um cliente no projeto?
O cliente é fundamental para a empresa e para o 

projeto. Um cliente chega à Quinze e Meio com uma ideia formada e é 
surpreendido com o projeto final, uma vez que o mesmo supera todas as 
suas expectativas. A qualidade do serviço prestado, a escolha rigorosa e 
criteriosa dos materiais, o desenho e detalhe de cada peça, a preocupação 
com a qualidade da produção e respetiva montagem e a qualidade do 
produto final, são pilares fundamentais para um projeto de excelência.

Como se adaptaram à realidade criada pela pandemia, tendo em conta o 
distanciamento social criado pelo confinamento?
Inicialmente não foi fácil, uma vez que tínhamos projetos ongoing e era 
preciso acompanhar os clientes, os fornecedores e as montagens dos projetos. 
Numa fase inicial, alguns trabalhos desaceleraram, o que atrasou o poder de 
resposta nos projetos, mas rapidamente recuperámos dos atrasos e 

conseguimos entregar nos prazos estipulados. 
Relativamente ao trabalho de escritório, passou a ser 

efetuado a partir de casa e as reuniões com clientes e 
fornecedores por videoconferência.

Quando regressaram ao trabalho, como 
encontraram o mercado?

O nosso mercado não é dos mais afetados, 
uma vez que trabalhamos para um 
mercado imobiliário premium, contudo 
o desaceleramento da economia 
obrigou-nos, numa primeira fase, a 
repensar a estratégia do negócio e a 
diminuir  o  investimento  anual. 

Atualmente a recuperação está a ser 
gradual, o que origina uma nova estratégia 

por parte da Quinze e Meio em conjunto com 
os nossos fornecedores.

A Quinze e Meio nasceu da paixão pela Arquitetura e Design de Interiores por parte de Ana Alves e Margarida Barbosa, aliada à 
vontade de construir uma empresa direcionada para o mercado exclusivo de Interiores e que reflete a identidade das fundadoras. 
O foco no detalhe e os acabamentos exclusivos são características do trabalho da Quinze e Meio.
 

quinzeemeio.com

Ana Alves
Fundadora

 Margarida Barbosa 
Fundadora
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A AB Construções nasceu da vontade de dois engenheiros 
com mais de 15 anos de experiência no mercado da 
construção e reabilitação de imóveis. João Afonso e Marco Bento 
fundaram a AB Construções e acreditam que a paixão que 
colocam no trabalho que desenvolvem é o que os distingue dos 
restantes concorrentes.

“ENCONTRAR PROFISSIONAIS 
QUALIFICADOS É DIFÍCIL”

ab-construcoes.pt

João Afonso e Marco Bento
Sócios-gerentes

orquê apostar numa empresa própria, Papós tanta experiência de mercado?

Principalmente para criar algo diferente e que 
fosse nosso de raiz, satisfação pessoal e liberdade 
para implementar as nossas ideias e conceitos. 
Enquanto que numa empresa por conta de 
outrem o progresso da carreira depende de 
avaliações,  numa  empresa  própria  esse 
crescimento assenta noutros “pilares”, como a 
energia, a visão, o compromisso, o foco, a 
determinação, entre outros.

Qual a vossa filosofia, enquanto empresa?
A nossa filosofia baseia-se no compromisso com 
os nossos clientes, com os nossos parceiros no 
negócio, com os nossos funcionários e com a 
sociedade. A nossa base assenta na criatividade, 
inovação e no espírito de liderança. Só desta 
forma poderemos vencer neste mercado tão 
competitivo e exigente.

O que vos distingue das restantes?
A experiência, o dinamismo, a inovação, a 
qualidade e a diferenciação do nosso trabalho, 
permite distinguirmo-nos das restantes. A paixão 
que colocamos na nossa atividade diária permite 
o nosso sucesso de uma forma coerente em 
relação aos nossos concorrentes. A concorrência é 

saudável e valoriza o nosso trabalho, porque nos 
obriga a uma constante inovação do produto que 
apresentamos aos nossos clientes.

Estão presentes em vários setores, desde a 
construção de raiz até à remodelação. Qual a área 
d e  a t i v i d a d e  q u e,  a t u a l m e n te,  m a i s 
oportunidades oferece?
Embora existam grandes diferenças entre esses 
dois tipos de atividade, não existe uma grande 
diferença de oportunidades. O nosso objetivo é 
apostar nas duas, pois permitem manter o nível 
de trabalho da empresa, garantindo os postos de 
trabalho dos nossos colaboradores.

A remodelação apresenta desafios distintos da 
construção de raiz. Como os ultrapassam?
É um enorme desafio, que se ultrapassa com o 
know-how adquirido ao longo do percurso 
académico e profissional, implementando o 
maior detalhe possível, gerindo as expectativas, 
controlando os custos, aproveitando o melhor 
possível o prazo de execução. Ultrapassar os 
desafios torna-se mais fácil com uma equipa 
forte, empenhada e apaixonada pelo trabalho.

É  difícil  encontrar  mão-de-obra  para 
corresponder à necessidade existente?
Existe muita mão-de-obra disponível, porque a 

área da construção é apetecível, o problema está 
na falta de mão-de-obra qualificada. Encontrar 
profissionais com experiência é uma tarefa árdua, 
operários preparados para as funções que 
necessitam de maior qualificação é um enorme 
dilema.

Que análise faz do mercado, pré e pós-
confinamento?
A pandemia afetou a economia nacional e 
mundial.  Apesar  de  existir  um  ligeiro 
abrandamento no ritmo de crescimento da nossa 
área de trabalho, a empresa, para já, não está a 
sentir os efeitos. Continuamos com bastante 
trabalho e esperamos manter-nos assim nos 
próximos tempos.

Como antecipa os próximos tempos, no que 
respeita à retoma económica?
Entendemos que se aproximam tempos com 
alguma dificuldade. A criatividade e o empenho 
serão fundamentais para a retoma do ritmo 
existente no início do ano. Para vencermos, há 
que  investir  nos  recursos  humanos,  na 
componente tecnológica e, principalmente, na 
retoma verde, para reduzir os impactos das 
mudanças climáticas. Será fundamental ninguém 
ficar para trás.
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Como caracterizam o vosso conceito de 
serviço?

A Kids House nasceu em resultado da experiência 
de mais de 20 anos de trabalho no design de 
mobiliário, especializada em mobiliário por 
medida, e em resolver os problemas de espaço 
muito frequentes em Barcelona, a minha cidade 
natal e onde finalizei os meus estudos de Design. 
Queria conseguir a síntese do que os clientes 
pediam, desenhar uma linha de mobiliário 
funcional,  de qualidade e com uma linha 
intemporal, que não obrigasse a fazer vários 
investimentos ao longo do tempo para substituir o 
mobiliário das crianças. Já há tempos que 
pensamos que um investimento bem pensado é 
mais ecológico e sustentável. É importante pensar 
bem e analisar os espaços para, assegurar a sua 
durabilidade.

Quais as características mais importantes, num 
quarto de criança?
Os pais pedem que a mobília seja funcional e 
ofereça arrumação, mas também conforto e fique 
equilibrado no espaço. É por isso que damos o 
serviço de planning room, projetos em 3D para 
facilitar a análise das possibilidades do espaço a 
mobilar.

Com o aumento do tempo passado em casa, isso 
trouxe uma vontade de remodelar a casa?
Sim, sem dúvida. Aliás, uma das primeiras peças 
onde notámos imediatamente um aumento foi a 

secretária. Esta peça tornou-se fundamental, dado 
que as crianças começaram a estudar em casa e era 
necessário que tivessem o seu espaço. Por outro 
lado, a própria casa tornou-se alvo de maior 
atenção. As pessoas passaram mais tempo nas 
habitações e começaram a repensar o espaço. Além 
disso, a casa passou a ser mais do que apenas o 
espaço de abrigo e família – tivemos a casa 
enquanto espaço de trabalho e a casa enquanto 
escola, por isso muitas pessoas tiveram necessidade 
de adaptar a habitação a todas estas funções.

No  que  respeita  à  sustentabilidade,  que 
preocupações existem com estes produtos?
Todos os materiais, tintas e acabamentos que 
utilizamos na produção do nosso mobiliário 
cumprem todas as normativas exigidas na UE, em 
relação à segurança e ecologia. O nosso mobiliário é 
totalmente produzido em Portugal. Para nós, é 
muito importante realçar isto, porque acreditamos 
que a força de um país está em que as empresas e 
os clientes escolham os produtos produzidos no 
país. Sobretudo nestes últimos meses, temos 
sentido  precisamente  que  um  país  forte 
economicamente sobrevive muito melhor a 
circunstâncias complicadas, como a que estamos a 
passar.

Que novidades existem, no que concerne à vossa 
linha de produtos?
Apostamos numa linha de produtos para outras 
áreas da casa, além do quarto das crianças. Poderá 
encontrar os novos artigos através do nosso site.

Mireia Payá é a responsável pela Kids House Furniture, uma empresa que produz mobiliário infantil e está agora a apostar numa 
nova linha, que contempla todas as áreas da casa. A designer espanhola instalou-se em Portugal em 2014, junto com o marido e os 
seus filhos por motivos de trabalho. A produção do mobiliário da empresa onde trabalhava passou para Portugal e acabou  por 
fundar a marca Kids House e desenvolver a coleção  própria de mobiliário  infantil e juvenil. Neste momento, tem duas lojas, em 
Viana do Castelo e no Porto, e está a analisar a abertura de mais lojas. 

“A CASA TORNOU-SE
 ALVO DE MAIOR ATENÇÃO”

kidshousefurniture.com/pt

Mireia Payá
Proprietária.
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Elsa Almeida é consultora imobiliária há sete anos. Uma atividade que 
começou como part-time transformou-se na sua paixão e, atualmente, já é 

chefe de equipa, na Remax Team em Algés. Nunca tendo parado de 
trabalhar, mesmo no confinamento, Elsa Almeida reconhece que o maior 

fluxo de trabalho resultou da necessidade de readaptação das casas à 
realidade de cada família e do fecho de algumas agências imobiliárias.

Assume que o seu compromisso é 
“dedicação e profissionalismo”. 
Sempre foi uma apaixonada pela 

área imobiliária?
Não, a minha formação académica é na área da 
Saúde. Sou Técnica de Radiologia e trabalhei 12 
anos em urgência. Essa experiência e a minha 
personalidade, fizeram-me ser sempre 
dedicada aos doentes e, por trabalhar com 
radiação, tinha de repetir o mínimo de exames 
possível, portanto a minha dedicação e 
profissionalismo já vem daí. O imobiliário 
começou como uma brincadeira, em 2013. Em 
plena crise da Função Pública, eu queria ganhar 
um dinheiro extra e, ao trabalhar por turnos, 

consegui conciliar com a Remax em part-time. 
O imobiliário é um negócio de pessoas, a 

liberdade e a possibilidade de continuar 
a ajudar os outros, que é o que 

realmente me dá prazer, fizeram 
com que me apaixonasse por 

esta profissão.

Como caracteriza a sua forma de trabalhar?
Eu trato os meus clientes como gostaria que me 
tratassem. Tento que o cliente, comprador ou 
vendedor, tenha o mínimo de incómodo 
possível. O meu objetivo é que os clientes só 
tenham de assinar, o resto tratamos nós. O facto 
de trabalhar em equipa com a Clélia Gouveia faz 
com que haja uma disponibilidade muito 
maior.  Quando  é  necessário  tratar  de 
documentação, ajudar com o início de 
contratos, levar decoração para casas vazias, 
preparar as casas para as visitas, uma de nós 
está sempre disponível e não cobramos esses 
valores. Na nossa equipa temos a preocupação 
de oferecer valor aos clientes, mesmo que não 
comprem ou vendam connosco, certamente 
que nos ficarão agradecidos e um dia lembram-
se de nós.

Enquanto consultora da Remax, e estando o 
grupo a celebrar os seus 20 anos, que análise 
faz do seu percurso profissional?
Sou uma pessoa ambiciosa e competitiva, isso 
faz  com  que  procure  sempre  adquirir 
competências para ser melhor, enquanto 
pessoa e profissional. Comecei do zero, fiz 
muita formação e estudei muito, não sabia 
nada do negócio. No primeiro ano, investi 

“AS PESSOAS PERCEBERAM QUE 
NÃO TINHAM A CASA DE QUE NECESSITAVAM”

Elsa Almeida
Consultora imobiliária e 
chefe de equipa
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muito em formação, dentro e fora da Remax. Eu 
tenho de estar confiante do que estou a fazer ou 
dizer. Vejo o quanto evoluí, quando olho para 
2013! Eu não sabia nada deste negócio e desde 
2015 que recebo vários prémios na Remax 
Portugal e, em fevereiro de 2020, fomos receber 
um prémio referente à faturação de 2019, na 
Convenção Mundial da Remax, em Las Vegas, 
onde são premiados apenas os melhores 
consultores do mundo. Estar a representar 
Portugal entre os melhores do mundo foi a 
concretização de um grande objetivo!

É chefe da sua própria equipa.  Porque 
c on s i d e r o u  i m p or t an te  a s s um i r  e s s a 
responsabilidade?
Em 2016, com o volume de negócios a aumentar, 
tive o segundo filho, continuava no hospital e as 
24horas do dia continuavam a ser as mesmas, 
precisava de uma pessoa para me ajudar. Nesse 
ano conheci a Clélia, não gostámos muito uma 
da outra, mas mesmo assim convidei-a para 
trabalhar comigo…hoje somos verdadeiras 
amigas! Neste momento, a estratégia da equipa 
passa por eu estar mais concentrada e focada em 
t a r e f a s  m a i s  p r o d u t i v a s  e  d e  m a i o r 
rentabilidade, e no nosso objetivo. Sou eu que 
traço o plano e as estratégias para o atingir e 
distribuo trabalho pelas duas. Já a pensar no 
objetivo de 2021, temos necessidade de recrutar 

mais um elemento para a equipa até ao fim do 
ano. Eu gosto de um crescimento consistente, 
para mim quantidade não é sinónimo de 
qualidade!

