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A Valor Magazine celebra um ano de mercado. 

Um ano a levar até si histórias de empreendedorismo, superação, aprendizagem, risco e 
determinação. 

Um ano a celebrar as vitórias de quem consegue transformar sonhos e objetivos em 
realidade e fazer disso a sua vida quotidiana. 

Um ano, na sua maioria, assolado por uma pandemia, uma nova crise económica e social 
e uma nova necessidade de não baixar os braços, de continuar a trabalhar todos os dias, 
para que a economia portuguesa não colapsasse. 

Um ano em que todos foram confrontados com a mudança repentina de hábitos, 
passando a fazer da casa escritório e, muitas vezes, sala de aula. 

Um ano intenso, único por todas as suas especificidades. 

Um ano consigo, a trabalhar para lhe trazer temas que estão na ordem do dia e que 
podem fazer a diferença. Esta edição não foi exceção – empreendedorismo e criatividade 
feminina, a saúde oral e as suas contingências, o Dia Mundial da Visão e as alterações que 
a Covid-19 impôs na área da limpeza e desinfeção – são apenas alguns motivos para 
folhear esta edição de outubro.  

Um ano, seguindo juntos. E assim continuaremos, porque juntos somos Valor Magazine.
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“ESTE SETOR 
É UM CATALISADOR 

DA MUDANÇA”

Sónia Marçal é a  CEO da Incomunicado, uma empresa com 
20 anos de mercado no setor das telecomunicações. Em 
agosto deste ano, voltou a arriscar e, fazendo da crise uma 
oportunidade, criou a NOX IT, uma empresa da mesma área, 
desenhada para responder com rapidez e flexibilidade às 
necessidades dos parceiros empresariais, em 
telecomunicações e IT. Uma entrevista sobre o setor das 
telecomunicações em Portugal e sobre a profissional, com 
mais de duas décadas de experiência, que continua a acordar 
“como se fosse o primeiro dia de um grande projeto”.

Sónia Marçal
CEO
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 Incomunicado nasceu há cerca de 20 Aanos, com o foco nos serviços de 
telecomunicações,  para  clientes 

empresariais. De então para cá, que análise faz do 
setor das telecomunicações?
O setor das telecomunicações tem avançado de 
uma forma inimaginável. Há 20 anos, as SMS 
ainda não estavam massificadas e só havia alguns 
telemóveis com GPRS (internet móvel em modo 
muito lento – 28 kbps), os avanços tecnológicos 
aceleraram o mercado, tornando-o muito mais 
competitivo e exigente. Foi fundamental haver um 
posicionamento diferenciador na forma de ver os 
negócios e na sua abordagem. Diria que as 
grandes mudanças foram a velocidade, a 
mobilidade e rapidez com que tudo aconteceu. 
Este setor é um catalisador da mudança e um 
enorme desafio diário e especializado, para 
ajudarmos os nossos clientes a acompanharem 
todas estas inovações e tirarem o máximo partido 
em proveito dos seus negócios e processos 
produtivos. 

Cada vez mais, as empresas necessitam de estar 
presentes  no  mundo  digital,  bem  como 
contactáveis pelo telefone. Que soluções oferecem, 
relacionadas com a última tecnologia disponível, 

que satisfaça esta necessidade empresarial?
A presença digital hoje pode ser comparada com 
uma montra de loja. Há 30 anos, a loja com a 
melhor montra era a que mais clientes captava na 
sua rua. Hoje, a montra é a internet e a rua é 
global, com o site institucional, com e-commerce 
“aberto” 24 horas, com divulgação nas redes sociais 
dos produtos, serviços e campanhas promocionais.
Todas estas ferramentas estão disponíveis para as 
empresas e a adesão a estes serviços é hoje um 
processo muito simples. A Incomunicado oferece 
soluções aos decisores para orientarem o budget 
disponível para os serviços que melhor se podem 
adequar aos objetivos de cada negócio.

Existe, simultaneamente, uma necessidade de 
simplificar os processos e de permitir que a 
informação esteja acessível a todos quantos dela 
necessitam. Como podem ajudar a solucionar 
estes desafios de acesso/armazenamento de 
informação?
Há imensas formas de digitalizar processos, 
simplificando toda a atividade do negócio. A 
equipa da Incomunicado está preparada para 
responder ativamente a todas estas necessidades 
empresariais, construindo propostas de valor 
ajustadas ao negócio do cliente. A “nuvem” tem 

cada vez mais espaço, segurança e funcionalidades 
que contribuem para um processo de gestão 
otimizado, independentemente do local onde nos 
encontramos, ou da tecnologia de acesso, ou seja, 
são formas de gerir processos, negócios e 
empresas onde, como e quando precisamos.

A IoT veio ajudar precisamente a digitalizar 
processos. Quais as mais-valias da tecnologia 
M2M (Machine to Machine), que permite a troca 
de  informação  entre  dispositivos  