Como se motiva – a si e à sua equipa – tendo em 
conta este ano atípico, em termos de trabalho?
O que nos motiva é a possibilidade de ajudar 
pessoas e, agora mais que nunca, os clientes 
precisam da nossa ajuda. Quer seja por 
segurança, os clientes não têm de se expor mais 
do que o estritamente necessário, quer seja pela 
especulação dos valores. Tanto o comprador 
como o vendedor pretendem fazer bons 
negócios, mas não têm as ferramentas para 
avaliar se estão a comprar ou vender pelo preço 
justo. Na Remax Team, temos uma equipa que 
abrange as áreas do financiamento, marketing, 
acompanhamento processual, gestão de 
clientes, entre outros, que funciona sem 
contacto presencial, se o cliente preferir.

Acredita que a formação é, cada vez mais, 
fundamental para se conseguir fechar um 
negócio?
Os negócios são cada vez mais complexos e os 
clientes cada vez mais exigentes e informados. 
A p o s t am o s  n a  for m a ç ã o  p ara  b u s c ar 
aprendizagem e superar as nossas limitações.

 A Remax tem formação em todas as áreas do 
negócio, por isso dá-nos todas as ferramentas 
para o sucesso. Cabe a cada consultor decidir o 
que fazer com elas. Formação de nada serve sem 
se colocar em prática.

Como caracterizaria a possibilidade de 
concretização  de  negócios  durante  o 
confinamento?
Por sermos mães, antes da pandemia já 
trabalhávamos muito em casa e usávamos 
tecnologia na concretização dos negócios, 
portante continuámos a trabalhar e a fechar 
negócios durante o confinamento. Entre 13 de 
março e 14 de maio, fechámos seis negócios. 
Todos os procedimentos de segurança fizeram 
parte da minha vida durante anos no hospital, 
agora foi adaptá-los ao imobiliário. Penso que o 
facto de muitos colegas e imobiliárias terem 
parado a atividade durante o confinamento fez 
com que quem continuou a trabalhar tivesse 
mais trabalho.

Como vê a evolução do mercado?
Neste momento o mercado está estável, os 
preços não caíram como se especulava, as 
moratórias dos créditos continuam, os bancos 
c o n t i n u a m  c o m  b o a s  c o n d i ç õ e s  d e 
financiamento e o mais importante de tudo é 
que  vai  haver  sempre  pessoas  com  a 
necessidade de comprar e vender casa. A própria 
pandemia veio trazer essa necessidade a quem 
não a tinha. Seja por condições financeiras, 
teletrabalho ou mudança de local. Nunca 
nenhum de nós tinha passado tanto tempo 
fechado  na  sua  própria  casa  e  muitos 
descobriram que não tinham a casa que 
realmente necessitam. Portanto, não nos falta 
trabalho, o mercado imobiliário nunca pára, 
apenas muda e o nosso papel é adaptarmo-nos 
às mudanças.

remax.pt/ecalmeida

Elsa Almeida e Clélia Gouveia

Arquitetura, Construção e Imobiliário

39



“O NOSSO ESTILO DE ARQUITETURA 
EVOLUIU  COM AS NOVAS 
NECESSIDADES DE MERCADO”

nquanto fundadores, que análise Efazem do mesmo desde a sua criação?

A LogikEvidence nasceu numa situação 
económica precária. Enquanto fundadores 
recém-formados, ambos com 24 anos na 
altura, sentimos um mercado de trabalho 
instável, à mercê da grande vontade de 
construir portefólio. Decidimos canalizar esta 
sede por trabalho e investir no nosso próprio 
nome. A criação da LogikEvidence permitiu 
responder a pedidos na área do Design Gráfico, 
pela mão da nossa designer de comunicação, 
Cláudia Pereira. Após a conclusão do estágio à 
Ordem, da parte do nosso arquiteto Ivo 
Nascimento, foi possível apostar mais na 
Arquitetura. A atual realidade da nossa 
empresa continua com muitas surpresas, novos 
projetos e parceiros. Sentimos que foi sempre 
um desenrolar de negócio bastante flexível, 
orgânico e em constante construção.

Por que razão decidiram adicionar a fotografia 
aos serviços prestados?
A Fotografia é uma ferramenta essencial ao 
Design e à Arquitetura. Para além de uma 
presença constante no nosso trabalho, tornou-

se uma paixão. Por termos materiais de 
qualidade,  tanto  em  câmeras  como 
impressoras, decidimos adicionar os serviços de 
Fotografia  à  LogikEvidence,  como  um 
d e p ar t am e n to  i n d e p e n d e n te.  Com 
publicidade e alguns projetos-piloto, fizemos 
reportagem  fotográfica  de  eventos 
corporativos e sociais e rapidamente surgiram 
pedidos. Notámos que o nosso estilo simples, 
descontraído e sem encenações correspondia 
ao que o mercado procurava.

Como descreveriam o mercado da região onde 
estão inseridos, no que respeita à Arquitetura?
Os serviços de Arquitetura que a LogikEvidence 
desenvolve englobam várias vertentes 
diferentes. Na região onde estamos inseridos, 
temos pedidos para novas construções, 
reabilitações, projetos de alterações, entre 
outros. Ao lado da nossa capital, a Margem Sul 
é vista, cada vez mais, como um excelente local 
para habitar e trabalhar. Aliados a ótimos 
parceiros de Engenharia, Topógrafos e 
Construtores, conseguimos desenvolver um 
núcleo de trabalho em constante evolução e 
até com surgimento de projetos fora da nossa 
área de incidência.

Como caracterizam o vosso trabalho nessa 
mesma vertente?
A nossa Arquitetura, assim como os nossos 
outros projetos, procura sempre ser prática. 
Caracterizamos o nosso trabalho como sendo 
muito “terra-a-terra”, sempre com espaço para 
elementos originais e criativos. O trabalho 
desenvolvido pelos nossos dois arquitetos, Ivo 
Nascimento e Ricardo Pinto, assenta numa 
metodologia muito própria. Ainda com uma 
equipa pequena, a LogikEvidence transparece 
na Arquitetura uma marca de confiança e 
ótima coordenação.

Como desenvolvem os vossos planos de 
trabalho com os clientes?
O cliente é sempre envolvido no projeto e 
acompanha as várias fases do mesmo, em 
todas as áreas. Procuramos sempre ser fiéis ao 
nosso estilo e ao que o cliente idealiza para o 
seu projeto. Na Arquitetura, temos muitas 
escolhas diferentes que o cliente pode fazer 
antes da realização da primeira proposta. 
Temos várias fases, que incluem elaboração, 
preparação e impressão dos projetos e todas 
elas com prazos acompanhados pelo cliente.

A LogikEvidence foi fundada há sete anos por dois jovens de 24 anos, formados em Design de Comunicação e Arquitetura, 
que queriam dar a conhecer o seu trabalho ao mercado. Os fundadores, Cláudia Pereira e Ivo Nascimento, assumem um 
projeto em constante evolução com cada vez mais ênfase na Arquitetura.
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Ivo Nascimento (fundador), Ricardo Pinto e Cláudia Pereira (fundadora)

A proximidade com clientes encontrou um entrave com a pandemia. 
Como o ultrapassaram?
No início da pandemia, a LogikEvidence esteve sempre disponível, mas 
com limitações. Tivemos algumas ferramentas de trabalho indisponíveis 
durante o período de confinamento. A maioria dos clientes entendeu a 
situação e todas as reuniões que estavam marcadas foram substituídas 
por videochamadas. Atualmente, voltámos às reuniões presenciais, no 
nosso gabinete, com as devidas medidas de segurança.

Que análise fazem do mercado, no que respeita ao pré e pós-pandemia?
Alguns dos nossos serviços sentiram uma quebra grande. Na Fotografia, 
para além de cancelamento de alguns eventos, também não surgiram 
novos pedidos. Em relação à Arquitetura e Design, continuamos a 
receber pedidos de projetos e ainda não sentimos uma quebra 
significativa.

Será necessária uma reinvenção da oferta, dos produtos e serviços?
Sem dúvida, e já fizemos uma alteração na forma como expomos e 
entregamos os nossos serviços. Temos utilizado mais ferramentas 
online e de videochamada, de forma a respeitar o isolamento social. 
Temos novos softwares para criação de imagens 3D, mais fidedignas do 
projeto final. Foi criado um catálogo de Arquitetura que explica qual o 
processo de trabalho utilizado pela LogikEvidence e que mostra 
exemplos de fácil leitura. (O mesmo pode ser descarregado no seguinte 
link: www.logikevidence.com/servicos#/arquitetura).

Como analisam os próximos tempos, no que respeita à retoma 
económica?
Nesta fase, e ainda a sentir um desconfinamento, decidimos entrar 
num período de precaução e abrandar os investimentos e ações de 
marketing. Apesar de tudo, acreditamos que o nosso país foi 
razoavelmente rápido a tomar as medidas de contenção e que, apesar 
do seu impacto, todo este ‘controlo’ ajudou a recuperar alguma da 
economia turística e de outros setores. A LogikEvidence teve sempre um 
percurso assente na palavra ADAPTAÇÃO. Não estamos à espera que 
tudo normalize e que volte a ser como antes, vamos estar atentos às 
novas realidades e vamos acompanhar um planeta e uma economia 
que esteve em isolamento.

logikevidence.com
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omo caracteC rizaria a sua experiência enquanto consultor 
imobiliário?

São 21 anos de experiência comercial, repartida por 13 anos no setor 
bancário, três em seguros e cinco em imobiliário. O ponto comum é a 
interação com os clientes, o desafio que me impulsiona a agir e fazer o que 
mais gosto: fechar negócios. Como consultor, sou alguém que presta um 
serviço, numa profissão que me orgulha e me realiza, numa forma de 
estar que me preenche. É a minha identidade.

Como define a forma de trabalhar – a sua e a da Remax On?
Comparo esta atividade com alguém que está permanentemente à 
procura de trabalho. Tenho de estar sempre atento às possibilidades que o 
mercado permite, caso contrário outros ocupam esse lugar. A minha 
forma de trabalhar baseia-se na confiança mútua, indispensável para o 
sucesso neste setor. A minha responsabilidade é corresponder à 
expectativa do cliente, com profissionalismo, compromisso e dedicação. 
Esta é a filosofia da Remax On.

“Estamos on” significa estar sempre atento ao mercado, às 
oportunidades e às atualizações que possam surgir?
Sim. Todos os dias existem famílias que querem comprar, vender ou 
arrendar um imóvel. São oportunidades permanentes. O conhecimento 
do mercado, associado à implementação das melhores práticas, são 

sempre os fatores de sucesso nesta atividade. Qualquer pessoa perceciona 
se nós dominamos ou não o negócio. É fundamental criar a nossa 
Identidade enquanto consultor, pois o cliente vai optar sempre por quem 
apresenta melhor garantia de sucesso.

A Remax celebra 20 anos este ano. Que avaliação faz do trabalho com 
esta marca?
Nesta marca eu aprendi que os sonhos podem acontecer. Só depende de 
nós. Confesso que, na Remax, demorei mais de seis meses a assumir esta 
profissão. Estava habituado a um ordenado e de repente ficamos donos 
do nosso negócio, sem sabermos muito bem o que isso implica. O início 
foi muito difícil mas, à medida que os primeiros negócios aconteceram, 
então tudo mudou na nossa vida. E digo “nossa” porque a minha esposa 
(Guadalupe) também me acompanhou nesta aventura! A Remax foi a 
alavanca deste percurso. Confiamos no modelo de trabalho, sabemos que 
é a melhor empresa deste setor em Portugal e só temos de aplicar no 
terreno o que aprendemos.

Já foi galardoado com vários prémios, inclusivamente um que destaca a 
sua posição enquanto 26º consultor imobiliário mundial, entre o Top 100 
Internacional da Remax. Estes prémios são um reforço positivo da sua 
capacidade, em simultâneo com o aumento da responsabilidade de 
fazer um bom trabalho?
Já ultrapassei os 50 prémios. Mais do que mostrarem do que somos 

“O MEU TRABALHO 
BASEIA-SE 
NA CONFIANÇA MÚTUA”
Vítor Freitas é consultor imobiliário há cinco anos e assume-se 
realizado com a sua profissão, facto comprovado pelos mais de 
50 prémios que já venceu – entre eles, a presença no Top 100 
Internacional da Remax. Assumindo-se otimista, considera 
que o mercado imobiliário não sofrerá uma grande queda.
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c a p a z e s ,  e l e s  s ã o  a  n o s s a  c a r t a  d e 
identificação perante os clientes. Estes 
procuram alguém que tenha resultados e ser 
Top 100 num ranking como este é um orgulho, 
sem dúvida, mas acarreta uma enorme 
responsabilidade. A nossa margem de erro é 
menor. Por causa dos prémios, já fui três vezes 
aos EUA e lá pude perceber o que é ser 
respeitado por ser português. Os prémios 
mundiais à Remax Portugal somam-se todos 
os anos e isso deve-se aos excelentes 
profissionais que temos no setor e à excelente 
gestão dos nossos CEO, Dr. Manuel Alvarez e 
Dra. Beatriz Rubio.

Quais as dificuldades com que se deparou 
durante o período pandémico?
Primeiro fiquei em choque. Ficar parado era o 
melhor a fazer, depois tornei-me consciente 
d e  q u e  e s t ávam o s  p e ran te  um a  n ova 
realidade e tinha de fazer algo. Aumentar a 
minha formação e os meus conhecimentos 
foram as grandes prioridades durante este 
período.

Foi possível fazer negócios durante o 
confinamento?
Fiz alguns negócios. Numa primeira fase da 

pandemia, o mercado parou, os preços nem 
subiram nem desceram, estava tudo na 
e x p e c t a t i va ,  s e m  s a b e r  c o m o  r e a g i r. 
Timidamente, o mercado começou a mexer. 
Ainda hoje, continuamos com pouca oferta 
face à procura. Acredito que, futuramente, 
possa haver mais oferta e que os preços 
possam ser mais ajustados na compra e 
venda. Já nos arrendamentos, aí sim, já 
estamos a sentir um aumento da oferta com 
impacto direto na descida dos preços.

O mercado de luxo foi também influenciado 
pela pandemia?
A pandemia afetou todo os segmentos e a 
grande mudança está no tempo que demora 
uma transação. Os negócios acontecem, mas 
demoram mais tempo. Cabe-nos a nós dar a 
volta e atrair novamente a confiança dos 
clientes.

A formação é um fator decisivo para o 
desenvolvimento dos negócios, atualmente?
Sempre. É nosso dever dominar as  diversas 
áreas que afetam este negócio. Temos de 
conhecer o produto, estabelecer relações, 

promover o diálogo, saber os procedimentos, 
aplicar as melhores práticas, inovar e estar 
sempre atualizado. A formação, como em 
todas as áreas, é uma obrigação.

Como prevê a evolução do mercado e quais as 
suas expectativas em relação à retoma 
económica?
A vida ensinou-me a ser positivo. Hoje o 
mercado sabe que regras mudaram, a 
realidade não é a mesma. Há que viver com o 
que temos. Mesmo com a vacina para a Covid-
19, a forma de trabalhar mudou. Somos um 
povo que está habituado a sacrifícios, mas 
temos sempre a esperança de que “vai tudo 
ficar bem”. Cabe a cada um contribuir com a 
sua parte. No setor imobiliário, vai haver um 
impacto nos preços, com ajustamentos, mas 
não vislumbro uma quebra tão acentuada 
como muitos afirmam. Confesso que estou na 
expectativa sobre a gestão das moratórias e a 
forma como muitas empresas se vão e estão a 
aguentar, mas quero acreditar na boa gestão 
dos nossos governantes.

remax.pt

Prémio Club VIP atribuído pelos CEO's Remax Portugal Beatriz
Rúbio e Manuel Alvarez

Vítor Freitas com Adam Contos, 
CEO da Remax Mundial (Prémio Carreira 
HALL OF FAME),Las Vegas, EUA
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“A CONSTANTE 
DE 2020 
É A MUDANÇA”

O Feng Shui permite planear a construção e 
a decoração de edifícios, deixando-os em
harmonia com os habitantes e a sua função. 
Maša Zorn, consultora especialista nesta
área, explica a importância de uma análise 
de Feng Shui para empresas e particulares.

m Portugal, que valorização é feita Edesta arte?

A maioria das pessoas ainda acredita que o 
Feng Shui é apenas decoração de interiores. 
Porém, é a avaliação e o reconhecimento de 
características no nosso meio envolvente que 
podem causar-nos problemas. É um sistema de 
planeamento urbano que utiliza vários 
métodos para avaliar o seu cenário. Inclui 
t é c n i c a s  d e  s e l e ç ã o,  c o n s t r u ç ã o, 
posicionamento e melhoria de instalações, de 
modo a assegurar um fluxo de energia positivo 
em espaços comerciais ou urbanos. Abrange 
geomancia, geografia, planeamento urbano, 
arquitetura, design de interiores, arquitetura 
paisagista e até astrologia.

Que avaliação faz do mercado nacional?
Há  10  anos,  poucas  pessoas  estavam 
familiarizadas com Feng Shui. Acreditavam 

que era algo místico. Porém, é muito prático e 
baseado na natureza e nas suas leis, ciclos e 
mudanças. A principal evolução deu-se no 
mundo dos negócios. Mais empresas usam o 
Feng Shui na construção, reforma, escolha de 
propriedades e nos escritórios, para criar um 
negócio mais lucrativo e um espaço de trabalho 
saudável.

Que vantagens pode trazer às empresas?
Uma atmosfera saudável no espaço de 
trabalho é muito importante, não só para o 
sucesso financeiro, mas também para uma 
melhoria  do  negócio  e  um  melhor 
aproveitamento de oportunidades. É ser capaz 
de alcançar um ambiente de trabalho mais 
saudável e encorajador, maximizando todo o 
potencial, bem como a motivação do pessoal, 
com mais oportunidades de negócios e 
aumento do sucesso em geral.

E no que respeita ao espaço habitacional?
Aplicar os princípios de Feng Shui permite-nos 
planear e utilizar o nosso habitat de forma a 
trazer mais equilíbrio à nossa vida. O Feng Shui 
traz um fluxo saudável aos edifícios, que se 
manifesta com boa saúde, oportunidades, 
crescimento financeiro, avanços de carreira, 
felicidade, criatividade e tranquilidade.

Que avaliação faz deste ano de 2020?
2020  é  um  ano  de  mudanças.  Todos 
precisamos de nos adaptar. Terá não apenas 
consequências económicas, mas também 
sociais. As empresas têm de adaptar o seu 
trabalho às novas demandas e restrições. As 
consequências serão sentidas a longo prazo, à 
medida que novas formas de Design forem 
incorporadas à sociedade e isso mudará muitas 
coisas. Para recuperar, é preciso abraçar a nova 
realidade, mas a única constante é a mudança.

Maša Zorn
Feng Shui expert consultant
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 Pediatria e a Pedopsiquiatria são Afundamentais para o equilíbrio da 
criança?

A  Pediatricamente  surgiu  como  fruto  da 
complementaridade entre a Pedopsiquiatria e a 
Pediatria, que se traduz no enriquecimento gerado 
pelas duas formas distintas de olhar para o mesmo 
fenómeno, captando a criança como um todo. Por 
um lado, pretende-se a aproximação do conceito de 
bem-estar psíquico e emocional ao conceito de 
desenvolvimento físico harmonioso e saudável, 
sendo que há ainda um longo caminho a percorrer 
na sensibilização da sociedade e dos cuidadores 
para a promoção da saúde e prevenção de doença 
mental.

Como se definem, enquanto clínica,  e se 
posicionam no mercado? Que abordagem 
realizam com a criança e o jovem?
Posicionamo-nos no mercado com uma aposta 
forte na qualidade do serviço, sem consultas em 
contrarrelógio, mas com disponibilidade e entrega, 
sem que a esse serviço diferenciado se associe um 
custo económico excessivo, mas adequado à 
realidade atual das famílias. A abordagem 
realizada é naturalmente individualizada em 
função da patologia encontrada, da personalidade 
de cada criança, dos valores culturais e dinâmica de 
cada família. Procuramos o envolvimento de todos 
os cuidadores significativos e, do ponto de vista 
profissional, uma intervenção multidisciplinar que 
congregue o conhecimento das várias disciplinas, 
médicas e terapêuticas, que disponibilizamos.

Quais os problemas que afetam mais as crianças e 
jovens atualmente?
Os problemas podem ser divididos entre situações 
clínicas  reativas  ao  contexto  ambiental, 
nomeadamente a eventos adversos de vida e, num 
segundo grupo, condições de alguma forma 
constitucionais, que tenderão a organizar-se em 
quadros psicopatológicos. Dentro dos fatores 
ambientais, podemos destacar a solidão das 
crianças e jovens, acompanhada por uma 
deterioração do tempo de qualidade relacional 
com os pares ou cuidadores. Esta solidão, 
falsamente coberta pela intensa atividade nas 
redes sociais, é um terreno propício para o 
desenvolvimento psíquico incompleto, que se 
transforma em problemas do comportamento 
durante a idade escolar, mais frequentes nos 
meninos ou, noutras situações, em quadros do 
humor que surgem durante a adolescência, mais 
frequentes no sexo feminino. Assistimos a uma 
pressão de desempenho que nasce ainda antes do 
ensino básico, contribuindo para o aparecimento de 
quadros de ansiedade precoce nas crianças.

O retorno às atividades letivas constitui, agora, 
uma fonte de preocupação para pais e crianças. 
Como é possível aliviar este stress e ansiedade?
Esta é uma das questões que mais nos preocupa 
neste momento. Todos os profissionais que foram 
considerados essenciais nos primeiros momentos 
pós-confinamento, como os educadores de 
infância, não regressaram tranquilos e felizes como 
se viessem de férias: estavam mais assustados, 

condicionados por inúmeros procedimentos e isso 
reflete-se imediatamente nas crianças. O medo é 
tão contagioso quanto o coronavírus. Passou a 
haver menos contacto físico, menos proximidade, 
mais ordenamento, mais tarefas e procedimentos 
para o mesmo tempo de escola. É discutível ter 
uma escola aberta onde não se pode jogar futebol 
ao ar livre depois de partilhar um espaço fechado 
várias horas com os colegas, onde quase não se 
pode ir ao recreio depois de um tempo letivo, ou 
onde não se pode levar um brinquedo de casa. 
Nunca as crianças e jovens desta geração 
precisaram tanto de descomprimir as emoções e 
expandir-se, o que só pode ser feito eficazmente 
em momentos livres ou lúdicos, que são por sua vez
essenciais para haver aprendizagem.

Que serviços não presenciais disponibilizam?
Temos disponível online, para todo o país, na área 
da Pedopsiquiatria: Consulta de Triagem e 
Orientação Clínica em Pedopsiquiatria; Consulta 
Urgente de Pedopsiquiatria; Consulta de Psicologia. 
Na área da Pediatria disponibilizamos Consulta de 
apoio ao Aleitamento Materno; Consulta de 
Urgente de Pediatria Geral; Sessões de Terapia da 
Fala e de Terapia Ocupacional; Workshops online 
sobre diversas temáticas na área da Pediatria.

“O MEDO É TÃO CONTAGIOSO 
COMO A COVID-19”

Pedro Dias é o responsável pela Pediatricamente, uma clínica que 
se constituiu em fevereiro deste ano, unindo a Pediatria e a 
Pedopsiquiatria, com o objetivo de captar a criança como um todo 
e diminuir o estigma ainda existente face à Saúde Mental.

pediatricamente.pt

Pedro Dias  
Pedopsiquiatra e Diretor clínico

Filipa Dias  
Pediatra e Diretora clínica
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Que trabalho é desenvolvido pela “Health 
Secret”?

A “Health Secret” é uma clínica que oferece 
consultas em diversas áreas médicas. Tem uma 
visão muito holística sobre a saúde e, portanto, 
oferece alguns cursos. É uma entidade que aposta 
muito na prevenção e na literacia, por exemplo, no 
que diz respeito à formação para famílias.

Este  período  de  confinamento  afetou  o 
comportamento da geração mais jovem?
O que se tem visto é que este período de 
confinamento tem consequências mais evidentes 
para as crianças mais novas. Há estudos nessa área 
que dizem que as crianças entre os três e os seis 
anos mostram ainda mais sintomas relacionados 
com o confinamento, como a maior dependência 
em relação aos familiares.

Essa dependência em relação aos pais dificulta o 
regresso às aulas e às rotinas?
É normal e expectável que as crianças sintam uma 
maior ansiedade de separação. Em relação aos pais, 
é necessário que reconheçam em si próprios os seus 
medos e as suas inseguranças em relação ao 
regresso às aulas. Também é essencial dar espaço à 
criança para que ela própria manifeste os seus 
receios e tenha abertura para falar sobre aquilo que 
sente. Para além disso, é importante que os pais 

transmitam aos filhos que a escola é um lugar 
seguro, de aprendizagem e que está lá para os 
apoiar. De seguida, é fundamental familiarizar a 
criança com estas novas medidas de segurança. 
Para isso, devem procurar informações fidedignas 
de autoridades. A Ordem dos Psicólogos tem 
muitos manuais sobre o regresso às aulas, o site da 
Organização Mundial de Saúde e a UNICEF têm 
também muitos recursos sobre este tema.

Este momento de pandemia ficará marcado na 
vivência destas crianças?
Sim, sem dúvida. É um momento que não tem 
precedentes na história mundial. Se respondermos 
com base naquilo que a ciência nos diz, é muito 
difícil prever que consequências é que isto terá. Na 
minha opinião, este surto deixará marcas que não 
têm de ser totalmente negativas. Numa nota mais 
otimista, penso que as crianças que viveram esta 
pandemia vão olhar para este período como uma 
prova de que têm ferramentas para enfrentar as 
adversidades. No futuro, enfrentando outros 
desafios, terão este como exemplo de que são 
capazes.

Que serviços ofecere-se a “Health Secret” que 
possam ser utilizados online?
Neste momento, temos consultas de psicologia 
online, assim como sessões de terapia da fala. Em 
todas as restantes especialidades, primamos por 
consultas presenciais.

Com especialidades como a Psiquiatria, Clínica Geral e Familiar, Pediatria e Psicologia, 
a clínica “Health Secret” tem uma visão holística da Saúde e propõe-se proporcionar 
bem-estar aos seus clientes. Nesta fase de regresso às aulas, a psiquiatra Miriam 
Garrido Marguilho alerta para a necessidade de crianças e pais reconhecerem os seus 
medos e inseguranças.

APOIO ÀS FAMÍLIAS 
NO REGRESSO ÀS AULAS

CLÍNICA HEALTH SECRET
Rua Cristóvão Pires Norte, Lote 144
8135-117 Almancil
 
email:
saude@health-secret.eu
 
Tel: 289 394 510
Tlm: 911 509 550 / 967 166 455 |

Miriam Garrido Marguilho
Psiquiatra
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ale-me um pouco da Learn2be e da sua Fexperiência, sobretudo relativa à Psicologia 
Infantil. Que problemas mais afetam as 

crianças e jovens?
O Learn2be é uma empresa cujo mote é a 
promoção da qualidade de vida emocional das 
pessoas. Contamos com a experiência de mais de 
20 anos de trabalho clínico com famílias, adultos e 
crianças e especializamos também colegas 
psicólogos nestas áreas. A Psicologia Infantil depara-
se atualmente com problemas muitos semelhantes 
aos encontrados no adulto, isto porque a criança 
está a ter de crescer demasiado depressa para 
conseguir corresponder às expectativas que os 
adultos têm delas, não só a nível emocional, como 
físico e comportamental e isso traz consequências. 
Felizmente  começa  a  haver  uma  grande 
consciencialização para este tema.

A pandemia obrigou a que as famílias ficassem em 
casa e convivessem por um período mais alargado. 
Como lidaram as crianças com isso?
Considero que o mais importante é lembrar vezes 
sem conta às pessoas que a família serve de porto 
seguro para todos os elementos. Se olharmos para as 
pessoas que estão confinadas em casa connosco e as 
virmos como aqueles de quem mais dependemos 
emocionalmente para estarmos em paz, isso fará 

com que nos consigamos relacionar com eles de 
forma mais tranquila, independentemente do que 
nos distingue.

A falta dos amigos e do ambiente escolar pode 
afetar psicologicamente a criança?
Sim, a falta dos amigos e da escola pode afetar 
muito a psique da criança, na medida em que a 
retira do contexto fundamental de socialização que 
n e c e s s i t a  p ara  q u e  o c or ra  to d o  o  b om 
desenvolvimento.  Aprendemos  muito  por 
modelagem. Ora, se não há ninguém a quem 
observar, também não há ninguém para modelar. 
No que respeita a explicar às crianças sobre a 
pandemia, acredito que a informação deva ser o 
mais honesta e verídica possível, adaptando-a à 
faixa etária de cada criança. O mais importante é 
explicar sem transmitir medo.

Como se lida com o período de regresso às aulas?
O regresso às aulas deve ocorrer da forma mais 
natural possível, tendo em conta todas as medidas 
adotadas pelas escolas ao nível da higienização e 
cuidados. Explicar, exemplificar e confiar que a 
criança será capaz de reproduzir o comportamento 
correto. Acho sinceramente que, em faixas etárias 
mais jovens, o distanciamento social será difícil e, 
posto isto, acredito no bom trabalho das escolas 

com as suas educadoras e auxiliares, para higienizar 
as crianças e os ambientes sempre que necessário.

Quais os sintomas a que os pais devem estar 
atentos, que podem indicar perturbação emocional?
Os pais deverão estar atentos a sintomas como 
tristeza, choro frequente, alienação, terrores 
noturnos, enurese, violência da criança para com os 
pais ou cuidadores, alterações de apetite. Sempre 
com o bom senso de que estes sintomas poderão 
ocorrer nesta fase inicial de retorno, mas que deverão 
desaparecer depois, procurando apoio especializado 
caso se mantenham por longos períodos.

Que serviços não presenciais têm disponíveis?
Além das nossas sessões de Psicoterapia, Psicologia 
e Coaching online, temos disponíveis também a 
consulta online de Aconselhamento Parental e de 
Coaching parental.

Que conselhos pode deixar para reduzir o impacto 
emocional do regresso às aulas?
Penso que deverá lidar-se com isso de forma 
natural, segura, assertiva e amorosamente, 
transmitindo à criança que está tudo bem, que 
precisa de ter alguns cuidados, mas que acredita na 
capacidade dela o fazer corretamente e salientar 
acima de tudo as coisas boas do regresso às aulas.

«A QUALIDADE DE VIDA 
PASSA PELA SAÚDE MENTAL"

Miguel Gonçalves é diretor clínico e psicólogo na Learn2be, uma 
empresa que procura promover a qualidade de vida das pessoas e 
conta já com 20 anos de experiência. O regresso às aulas em tempo de 
Covid-19 e as precauções a ter nesta altura foram tema de conversa.

Psicologia Infantil



m que áreas incide o vosso trabalho?E
Acreditamos que a aliança Saúde e Educação é 
indispensável, por isso um dos nossos terrenos de 
intervenção é junto das instituições educativas, no 
apoio a crianças, jovens, famílias e toda a 
comunidade educativa. Guiados pelo poder dos 
gestos coletivos, a nossa atuação pauta-se por um 
trabalho de parceria e proximidade, em rede e 
articulação com profissionais do exterior e 
instituições da comunidade. Outra grande área do 
nosso trabalho incide na sensibilização, informação 
e formação e, neste sentido, desenvolvemos nas 
instituições nossas parceiras tertúlias a ações de 
prevenção relacionadas com o Desenvolvimento 
Infantil e Juvenil, para toda a comunidade 
educativa.

Que problemas mais afetam as crianças e jovens ?
Os problemas mais identificados inscrevem-se no 
quadro das Perturbações de Ansiedade e 
Depressivas, nomeadamente fobias, ansiedade 
social, ansiedade de desempenho relacionada com 
a escola, pânico, perturbações relacionadas com a 
alimentação e sono, com o comportamento e 
controlo de impulsos. Identificamos igualmente 
m u i t o s  c a s o s  d e  p e r t u r b a ç õ e s  d o 
neurodesenvolvimento, particularmente espectro 
do autismo, hiperatividade e défice de atenção. 
Observamos um aumento de casos em jovens de 

perturbações aditivas de substâncias, assim como 
adição a jogos e internet. Nas nossas recentes 
reuniões de equipa partilhamos casos relacionados 
com o medo do regresso à escola, do vírus, do 
futuro, de perceção de solidão e isolamento, bem 
como de perda de liberdade.

Como é possível aliviar o stress causado pelo 
regresso às aulas?
Todos temos de nos adaptar a um “novo normal”. 
Uma das coisas fundamentais neste regresso a uma 
escola diferente é conhecer as mudanças, novas 
regras, fazer perguntas à escola, esclarecer dúvidas. 
O conhecimento antecipado das mudanças alivia o 
stress e ansiedade nos pais e alunos. “Aceitar” e 
“Confiar” são palavras muito importantes – aceitar 
emoções contraditórias causadas pela nova 
realidade e confiar nas escolas.

Quais os sintomas a que os pais devem prestar 
atenção e que são indicativos de algum tipo de 
stress ou ansiedade?
Alguns dos sinais mais frequentes de problemas de 
ansiedade podem ser pensamentos “E se...? Será 
que...?”, previsões e pensamentos negativos e uma 
espécie de excesso de futuro, a procura frequente 
de tranquilização, o evitamento de certas situações 
ou atividades, sintomas somáticos como dores de 
barriga,  cefaleias,  alterações  do  sono, 
concretamente insónia inicial e pesadelos. As 
dificuldades  de  atenção  e  concentração, 

preocupações excessivas e difíceis de controlar, 
recusa escolar, inquietação. De referir que, nas 
crianças mais pequenas, a expressão da ansiedade 
é sobretudo física, traduzida por exemplo em maior 
irritabilidade, comportamentos de oposição, 
alterações do sono e alimentação.

Que serviços não presenciais disponibilizam?
Atualmente dispomos de intervenção e consultas à 
distância no acompanhamento psicológico, 
consulta  da  Ansiedade,  Terapia  da  Fala, 
Pedopsiquiatria, Neuropediatria, Aconselhamento 
Parental. Fazem ainda parte das nossas respostas e 
serviços não presenciais a teleconsulta ou o 
atendimento telefónico em urgências para 
algumas áreas.

Ainda com a pandemia, que desafios surgirão com 
o regresso à normalidade?
É fundamental falar com as crianças e jovens, com 
os pais, com as famílias, com as pessoas, saber o 
que os preocupa, os seus pensamentos, o que 
evitam, o que sentem. É muito natural que as 
Perturbações  da  Ansiedade  aumentem 
significativamente, assim como a Depressão e os 
consumos e temos de os identificar o mais 
precocemente, para intervir. A grande prioridade 
neste momento é responder às necessidades 
crescentes no contexto da saúde mental.

A Clínica Navegantes nasce em 2011, inspirada pela necessidade de criar uma resposta integrada para todas as fases do ciclo de 
vida. Acreditando na importância da aliança entre a Saúde e a Educação, desenvolve muito trabalho junto das instituições 
educativas, como explica Sónia Serrão, psicóloga clínica e coordenadora.

“TEMOS DE NOS ADAPTAR 
AO NOVO NORMAL”

Site: clinicanavegantes.pt

Morada: Av. de Moçambique nº4 A 2780-027 Oeiras

Tel: 214  412 533 |  967 664  862

Email: geral@clinicanavegantes.com

Sónia Serrão
Psicóloga Clínica e Coordenadora
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“É IMPERIOSO ANTECIPAR 
OS RISCOS DE 

PROBLEMAS MENTAIS”

sta foi sempre a sua área de eleição? ESinto-me  um  privilegiado  por 
trabalhar nesta área que é a Psicologia 

pois, ainda no liceu, muitos colegas me 
p r o c u r a v a m  p a r a  d e s a b a f a r e m  – 
particularmente as raparigas – acerca dos seus 
amores e desamores. Estes 17 anos que levo de 
clínica têm sido uma jornada incrível, que me 
tem feito crescer e aprender coisas que, sem 
aqueles milhares de horas em gabinete, não 
seria possível. A minha carreira tem sido uma 
jornada que vale uma vida.

Como pode a Psicologia ajudar na crise?
Durante qualquer crise, é normal que nos 
possamos sentir mais tristes, ansiosos, 
confusos, assustados e zangados. A Psicologia 
assume uma função primordial na ajuda à 
gestão das emoções. A intervenção de um 
profissional na área da Psicologia/Psicoterapia 
pode transmitir uma maior sensação de 
segurança e conforto; por outro lado, intervir na 
dinâmica familiar, ensinando as denominadas 
estratégias de ‘coping’, mecanismos cognitivos 

e comportamentais para fazer face a estas 
circunstâncias particulares.

Que alternativas não presenciais de apoio e 
serviços ofereceu?
No caso da Psicoterapia,  foi  feita por 
videochamadas de WhatsApp ou Skype e até 
ligações telefónicas. No início pode existir 
alguma  estranheza,  mas  ambos  nos 
reajustamos a uma nova realidade terapêutica. 
Mantenho  as  consultas  online,  onde 
c on te m p l o  a s  té c n i c a s  q u e  u t i l i zo 
presencialmente, como a Hipnoterapia, o 
E.M.D.R., o Brainspotting e a Terapia de Casal.

Como  podem  as  pessoas  manter-se 
psicologicamente saudáveis?
Sugiro que as pessoas possam falar com outras 
em quem confiam; tentar manter um estilo de 
vida saudável que inclua uma dieta adequada, 
períodos de sono e descanso, exercício físico e 
contactos sociais, dentro de casa, com as 
pessoas mais próximas, assim como contactos 
por e-mail e telefone ou internet com outros 

amigos e familiares. Se não estiver a ser 
acompanhado por um profissional desta área, 
e se se sentir muito angustiado e perturbado, 
deverá ligar para a linha SNS24 e seguir as 
recomendações.

Parece-lhe que a importância da saúde mental 
é mais reconhecida a nível nacional?
A Saúde Mental ainda é o parente pobre da 
saúde no nosso país. Todavia nós, enquanto 
classe, através da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses, estamos a fazer todos os esforços 
para alterar este estado de coisas e estamos a 
conseguir.

Considera que, a médio prazo, se revelarão 
problemas psicológicos?
Problemas de ansiedade, depressão, stress 
agudo, podem surgir em larga escala e 
podemos ver agravados estados preexistentes 
de doença psiquiátrica. A retração económica 
trará dificuldades sociais às pessoas mais 
vulneráveis. Por isso, é imperioso antecipar e 
tentar apaziguar os riscos para a população.

drbrunofernandes.com

Bruno Fernandes
Psicólogo e Hipnoterapeuta

Bruno Fernandes é formado em Psicologia 
Clínica e Hipnoterapeuta. Diz-se 

apaixonado pelo Ser Humano e, com 17 anos 
de prática clínica, assume que tudo o que 

vivenciou até agora lhe permitiu crescer
profissional e pessoalmente.
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“TRANSMITIR CONFIANÇA AOS CLIENTES 

É FUNDAMENTAL”

or que resolveu criar a Claridente?P
Abracei este desafio em fevereiro de 2011, juntamente com o meu sócio Sérgio 
Araújo. Na altura, era uma boa oportunidade e, como sempre quisemos ter o 
nosso negócio, decidimos arriscar. Queríamos deixar o nosso cunho na 
Medicina Dentária. Na altura, a clínica era bem mais pequena, mas com o 
decorrer dos anos e o aumento significativo de clientes, surgiu a oportunidade 
e expandimos em dimensão, técnicos e equipamentos, bem no centro de 
Lisboa,  o que nos permitiu também desenvolver novas especialidades para os 
pacientes, apostando em hardware e tecnologias de ponta.

Que especialidades têm na sua clínica?
Na nossa clínica, oferecemos aos nossos clientes todas as especialidades de 
Medicina Dentária, desde a Implantologia, à Higiene Oral, Periodontologia, 
Invisalign (Ortodontia Estética), Dentisteria (tratamento de cáries), Cirurgia 
Oral, Endodontia, Prótese fixa e Removível. Para além das especialidades de 
Medicina Dentária, ainda disponibilizamos consultas de Nutrição.

José Azevedo Coutinho adquiriu a Claridente há 
nove anos, juntamente com o sócio, Sérgio Araújo. 
Com especialidades que vão desde a Implantologia 
à Higiene Oral, a Claridente cresceu e atualmente 
voltou a laborar como no período pré-pandemia.

José Azevedo Coutinho e Sérgio Araújo
Sócios-gerentes

Saúde e Bem-estar
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No que toca à Covid-19, que garantias de segurança oferece na sua 
clínica?
Para combater a Covid-19, implementámos uma série de medidas e 
procedimentos,  de modo a que os nossos clientes sintam o máximo 
de segurança quando vêm à clínica. Todos os pacientes são sujeitos a 
um questionário prévio, acerca do seu estado de saúde nos últimos 15 
dias. Quando chegam à clínica, devem vir sempre de máscara e são 
sujeitos a uma medição de temperatura. Além disso, temos uma 
máquina que lhes coloca uns cobre-pés e ainda têm de desinfetar as 
mãos com álcool. Diminuímos também a capacidade da sala de 
espera para metade e desinfetamos sempre após cada pessoa sair.

É possível, nesta área, conseguir efetivar tratamentos à distância?
Alguns, muito poucos tratamentos nesta área são possíveis à 
distância. Apenas em casos em que o tratamento seja a prescrição de 
medicamentos, em casos como abcessos ou inflamações, ou então 
uma primeira abordagem e despiste para uma primeira consulta. Na 
nossa área, os exames complementares e o exame intra-oral são 
muito importantes e esses não podem ser realizados à distância.

Como caracteriza a relação que desenvolve com os seus clientes?
Na nossa clínica, tentamos sempre desenvolver uma relação próxima 
e familiar com os nossos clientes, tentamos sempre que se sintam em 
casa, confortáveis e confiantes. Transmitir confiança aos clientes é 
fundamental para se desenvolver uma boa relação. Por isso, 
apostamos cada vez mais em ter connosco profissionais de 
excelência.

Os portugueses estão mais atentos à importância da Saúde Oral?
Penso que, cada vez mais, os portugueses estão sensibilizados para a 
importância da Saúde Oral, talvez não tanto como se queria, mas a 
evoluir no bom sentido. A Saúde Oral é fundamental no nosso dia-a- 
dia e bastante importante na nossa forma de estar e estado de 
espírito.

Que análise faz do mercado, pré e pós-pandemia?
Ao princípio, sentimos que os nossos clientes estavam receosos e 
apreensivos em retomar os tratamentos, porque não sabiam como 
iam funcionar e como tínhamos equipado a clínica em questões de 
segurança para os receber. Posto isto, acho que o mercado pré- 
pandemia, no nosso caso, estava a crescer. Temos sido uma clínica 
que tem crescido consideravelmente nos últimos anos, tendo estado 
fechada cerca de um mês e meio durante o período de confinamento, 
mas quando reabrimos recuperámos rapidamente o quotidiano da 
nossa atividade clínica e contamos continuar a inovar, crescer e a 
expandir nos próximos anos, não deixando, com crescimento, de 
cultivar com os nossas pacientes a mesma relação que temos criado 
até hoje.

claridente.com
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A marca Albufeira Health Institute foi criada em 2020, mas a clínica 
dentária está em funcionamento desde 1994. Márcia Martins, médica 
dentista, é a responsável pela Gestão e Direção Clínica desta instituição que, 
em 2018,recebeu o prémio de “melhor clínica dentária” nacional.
 

NOVA MARCA APOSTA 
NA DIFERENCIAÇÃO 
E ESPECIALIZAÇÃO

Márcia Martins
Médica dentista e diretora clínica

omo definiria esta nova marca?             CA nova marca Albufeira Health 
Institute ®, instituída no início de 2020, 

pretende aliar a filosofia de trabalho de 
excelência a que os clientes da Clínica Dentária 
Dr. Cris Piessens, Lda. já se habituaram desde 
1994 a uma crescente aposta na maior 
diferenciação e especialização dentro das várias 
áreas da Medicina Dentária, nomeadamente 
a t ravé s  d a  c r i a ç ã o  d e  um a  e q u i p a 
multidisciplinar de médicos dentistas, 
dedicados a diferentes áreas da Saúde Oral.

Que serviços disponibilizam?
A oferta é vasta. Somos procurados desde 1994 
na área da Implantologia e Cirurgia Oral por 
pacientes de várias nacionalidades, graças ao 
renome que cedo granjeou na prestação destes 
serviços. Mais recentemente, tem vindo a 
cimentar a confiança do público relativamente 
a outras áreas onde trabalham médicos 
d e n t i s t a s  e s p e c i a l i z a d o s ,  c o m o  a 
Periodontologia,  a  Endodontologia,  a 
Odontopediatria e a Ortodontia.

Como  asseguram  o  cumprimento  das 
medidas de segurança atualmente em vigor?
Desde o início da pandemia que adaptámos os 
protocolos de atuação para continuar a auxiliar 
os pacientes sem promover a disseminação do 
SARS-Cov-2. Foram adotadas todas as normas 
de proteção individual  e de desinfeção, 
conforme as regulamentações em vigor, a par 
de várias outras medidas, como a redução do 
número de pacientes atendidos por hora, 
proteção respiratória e de calçado para os 
pacientes, equipas rotativas e recurso a 
teleconsultas.

Considera que a separação entre a Saúde Oral 
e o Serviço Nacional de Saúde impede as 
pessoas de acederem a cuidados dentários de 
qualidade?
A importância e a interdependência entre a 
Saúde Oral e a Saúde Geral e Bem-Estar de 
uma pessoa são inegáveis. O sistemático 
divórcio entre o Sistema Nacional de Saúde e a 
Medicina Dentária implica necessariamente 
uma inequidade da saúde dos portugueses.

A formação médica contínua é muito 
importante. É também uma área para a qual 
contribuem?
A constante atualização técnica e científica é 
indispensável a qualquer prática médica. No 
Albufeira Health Institute ® dispomos de uma 
sala de formação com capacidade para 12 
médicos, onde ministramos cursos com 
cirurgias em direto (transmitidas por um 
sistema audiovisual bidirecional, que permite a 
comunicação à distância com a sala operatória 
estéril).

Que análise faz deste regresso ao trabalho e da 
retoma económica anunciada?
Avizinham-se duros desafios para a sociedade. 
A procura pelo equilíbrio entre a manutenção 
d a s  r o t i n a s  e  m e d i d a s  q u e  v i s a m 
impedir/retardar a propagação do vírus e a 
retoma  gradual  das  várias  atividades 
económicas será tortuosa e poderá ser alvo de 
vários reveses. É importante que prevaleça o 
bom senso da colaboração interdisciplinar 
entre os vários responsáveis e especialistas 
intervenientes, por oposição à politização da 
pandemia.

Saúde e Bem-estar





MÃE DEPOIS DOS 40 
– QUE DESAFIOS?

Nos últimos 60 anos, assistimos no mundo ocidental a mudanças 
irreversíveis e que têm vindo a transformar de forma gradual, mas 
firme, o papel da mulher na sociedade e na família.

A primeira delas foi o acesso a contraceção eficaz e segura.
A mulher passou a poder controlar a dimensão da família. Foi 
entendendo progressivamente que podia ter o número de filhos 
que quisesse e quando quisesse. Podia mesmo não os ter.

Simultaneamente, o acesso generalizado à educação escolar 
permitiu às mulheres ousar entrar no mercado de trabalho para 
funções motivantes, com melhores salários e em áreas até aí 
estritamente masculinas, como o direito, a medicina ou a gestão de 
empresas.

Estes dois fatores transportaram o papel da mulher na sociedade e 
na família de um ponto em que era totalmente dependente de um 
marido, do ponto de vista económico e se via completamente 
envolvida numa teia familiar em que era o suporte doméstico do 
marido e de inúmeros filhos, para o ponto atual, em que pode 
escolher com quem quer estar e em que modelo familiar.

Do ponto de vista reprodutivo estas transformações têm conduzido 
a famílias menores, mais tardias e a uma nova forma de insucesso 
reprodutivo, aquele que decorre da irreversível perda de qualidade 
das células reprodutivas femininas – os óvulos– com o avançar da 
idade.

Acresce a tudo isto o aumento da longevidade, fruto da crescente 
eficácia da medicina. Vivemos até mais tarde, esperamos viver mais, 
o tempo é mais longo quando olhamos para a nossa vida.

Acreditamos por isso que se a medicina prolonga a nossa vida, 
prolongará a nossa fertilidade.

Não é verdade.

À semelhança de outras áreas da Ciência, a Medicina da Reprodução 
evoluiu muito. É hoje possível concretizar projetos parentais, trazer 
filhos para situações familiares diversas, com recurso a tratamentos 
cada vez mais eficazes e seguros, com menos fardo terapêutico e 
maior celeridade.

Existe, no entanto, um número crescente de mulheres que se veem 
confrontadas com a impossibilidade de cumprir o projeto de ter 
filhos a partir dos seus óvulos. Quase todas com mais de 40 anos.

Por argumentos diversos: porque só agora encontraram a 
companhia que procuraram persistentemente e após vários 
insucessos relacionais; porque só agora encontraram um ponto de 
equilíbrio profissional contabilizável com o familiar.

Estes argumentos são inelutáveis e irreversíveis, mas também 
porque acreditaram, a partir de exemplos de amigas, familiares e 
outros divulgados na comunicação social, que ter filhos depois dos 
40 é tão simples como mais cedo. A Medicina resolve.

Este último argumento tem de ser debatível, desconstruído, posto a 
nu.

A Medicina resolve, mas com recurso a óvulos doados, com perda do 
fio condutor genético que parece ser incontornável para muitas 
mulheres.

E essas debatem-se em frustração e culpa.
Culpa por uma decisão que pensam dever ter tomado há 10 anos e 
que adiaram.
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Para algumas mulheres a opção poderia ter 
sido preservar óvulos. Mas há dez anos a 
congelação de óvulos era praticamente 
inexistente em Portugal e não divulgada.
Para aquelas que teriam optado por uma 
solução monoparental,  essa decisão 
obrigava a sair do país, porque só desde 2017 
são permitidas gravidezes mono ou 
homoparentais na nossa legislação.

Para aquelas que adiaram por falta de 
condições profissionais ou académicas ou 
outras, a culpa, aliás responsabilidade, tem 
de ser assumida por quem difunde que é 
possível engravidar até aos 50, omitindo 
COMO.

Sempre que, em contexto social ou familiar, 
ou na comunicação social se exibem 
gravidezes que a Medicina tornou possíveis 
em idades tardias sem dizer COMO, há um 
conjunto de mulheres que adia a sua família 
por mais 10 anos sem saber com que 
consequências.

Frustração e impotência são sentimentos 
transversais a todos os casais que enfrentam 
problemas com a sua fertilidade. Frustração 
por não conseguir ter um filho, algo tão fácil 
e natural para todos os que os rodeiam e que 
para eles implica tratamentos complexos e 
penosos.
Impotência por se confrontarem com a 
incerteza de êxito que a natureza lhes impõe. 
A Medicina é cada vez mais eficaz, mas a 
Mãe Natureza tem a última palavra.

Frustração, última e maior, espera as 
mulheres que têm de olhar de frente a 
impossibilidade de ter um filho com os seus 
próprios óvulos. Cuja única opção é recorrer a 
óvulos doados. Significa aceitar esse facto e 
fazer o luto do conceito de parentalidade 
como o de dar continuidade a uma linha, ao 
qual todos estamos habituados e para que 
fomos preparados.

Mas pode ser também a oportunidade de 
comtemplar a parentalidade como algo 

mais amplo – o projeto de acolher um filho 
para o ver crescer, acompanhar e amparar 
até o ver autonomizar-se como um ser pleno 
e feliz.

Essa visão é comum a quem tem filhos 
biológicos ou adotados e, em retrospetiva, 
todos dirão que é o maior e o melhor desafio 
de ser mãe ou pai.

É hoje inelutável e irreversível que um 
número crescente de mulheres vai querer ter 
filhos depois dos 40.
Mas que essa seja uma escolha informada.
Sabendo que podem preservar óvulos mais 
cedo.
Que podem ter filhos sozinhas mais cedo.
E que, no fim da linha, se todas as outras 
opções forem ficando para trás, haverá outra 
forma de terem um bebé nos braços que um 
dia dirá MÃE.
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“A CONSCIENCIALIZAÇÃO É DETERMINANTE 
PARA MUDAR COMPORTAMENTOS”

Inês Pestana é a general manager da Efimob, uma empresa que desenvolve a sua 
atividade na área das soluções de carregamento elétrico. Em Portugal desde 2015, 
contribui com soluções tecnológicas inovadoras para melhorar a sustentabilidade 
e a mobilidade elétrica.

ual o core business da Efimob e que Qevolução nota no mercado nacional?

Entrámos no mercado português em 2015, 
trazendo o know-how, a experiência e as soluções 
tecnológicas ideais para o aconselhamento, 
preparação e implementação de projetos de 
mobilidade elétrica. Este é o nosso desafio diário. 
A nossa missão é a promoção da mobilidade 
elétrica, contribuindo para a mobilidade 
sustentável e para o aumento da eficiência 
energética nos transportes.

A mobilidade elétrica em Portugal já está 
implementada ou pode ser considerada um 
projeto “em desenvolvimento”?
A mobilidade elétrica em Portugal não é uma 
realidade recente e está implementada. Não 
obstante, tem ainda um grande potencial de 
crescimento, com a capacidade de catalisar o 
desenvolvimento  de  novas  tecnologias, 
comportamentos do consumidor e modelos de 
negócio,  em  linha  com  as  tendências 
demográficas e ambientais. A Efimob procura 
ativamente soluções tecnológicas inovadoras a 
nível mundial, com o propósito de criar valor e 
contribuir com a sua oferta, junto dos seus clientes 
e parceiros, para este desenvolvimento.

Quais os maiores desafios para quem quer 
adquirir um carro elétrico atualmente?
Diria que o entrave “top of mind” do utilizador é a 
autonomia. Os fabricantes automóveis, cientes 
desta limitação, têm feito uma clara aposta no 
incremento da autonomia. Na verdade, todos os 
veículos possuem autonomia mais do que 
suficiente para as deslocações urbanas típicas, e 
alguns com autonomias bem superiores. A nossa 
experiência aponta ainda o tempo e opções de 
carregamento como fator inibidor. É aqui que 
entra a Efimob: oferecendo ao utilizador opções 
de carregamento, seja doméstico, público ou 
semipúblico, de carga lenta ou rápida, de acordo 
com as suas necessidades e requisitos.

Como avalia a rede de postos de carregamento já 
existentes a nível nacional?
O crescimento da rede está a progredir no bom 
caminho, com a transição de uma rede quase só 
de postos normais (AC) para postos rápidos (DC), 
fundamentais para a adoção da mobilidade 
elétrica.

Os incentivos à sustentabilidade, em ações como 
a substituição dos veículos de transporte de 
passageiros nas grandes cidades, por veículos 
elétricos ou híbridos, podem ser um contributo 
para alavancar a relevância da substituição de um 

veículo a combustão por um veículo elétrico, a 
nível particular?
Sem dúvida! A mobilidade elétrica tem vindo a 
ser fortemente impulsionada pelos governos, 
resultando numa dinâmica bastante positiva no 
mercado de veículos elétricos nos últimos anos. A 
par deste, cresce também a necessidade da 
instalação de infraestruturas de carregamento. E 
quanto mais robusta for essa estrutura, menores 
serão os entraves à substituição de um veículo a 
combustão por um elétrico.

Em que medida pode a Semana Europeia da 
Mobilidade servir para despertar consciências?
A consciencialização é determinante para a 
mudança de comportamentos! São iniciativas 
como esta que fazem a diferença no que respeita 
à alteração do paradigma da mobilidade, dando a 
conhecer as possibilidades, esclarecendo dúvidas 
e rompendo barreiras. A eletrificação dos veículos, 
a mobilidade partilhada e até a condução 
autónoma apresentam-se como as grandes 
tendências neste contexto. Com efeito, a 
mobilidade sustentável tem o potencial para se 
tornar numa das principais respostas estratégicas 
à tendência de crescente urbanização da 
população mundial e consequente pressão sobre 
o meio ambiente.

Inês Pestana
General Manager

efimob.pt
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“A MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 
É TRANSVERSAL  À ESTRATÉGIA 
DE DESENVOLVIMENTO DO NOSSO CONCELHO”

O município da Chamusca é conhecido pela sua ligação à ecologia e sustentabilidade, participando há vários 
anos na Semana Europeia da Mobilidade, que este ano tem lugar entre 16 e 22 de setembro e foi o mote para a 
entrevista com o presidente da autarquia, Paulo Queimado.
 

Que características gostaria de destacar, no 
q u e  r e s p e i t a  à s  d i f e r e n t e s  á r e a s 
desenvolvidas?

O concelho da Chamusca é um território com cerca de 
746 quilómetros quadrados, distribuídos por sete 
grandes núcleos populacionais e cinco freguesias, 
caracterizado por uma zona de terrenos férteis da 
Lezíria do Tejo e por uma zona de Charneca, com uma 
grande mancha florestal, com destaque para o 
montado de sobro. Esta diversidade territorial, além 
de garantir a existência de diversas atividades 
económicas agroflorestais, que são um dos pilares da 
economia local, oferece ainda uma enorme riqueza de 
património natural, fauna e flora, que potenciam os 
recursos turísticos do nosso concelho. O Rio Tejo e as 

atividades ligadas à natureza são um dos eixos a 
desenvolver e a qualificar para atrair mais 

turismo e riqueza.

Por outro lado, está instalada no nosso 
concelho a principal fileira industrial 

de valorização e tratamento de 
resíduos em Portugal, seja ao 

nível dos resíduos domésticos, 
r e s í d u o s  i n d u s t r i a i s 

p e r i g o s o s ,  r e s í d u o s 
hospitalares,  entre 
outros. É o Ecoparque do 
Relvão e é nesta fileira 
que a Chamusca tem um 

dos principais eixos do seu desenvolvimento 
económico, da criação de emprego e de atração de 
quadros qualificados.

O município da Chamusca está também a dinamizar 
novos projetos, ao nível da educação e da qualificação 
dos recursos humanos (nomeadamente através de 
projetos na área das Parcerias para o Impacto e que 
totalizam cerca de 800 mil euros de investimento), da 
promoção do empreendedorismo jovem, do apoio a 
novos negócios e à valorização das artes e dos saberes 
artesanais tradicionais da Chamusca. Paralelamente, 
requalificamos e construímos os equipamentos 
indispensáveis para a fixação de população, como 
equipamentos escolares e de apoio às famílias.

Como avalia a importância da Semana Europeia da 
Mobilidade?
A Chamusca é conhecida por ser um concelho com 
forte ligação à ecologia e ao meio ambiente, até pela 
existência do Eco Parque do Relvão, por isso, é natural 
a dinamização de atividades que promovem os 
valores da sustentabilidade ambiental. Destaco os 
projetos que iremos implementar na área da 
mobilidade urbana sustentável, no âmbito da 
estratégia de regeneração urbana, através da criação 
de estações de carregamento rápido para viaturas 
elétricas e de estações para bicicletas elétricas.

Paulo Queimado 
Presidente

Semana Europeia da Mobilidade
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Que iniciativas serão levadas a cabo, de 16 a 22 de setembro?
O município vai encerrar à circulação automóvel o Largo João de Deus e o 
Largo Vasco da Gama, de 16 a 22 de setembro. No dia 19 de setembro, 
vamos  disponibilizar  trotinetes  e  bicicletas  elétricas  para 
experimentação da população e no dia 21 estarão disponíveis 
automóveis elétricos para test-drive da população. No dia 22 de 
setembro, Dia Europeu Sem Carros, promoveremos o “Dia sem CO2”, 
através das redes sociais e da utilização de hashtag #mobilityweek. Neste 
dia, o objetivo é incentivar os munícipes a optar pela deslocação a pé, de 
bicicleta ou através de outros meios de transporte sustentável para o 
trabalho.

A Câmara Municipal da Chamusca destaca-se como “município amigo 
do desporto”. Esta posição é um bom motivo para celebrar a Semana 
Europeia da Mobilidade?
Nesta semana iremos incentivar os munícipes a deslocarem-se a pé, de 
bicicleta ou noutros meios sustentáveis. Ao longo de todo o ano, como 
Município Amigo do Desporto, promovemos e apoiamos iniciativas que 
valorizam a atividade física, tais como caminhadas, passeios de canoa no 
rio Tejo ou ainda outras atividades que promovem estilos de vida 
saudável. Na Chamusca, a mobilidade sustentável não é algo que 
pensemos apenas uma semana do ano, mas que é transversal à 
estratégia de desenvolvimento do nosso concelho.

Durante todo o ano, que alternativas à utilização automóvel 
disponibiliza o município aos chamusquenses?
Na Chamusca, ainda não dispomos de uma vasta rede de ciclovias, mas 
inauguramos recentemente o Centro Cycling do Arripiado, um dos 
centros cycling de referência no Ribatejo e no Alentejo, e onde vão estar 
devidamente marcados os percursos pedestres e cicláveis, numa zona 

que dispõe de excelentes condições paisagísticas e naturais, nas margens 
do rio Tejo, na zona entre o Arripiado e o Castelo de Almourol.

A mobilidade passa também por impedir a circulação de veículos em 
determinadas zonas da vila, nomeadamente no centro histórico. A C.M. 
Chamusca tem em vigor alguma medida deste género?
Na semana de 16 a 22 de setembro, iremos encerrar à circulação 
automóvel o Largo João de Deus e o Largo Vasco da Gama. No entanto, 
no âmbito da estratégia de Regeneração Urbana, está prevista a 
possibilidade de, no futuro, fazermos o encerramento temporário, em 
determinados períodos do ano ou para a realização de eventos, das áreas 
urbanas envolventes ao Mercado Municipal, Largo Vasco da Gama e 
Largo João de Deus.

Como se posicionou o município no que respeita às questões económicas 
e sociais que afetaram empresas e famílias, devido à Covid-19?
Disponibilizamos todos os recursos e encetámos todos os esforços 
necessários para evitar que a pandemia tivesse efeitos graves na saúde 
pública do nosso concelho, implementando medidas que ajudassem a 
minorar os seus efeitos junto dos grupos mais desfavorecidos e em risco e 
junto da economia local. Para as famílias, foi prestado apoio no 
fornecimento de refeições escolares aos agregados familiares 
identificados.

Na área da educação, importa destacar o importante investimento na 
constituição de uma bolsa de computadores portáteis, para apoiar os 
mais pequenos nas aulas à distância, e ainda na criação de um canal 
Youtube, um canal de vídeoaulas exclusivamente preparadas para as 
crianças do concelho pelos técnicos das várias áreas de apoio à docência.
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Para toda a população, foram criadas linhas de apoio e de informação 
permanentes, apoiámos financeiramente as IPSS do concelho para que 
adotassem medidas de minimização do risco de infeção pelo coronavírus 
e para fazerem face aos custos acrescidos com a pandemia. Apoiámos 
ainda o comércio local, com várias isenções e medidas de estímulo fiscal 
de base local.

Quais os maiores desafios que ainda falta solucionar?
Devemos apostar na qualificação do potencial humano dos nossos 
munícipes, dos mais jovens aos seniores, promovendo desta forma um 
desenvolvimento harmonioso e coeso de toda a população e de todo o 
território.

Ao nível do território, a Chamusca carece urgentemente de soluções de 
mobilidade intrarregional. Reclamamos o fecho do Itinerário 
Complementar IC3, através da construção da ligação da A13 entre os nós 
de Almeirim e de Atalaia-Barquinha, o que levará à necessária 
construção de uma obra de arte que faça a ligação entre as duas margens 
do rio Tejo e que, naturalmente, defendemos que seja construída na 
zona da Chamusca. Porque esta solução é que a serve verdadeiramente o 
concelho e toda a região envolvente.

Temos ainda de concretizar a regeneração urbana dos nossos principais 
núcleos populacionais históricos, numa estratégia integrada com o apoio 
à revitalização do comércio e da economia local.
O desafio da educação é, contudo, aquele que mais centra a nossa 
atenção.

Enquanto presidente, que balanço faz do trabalho feito?
Como autarca tenho a clara noção de que o trabalho nunca está 
terminado. Por isso, em conjunto com o todo executivo municipal, com 
os serviços da autarquia e com todos os parceiros externos do município, 
trabalhamos diariamente para concretizar os diversos objetivos a que 
nos propusemos, sempre norteados pela estratégia central que 
definimos para o futuro do concelho. Acredito que, nos próximos anos, 
todos os principais projetos para o futuro do concelho terão o seu 
desenvolvimento, assentes em passos seguros e firmes e sem 
comprometer o futuro e a solidez financeira do município. Somos pelo 
trabalho em rede e em parceria e é esse o sentido da nossa ação 
enquanto autarcas.

cm-chamusca.pt
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a sua PROTECÇÃO é a nossa MISSÃO

ue análise faz do mercado e da sua Qevolução, em particular na área do VCH?

Os bancários, com exceções, não têm formação 
adequada para a comercialização de seguros, 
nomeadamente VCH. Por outro lado, estão 
cingidos aos protocolos comerciais existentes. Só 
têm uma modalidade de seguro para vender, com 
uma única seguradora, logo não procuram a 
melhor oferta para o cliente. Se antes do Decreto-
Lei 222/2009 os clientes eram “penalizados” no 
spread se retirassem os seguros do Banco, após o 
DL os Bancos passaram a dizer ao cliente que o 
beneficiam se adquirir os seguros nessa entidade.

Como avalia a necessidade de informação sobre 
este assunto, no que respeita ao cliente?
O conhecimento permite ao cliente poupar 
milhares de euros durante o prazo médio dos 
empréstimos habitação. Além disso, caso 
aconteça uma fatalidade, ter um bom seguro 
pode fazer a diferença entre ter cobertura ou estar 
excluído. Praticam-se verdadeiras atrocidades nos 
seguros de vida comercializados pelos Bancos: o 
BPI só comercializa IAD, o Bankinter vende o 
seguro a 50% do capital e ao dobro do preço, o 
seguro do Santander está repleto de exclusões... 
Os clientes adquirem estas apólices junto do 
Banco por desconhecimento e porque são 
iludidos por supostos benefícios na compra 
conjunta com o crédito.

Com que seguradoras e bancos trabalha?
Trabalhamos atualmente com seis seguradoras 
(Tranquilidade, Fidelidade, Liberty, Ageas, April e 
Real Vida) e um Banco (ActivoBank), o que nos 
permite a adequação do produto ao cliente.

Quais questões deve o consumidor considerar, 
quando negoceia um crédito habitação?
A maioria dos clientes olha só para o spread na 
escolha do crédito, mas as vendas “facultativas” 
associadas, o prazo (às vezes, reduzir cinco anos no 
prazo pode fazer uma grande diferença em 
termos de custos) e a modalidade de seguro de 
vida contratada são mais importantes.

Como se têm posicionado no mercado para 
responder às solicitações de ajuda dos clientes?
A VIVER SEGURO trabalha com clientes em todo 
o país e fora dele e, como tal, desde sempre 
trabalhou as plataformas digitais. O tempo de 
confinamento apenas representou um desafio 
adicional ao nosso dia-a-dia. Neste momento de 
grande instabilidade, temos tido particular 
atenção aos recibos dos clientes e aplicado a 
moratória nos seguros obrigatórios. Aproveitámos 
ainda que grande parte dos clientes se viu 
confinada em casa para ajudá-los a poupar 
mensalmente cerca de 50% no seguro de vida 
crédito habitação, ao transferir para nós.

Marta Magalhães é gerente da Viver Seguro e é consultora de seguros há 15 anos. 
Desde 2011 que se dedica a divulgar o seguro de vida crédito habitação (VCH) e 
realça, nesta entrevista, o tratamento que é dado a este tipo de seguro e aos clientes 
que o compram junto de entidades bancárias.

“OS CLIENTES DEVEM INFORMAR-SE 
COM UM CONSULTOR”

Marta Magalhães
Gerente e consultora de seguros

geral.viverseguro@gmail.com ( Gerência | Tesouraria)
manuel.viverseguro@gmail.com (Serviço ao Cliente | Sinistros)
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elebra este ano o seu vigésimo Caniversário  como  consultor  de 
seguros. Que análise faz do mercado 

segurador e da sua evolução?
O primeiro contacto que tive com os seguros foi 
como comercial de uma companhia. Em 2000, 
ano em que entrei para a Victoria Seguros, 
havia muitos agentes de seguros em parte – 
time. Olhavam para esta atividade como um 
extra à sua atividade principal e muitos nem 
pensavam profissionalizar-se. Hoje, felizmente 
para a atividade e para os clientes, temos uma 
distribuição mais profissional, com um 
conhecimento e profissionalismo muito 
diferentes. Temos também um cliente mais 
informado e conhecedor dos produtos e do que 
deseja.

Como avalia a necessidade de informação 
sobre os seguros que apenas cobrem 50% do 
capital em dívida?
A cobertura de 50% do capital em dívida não é 
de todo aconselhável, ficando o cliente muito 

desprotegido. Infelizmente, foi uma prática que
a Banca começou a introduzir no mercado, não 
pensando na proteção do seu cliente, mas sim 
na maior facilidade em fazer o negócio do 
crédito

A Triunf trabalha com múltiplas seguradoras?
Sim, a Triunf é um agente multimarcas. Uma 
das vantagens é podermos apresentar aos 
nossos clientes várias soluções para as suas 
n e c e s s i d a d e s,  d a d a s  a s  d i fe r e n te s 
características  dos  produtos  de  cada 
companhia. Além disso, o preço também 
importa, por isso é bom contar com várias 
soluções.

Como se posiciona a Triunf no que respeita à 
relação com os clientes?
O cliente é a nossa razão de viver e sobreviver 
num mercado tão competitivo como os 
seguros. Se o nosso foco não for servir bem o 
nosso cliente, este facilmente encontra 
soluções na porta ao lado. Por essa razão, a 

Triunf ao longo destes anos tem apostado na 
sua equipa e na formação da mesma. Só assim 
estamos aptos para prestar um bom serviço aos 
nossos clientes.

Como consegue a Triunf adaptar-se às novas 
necessidades dos clientes?
Estamos convencidos de que vamos ter tempos 
difíceis nos próximos anos, porque iremos ter 
clientes com menos poder de compra e 
empresas a reduzir os custos. Temos de estar 
ainda mais atentos às necessidades dos nossos 
clientes e apresentar-lhes soluções que se 
adaptem à nova realidade.

Como antevê os próximos tempos?
Infelizmente, não sou tão otimista para 
acreditar que a recuperação económica já 
esteja a acontecer. Em meu entender, será a 
partir de agora que vamos começar a sentir 
mais os efeitos e impacto desta pandemia.

Vítor Reis é consultor de seguros há 20 anos e há quatro 
criou a marca Triunf. Com mais de cinco mil clientes e oito 
mil apólices no currículo, o diretor da Triunf assegura que o
cliente é a razão de ser da empresa e diz não acreditar 
numa rápida retoma económica.

“AVIZINHAM-SE TEMPOS DIFÍCEIS”

Vitor Reis
 Diretor e Consultor de Seguros
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Paula Isabel Magalhães Mediação de Seguros 
Unipessoal Lda
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www.facebook.com/paulamagalhaesseguros

Seguros em 
todos os Ramos

omo analisa o mercado e a sua Cevolução, em particular na área do 
seguro de Vida Crédito Habitação?

Muita oferta, confusa para um cliente pouco 
informado. Temos de ter atenção ao preço e às 
coberturas, nomeadamente na cobertura de 
invalidez, que é onde encontramos as maiores 
diferenças. Os Bancos costumam propor dois 
tipos de seguro, o que cobre Morte e Invalidez 
Absoluta e Definitiva (IAD - no caso de doença 
ou acidente, ficando impossibilitado de exercer 
uma profissão remunerável, tem de recorrer a 
uma terceira pessoa para necessidades 
essenciais) e aquele que cobre Morte e Invalidez 
Total e Permanente (ITP – no caso da pessoa 
segura ficar impossibilitada de exercer uma 
profissão de acordo com os seus conhecimentos 
e aptidões, ficando com uma incapacidade de 
pelo menos 60%). A percentagem de invalidez 
varia de seguradora para seguradora, sendo 
outro fator a ter em conta.

Como avalia a necessidade de informação 
sobre este assunto?
É importante o cliente informar-se. Com a 
realização dos seguros, os Bancos oferecem 
bonificações nos spreads. No entanto, os 
seguros são mais caros e a bonificação não 
compensa. Nós ajudamos na decisão.

Que questões deve o cliente ter em conta, 
quando negoceia um crédito habitação?
Deve ter em conta a taxa, o spread, o prazo do 
contrato e os seguros propostos. Os Bancos não 
são especialistas em seguros e nem sempre o 
que propõem ao cliente é a melhor opção.

A PM Seguros trabalha em exclusivo com uma
única seguradora. Que vantagens traz aos seus 
clientes?
Experiência na indústria seguradora desde 1988. 
Acreditamos no relacionamento com os nossos 
clientes. Atendimento rápido e personalizado. 
Analisamos as necessidades, apresentamos a 
melhor solução com relação custo/benefício. 
Oferecemos as melhores soluções, com 
qualidade e confiança de uma grande 
seguradora, com uma quota de mercado no 
Ramo de Vida de 39% e no Ramo de Não Vida 
de 26% (ASF resultados 2019). Estamos atentos 
ao mercado. 

A Cibersegurança é, hoje, um problema para as 
empresas. Como pode a PM Seguros ajudar?
Temos um produto excelente para proteger as 
nossas empresas.  Um seguro atento a 
problemas que poucos imaginam, desde a 
intrusão de terceiros no sistema informático até 
à violação do direito de intimidade pessoal. 
Ajudamos o cliente a proteger este risco.

Que balanço faz do posicionamento no 
mercado da PM Seguros?
Estamos em crescimento, apostamos na 
formação e na diversificação de serviços de 
forma a melhor servir o cliente. Queremos ser 
uma empresa de referência.

Paula Magalhães é consultora de seguros e fundadora da PM Seguros, uma agência de mediação de seguros que trabalha de 
forma exclusiva com uma única seguradora. Em entrevista à Valor Magazine, Paula Magalhães realçou a importância de um 
bom atendimento ao cliente e a mais-valia de alguns produtos exclusivos que disponibiliza.
 

“ACREDITAMOS NO RELACIONAMENTO 
COM OS CLIENTES”
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Paula Magalhães
Gerente e Consultora de Seguros
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endo a APRIL Seguros sido por diversas Tvezes premiada como a Escolha do 
Consumidor, que análise faz do mercado e 

da evolução do mesmo, em particular na área do 
VCH?
Ser a Escolha do Consumidor é permitir-lhe 
poupança, com a redução dos encargos do seu 
crédito habitação, mas também assegurar uma 
adequada proteção e serviços que sejam 
reconhecidos pelo mercado como fatores de 
diferenciação positiva da nossa oferta. No que 
respeita à evolução do mercado na área do VCH, 
observamos, nos últimos anos, em razão do esforço 
dos diferentes operadores de mercado, uma 
crescente tomada de consciência do consumidor, 
otimizando o seu custo do crédito habitação, 
através do seguro de vida a este vinculado, apoiado 
pelos serviços de consultoria da mediação 
especializada, que consideramos um ator 
estruturante na observada consolidação do 
mercado aberto do seguro de vida crédito.

Em que fase se encontra hoje o processo de 
digitalização da APRIL Seguros? 
O ano de 2020 é, efetivamente, um ponto de 
viragem no nosso negócio. Sendo a APRIL 

reconhecida como a escolha acertada, não apenas 
por uma questão de preço, mas também por 
diversas características do seguro, aumenta a 
responsabilidade em continuar a melhorar 
processos, junto dos nossos Mediadores, Parceiros e 
Clientes. Nesse sentido, acelerámos o processo de 
transformação digital na APRIL, iniciado no final de 
2019. Hoje é possível a emissão de uma apólice 
100% online e a assinatura eletrónica de qualquer 
processo, o que, em fase confinamento e 
teletrabalho, veio trazer eficácia à vida dos nossos 
Clientes e melhorias substanciais na digitalização 
do nosso negócio.

É possível para um cliente transferir o seu seguro 
para a APRIL Seguros sem subida do spread?
A Lei está do lado do cliente (DL nº222/2009), 
conferindo-lhe a liberdade de contratação do seu 
Seguro de Vida numa entidade externa à da 
instituição  financeira  onde  tem  o  seu 
financiamento. Contudo, existem contratos de 
crédito que especificam, claramente, os produtos 
que bonificam o spread, podendo o Seguro ser um 
deles e, nesse caso, haver essa subida. Ainda assim, 
na grande maioria das situações, a subida do 
spread é compensada pela poupança mensal no 

prémio do seguro, sobretudo quando projetado até 
à maturidade do empréstimo.

Quais as questões a considerar, por parte do 
consumidor, quando negoceia um crédito 
habitação?
É importante que o cliente tenha presente a 
componente do Seguro, pois é o produto, dentro do 
bundle que lhe é proposto pelo Banco, de maior 
maturidade, uma vez que estará ativo durante toda 
a vida útil do seu crédito habitação. Por isso será 
importante tentar negociar outro tipo de produtos 
bancários na redução do spread, objetivando a 
melhor proteção disponível para o seu caso.

Como se tem a APRIL posicionado no mercado 
para responder às solicitações de ajuda dos 
clientes?
No ADN da April Portugal está a sua capacidade de 
dialogar, entender as dificuldades e, dentro dos 
limites de gestão de risco, customizar a nossa 
oferta/processos às necessidades dos Clientes.   
Assim podemos afirmar que não temos um 
processo padrão, mas sim uma Equipa dedicada a 
servir o Cliente e, em cada momento, entender as 
suas necessidades.

Sérgio Nunes é o CEO da APRIL Seguros, várias vezes premiada 
como Escolha do Consumidor. Em entrevista, falou sobre as 
características que tornam a APRIL única no mercado e daquilo 
que o consumidor deve ter em atenção quando compra um seguro 
de vida crédito habitação. 

april-portugal.pt

Sérgio Nunes
CEO

"O CLIENTE ATUAL É 
ATENTO E CONHECEDOR"
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omo avalia estes anos de atividade e a Cevolução do mercado?

Quando iniciei a minha atividade, não conhecia 
nada desta área e especializei-me em seguros do 
ramo Vida. Rapidamente me tornei numa 
referência da mediação de seguros deste Ramo. 
Sou dedicado e muito focado nos meus objetivos e 
é isso que faz, também, a Dourado’s crescer. O 
mercado segurador evoluiu muito, tornou-se muito 
mais complexo, mas também mais transparente e 
os clientes começaram a ter acesso a informação 
que antes não lhes era facultada. A nossa função é 
mediar os interesses dos clientes e os das 
seguradoras, assegurando que nos posicionamos 
sempre do lado de quem tem razão.

O seguro de vida crédito habitação pode agora ser 
feito cobrindo apenas 50% do capital do 
empréstimo. Como avalia esta questão?
Na verdade, não houve nenhuma alteração. Desde 
sempre, alguns bancos permitiam um empréstimo 
para crédito habitação onde apenas 50% do capital 
estava assegurado. Todavia, tal só era possível 
quando existia um casal a fazer o pedido e um dos 
candidatos via o seguro recusado. Esta prorrogativa 
recente foi uma sugestão do Governo - quando foi 
divulgada a hipótese de se recorrer às moratórias 
bancárias, o Governo sugeriu assumir 50% dos 
incumprimentos, mas como a legislação deste 
assunto nunca aconteceu, essa hipótese não existe. 

Portanto é uma falsa questão. Alerto também para 
o facto de que não se deve fazer um seguro de vida 
para crédito habitação no Banco. Os consultores de 
seguros são os verdadeiros profissionais e 
especialistas. Conseguem fazer seguros com 
condições muito mais favoráveis e mais fiáveis.

Com que seguradoras trabalha?
Trabalho com praticamente todas as seguradoras 
do mercado, o que me dá a garantia de ter sempre 
a solução mais apropriada à necessidade de cada 
cliente. A parte menos boa desta estratégia é que 
não tenho uma grande concentração de clientes 
e m  n e n h um a  s eg ura d ora ,  m a s  o  m e u 
reconhecimento vem da minha forma profissional 
de trabalhar os produtos e os clientes. Também 
nunca  falhei  nenhum  pagamento  a  uma 
seguradora. Temos uma função económica e social 
importante e não devemos esquecer-nos dela. Um 
seguro mal feito pode impedir uma empresa de 
recuperar de um sinistro e colocar o seu futuro em 
causa.

Como caracteriza a relação da Dourado’s com os 
clientes?
Não nos vemos como Mediadores de Seguros. 
Somos Consultores ou Conselheiros de Seguros e 
trabalhamos as carteiras de uma forma proactiva, 
porque o mercado e os negócios são muito 
dinâmicos. As necessidades das empresas evoluem 
e temos de estar atentos, para percebermos essas 

variações e propormos aos clientes a melhor 
solução para os seus seguros. Não temos horários, 
estamos sempre disponíveis. Muitos dos meus 
clientes chegam-me por recomendação, o que é 
uma responsabilidade acrescida, mas reconheço 
que confiam muito no nosso trabalho. Este ano 
alcançámos a marca dos 10 mil clientes. É um 
marco importante e um orgulho. Sei que já ajudei 
muitas pessoas, em virtude dos seguros que lhes 
vendi, pois procuro sempre conhecer o cliente e o 
seu negócio, quando se trata de uma empresa, e 
garanto  que  as  suas  necessidades  ficam 
asseguradas. Recentemente, um cliente entregou-
me a sua pasta de seguros, sem nunca me ter visto 
antes. Confiou na recomendação que de mim 
fizeram, para que eu estude os seguros que tem e 
lhe proponha as soluções mais adequadas para os 
seus seguros.

Esse reconhecimento é resultado do mérito 
granjeado ao longo destes anos de trabalho?
Sim. Logo quando comecei, especializei-me numa 
área difícil  e,  rapidamente, comecei a ser 
reconhecido como um dos melhores mediadores 
de seguros do Ramo Vida. Isso é resultado da 
vontade, da ética, da nossa cultura, da capacidade 
de gestão de objetivos e de uma determinação que 
me faz continuar a trabalhar até conseguir aquilo a 
que me propus. Transmito estes valores à minha 
equipa e é essa preparação e conhecimento do 
mercado que nos faz ser recomendados.

A Dourado’s Consultores de Seguros comemorou 25 anos de atividade no dia 
25 de Agosto. David Dourado, o fundador e CEO desta empresa, falou sobre o 
seu percurso, a evolução do mercado e de como a Dourado’s se posicionou para 
fazer frente à pandemia.
 

“TEMOS UMA FUNÇÃO 
ECONÓMICA E SOCIAL IMPORTANTE”

David Dourado  
Diretor e consultor de seguros

Seguros: proteção em tempo de crise



Hugo Azevedo criou o Grupo Qualittá há 15 anos, e continua a diversificar o seu negócio constantemente. Atualmente 
com cerca de 380 funcionários, a empresa especialista em limpezas industriais nunca parou de trabalhar, mesmo em 
época de confinamento, algo que deixa o CEO muito orgulhoso.

“QUEREMOS SER 
OS MELHORES”

A personalidade de Hugo Azevedo é, segundo o próprio, aquilo que 
o leva a estar continuamente à procura de novos objetivos e 
oportunidades. Descreve-se como insatisfeito e inquieto e procura 
sempre mais e melhor para a sua empresa e os seus colaboradores.

Durante a entrevista, o CEO do Grupo Qualittá falou deste e de 
outros projetos que desenvolve, da importância da limpeza 
enquanto área de atividade e de como antecipa os próximos 
tempos, no que respeita à evolução económica.

O que o levou a criar o Grupo Qualittá?
Começou quase por brincadeira. Eu trabalhava por conta de outrem, 
na área do Turismo, e decidi avançar com um outro projeto. Comecei 
por conjugar os dois trabalhos – cumpria o horário diurno na agência 
de viagens em que trabalhava e à noite fazia limpeza de vidros. 
Comecei a ter uma empregada a trabalhar comigo, depois duas, três, 
e foi aumentando, até que nos tornámos uma empresa. Há cerca de 
três anos, alargámos as nossas áreas de atuação.

Durante os primeiros 10 anos de existência do Grupo Qualittá ainda 
foi possível conjugar funções em duas áreas diferentes – o Turismo e 
as Limpezas – atualmente dedico-me a 100% a esta atividade.

Site: 
www.qualitta.pt

 Morada:
Rua da Azenha 38

4200-110 Porto

 Telefone: 
22 715 3120

 Email:
geral@qualitta.pt

Hugo Azevedo
CEO
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E  em  2009  e  2011,  surgiu  a  Qualittá 
Lavandarias e Higiene....
Sim, a Qualittá Higiene foi criada para dar 
resposta àquelas empresas que, embora não 
necessitem de uma equipa de limpeza 
industrial, têm sempre necessidade de 
consumíveis – papel higiénico, gel para mãos, 
toalhas… Foi mais uma área de atuação em 
que resolvemos entrar. Sobre a Lavandarias, é 
mais um serviço que damos ao nosso cliente 
corporativo no sentido de não sair do seu 
trabalho ou escritório. A sua roupa da empresa 
e pessoal vai ter à sua empresa sem se 
incomodar. Temos muitos clientes que estão a 
trabalhar e recebem a roupa pessoal dentro do 
horário de trabalho. “Quando entram na sua 
viatura já tem o seu cesto colocado na mala”. 
Tentamos ser diferenciadores.

Como é que o Grupo Qualittá fez frente à 
situação de confinamento e paragem total 
das atividades?
Os primeiros 15 dias foram muito difíceis, pois 
os empresários não sabiam como seria o dia 
seguinte… Mas tive uma grande ajuda, de todo 
o quadro de pessoal,  incluindo o nosso 
departamento jurídico, liderado por Eduardo 
Castro Marques, e o nosso departamento 
financeiro e de contabilidade, liderado pela 
Andreia Ramos. Todos foram inexcedíveis. 
Conseguimos fazer um levantamento das 
necessidades imediatas, perceber o que teria 
de ser feito para pagarmos todos as nossas 
obrigações fiscais e os salários dos cerca 380 
colaboradores, que dependem da empresa e 
ainda encontrar soluções que nos fizessem 
continuar a trabalhar. Felizmente, ganhámos 
um concurso para limpeza dos espaços onde 
pernoitavam os médicos que estavam a 
trabalhar na linha da frente do combate à 
Covid-19 e começámos a fazer as desinfeções.

Quando isso aconteceu, houve necessidade 
de formar os colaboradores para esta nova 
realidade?
Sim, e tivemos ajuda de uma empresa de 

Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, para 
executarmos uma preparação diferenciada no 
que respeita às desinfeções de espaços. Aliás, 
para que os meus colaboradores possam 
sempre  estar  confiantes  e  se  sintam 
valorizados pelo trabalho que desempenham, 
eu faço questão de executar sempre a primeira 
tarefa, quando é algo novo. Foi o caso. A 
primeira desinfeção no terreno foi feita por 
mim. Tenho a melhor equipa nesta atividade. 
Sinto-me orgulhoso.

Parece-lhe que, neste momento, a área da 
limpeza já é mais valorizada?
Acredito que nos dão mais valor do que 
davam, mas os clientes têm tendência para se 
lembrar de nós apenas quando necessitam. 
Por isso, esta não é uma área muito fácil de 
trabalhar. Nós, empresários, temos de saber 
dar às pessoas o valor que elas merecem. Eu 
s o u  m u i t o  e x i g e n t e  c o m  o s  m e u s 
colaboradores, mas gosto de trabalhar com 
pessoas otimistas e de ter um bom ambiente 
de trabalho. Aqui, temos um lema – “Não 
queremos ser os maiores, mas os melhores”, e, 
para isso, é necessária formação constante e 
uma aposta forte na qualidade do serviço. Por 
querer que sejamos os melhores, também 
desejo que os meus colaboradores ganhem 
mais do que os outros. Esse era um objetivo a 
concretizar até ao final deste ano, que talvez só 
seja concretizável no início de 2021, devido à 
pandemia.

Foi precisamente a pandemia que o levou ao 
desenvolvimento de um projeto pioneiro em 
Portugal - a PortCov. Em que consiste?
Sou sócio deste projeto, com muito orgulho. A 
PortCov é a primeira empresa a fabricar 
pórticos de higienização, certificados por duas 
entidades. Detenho 33% da quota, num 
investimento feito em plena pandemia e que 
já chegou ao Brasil, à Suíça, a Angola e 
recentemente assinámos um contrato com 
mais 12 países, através do nosso representante 
internacional. É mais uma prova de que não 
podemos parar. Os portugueses têm uma forte 

capacidade técnica e não têm medo de 
trabalhar para concretizar uma ideia.

Que avaliação faz da retoma económica 
anunciada?
Não me parece que esta já esteja a acontecer. 
Nós estamos a trabalhar com todos os 
recursos, atualmente, mas trabalhamos com 
setores tão distintos como as clínicas de saúde, 
o setor automóvel e o turismo e restauração. 
Este último ainda não recuperou da forma que 
se pensou que recuperasse. No entanto, temos 
empresas que nos pedem muito mais 
frequentemente para fazer desinfeções do 
espaço, tendo em conta o bem-estar dos 
colaboradores. Os empresários estão atentos a 
estas necessidades. No entanto, presumo que 
só em março do próximo ano retomaremos 
efetivamente  os  valores  positivos  da 
economia, e falamos sempre em valores de 
2016. Ate lá, antes de melhorar vai piorar e a 
economia vai ter uma retoma em U e não em 
V, como todos pretendíamos. Ainda assim, 
acredito que se todos estivermos unidos – eu, 
o meu cliente, o meu fornecedor, os meus 
colaboradores, a Banca e o Estado – não há 
que ter vergonha de ir para níveis de faturação 
de 2016. Nós vamos superar este momento. 
Acredito que o futuro vai ser risonho e, claro, 
somos Portugueses: “isso faz toda a diferença”.

Parte da equipa Qualitta



Morada: Parque Empresarial Baía do Tejo, Edifício SADO,  Rua 44,
Armazém Nº 42, 2830-571 Barreiro

 212 043 532Tlf:
 geral@ameno.pt Email:

Comercial:
Email: Tlm: comercial@ameno.pt   967 890 365

Comercial Norte
Email:  Tlm:comercial.norte@ameno.pt  924 112 077

 www.ameno.ptSite:

omo avalia a sua experiência no Cmercado e a evolução do mesmo?

A Ameno iniciou a sua atividade em 2005 e 
presentemente dedica-se ao aluguer e venda de
equipamentos de climatização e controlo de 
humidade alternativos ao ar condicionado, 
sendo atualmente a empresa de referência no 
mercado deste tipo de soluções. Somos 
representantes para Portugal dos maiores 
fabricantes mundiais destes equipamentos. O 
mercado tem aumentado a procura dos nossos 
equipamentos, não só na vertente de aquisição, 
mas também de aluguer e esperamos continuar 
a crescer significativamente nos próximos anos.

Que produtos tem para oferecer e quais as 
características que os distinguem do aparelho 
de ar condicionado tradicional?
A Ameno disponibiliza seis linhas de produtos: 
duas de arrefecimento evaporativo (Cooler e 
Mist) que funcionam apenas com água e 
eletricidade, duas de aquecimento (Heater e 

Term), que apenas utilizam eletricidade e as 
últimas duas mais dedicadas ao controlo de 
humidade, a Fog, que são aspersores de alta 
pressão, e a Dry, que são desumidificadores 
industriais de absorção. As principais diferenças 
em relação aos aparelhos de ar condicionado 
são o baixo consumo energético, os reduzidos 
custos de instalação, manutenção e a não 
utilização de gases com efeito de estufa. Outras 
características diferenciadoras dos nossos 
produtos são a portabilidade e a possibilidade 
de utilização no exterior.

Quais os mais adequados atualmente, no que 
respeita à questão pandémica e ao arejamento 
dos espaços?
Os equipamentos Cooler utilizam o ar exterior 
para baixar a temperatura, pelo que permitem a
introdução de ar fresco nos edifícios, o que é 
uma recomendação das autoridades de saúde. 
Por outro lado, os equipamentos Term são 
infravermelhos de onda curta, permitem 
aquecer os postos de trabalho mesmo quando 

há  necessidade  de  arejar  os  edifícios, 
permitindo  dar  conforto  térmico  aos 
trabalhadores no Inverno.

Durante este período pandémico, verificou-se 
um aumento dos pedidos para a aquisição 
deste tipo de equipamentos?
Não. Como já antecipávamos, houve um 
a u m e n t o  d a  p r o c u r a  d o  a l u g u e r  d e 
equipamentos que foi rapidamente suprida 
com a nossa vasta frota de aluguer, mas 
verificámos uma retração do investimento por 
parte das empresas. Mesmo assim, mantivemos 
o volume de faturação em termos de vendas.

Em que áreas de atividade são aplicáveis os 
equipamentos que comercializam?
O setor industrial representa mais de 60% da 
nossa atividade. O setor da restauração, apesar 
das dificuldades, está a aumentar a procura 
pelos nossos produtos e serviços devido à 
necessidade de rentabilizar os espaços 
exteriores.

“O MERCADO ESTÁ A AUMENTAR A PROCURA 
PELOS NOSSOS PRODUTOS”

A Ameno tem 15 anos de mercado e possui mais de 300 
equipamentos na sua frota de aluguer.  O seu core business 
centra-se na venda e aluguer de equipamentos de climatização 
e controlo de humidade alternativos ao tradicional ar 
condicionado, como explica Nuno Couceiro, CEO desta empresa.
 

Nuno Couceiro
CEO
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Lugar da Varziela, Rua E, lote 19-a
4480-623 Vila do Conde

Tel: 252 64 00 30

sanissimo@sanissimo.pt

Desde 1995 até agora, que balanço fazem 
da evolução da empresa e do próprio 
mercado?

Muita coisa mudou. A globalização do mercado fez 
com que a SANISSIMO adaptasse a sua estratégia 
de postura no mercado, mantendo o seu ADN 
inicial. Desse modo, a certificação do modelo de 
gestão por uma entidade independente tornou-se 
obrigatória para os seus gestores, desde muito cedo 
e a diferentes níveis. Nessa certificação, a 
SANISSIMO incluiu a conceção e desenvolvimento 
do produto, para além da sua produção  e 
comercialização, de modo a consolidar a confiança 
dos seus parceiros comerciais presentes e futuros. 
Crescemos também, como fabricantes que somos, 
no aumento da capacidade produtiva e respetiva 
automação.

Em que setores de atividades estão presentes?
A  designação  da  empresa  SANISSIMO  – 
Desinfetantes e detergentes de higienização define, 
de um modo genérico, os setores de atividade onde 
estamos presentes. Contudo, com a evolução do 
mercado, determinados setores têm ganhado 
maior relevância na nossa atividade, como 
lavandaria, cosmética e higienização / desinfeção.

O vosso departamento de I&D trabalhou de forma 
diferenciada, durante o período pandémico?
O departamento de I&D tem estado à altura dos 

desafios impostos pelo mercado, respondendo 
rapidamente às solicitações, quer reformulando 
produtos já existentes na sua gama, quer 
desenvolvendo novas respostas conjuntamente 

com alguns dos nossos parceiros, dos quais 
destacamos associações específicas do setor e 
instituições do ensino superior.

Quais as principais dificuldades encontradas 
durante este período?
Devido à necessidade de disponibilizar no mercado 
desinfetantes / higienizantes num curto espaço de 
tempo, algumas das matérias-primas que integram 
estes produtos escassearam rapidamente. Esta 
dificuldade foi, contudo, minimizada pela relação 

de longa data que temos com os principais 
fornecedores dessas matérias-primas.
Os produtos que são aplicados nas limpezas e 
desinfeções do dia-a-dia são eficazes no combate à 
pandemia? Ou foi necessário fazer alterações nos 
processos de limpeza e desinfeção para enfrentar 
este vírus?
Ambos os modos foram usados. Alguns dos 
produtos que já faziam parte da gama de 
desinfetantes / higienizantes da SANISSIMO, e que 
tinham associados a si procedimentos próprios de 
aplicação, mantiveram-se sem alterações. Alguns 
dos novos produtos desenvolvidos levaram à criação 
de novos processos de limpeza e desinfeção, tendo 
em conta a particularidade desses novos produtos.

A importância das pessoas ligadas ao setor da 
limpeza e desinfeção foi reconhecida neste 
período?
Toda a sociedade reconhece que a frente de batalha 
à pandemia integra, essencialmente, profissionais 
ligados à área da Saúde (médicos, enfermeiros, 
auxiliares, entre outros). Contudo, houve e continua 
a haver profissionais que atuam na retaguarda, que 
são as pessoas ligadas ao setor da limpeza e 
desinfeção, as quais garantem as condições para 
que os primeiros possam salvar as vidas dos que 
deles necessitam, salvaguardando também as suas 
próprias vidas. Estes profissionais que atuam na 
retaguarda não têm o merecido reconhecimento.

Luís Filipe e Liliana Bento são os administradores da SANISSIMO, uma empresa que desenvolve, produz e comercializa produtos 
de limpeza e desinfeção. Numa entrevista que assinala os 25 anos de atividade, os desafios trazidos pela maior necessidade de 
produtos de limpeza foram o tema central.

“CRIÁMOS NOVOS PRODUTOS E PROCESSOS DE LIMPEZA”

Liliana Bento e Luís Filipe 
Administradores
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O caminho para fábricas inteligentes

www.sew-eurodrive.pt


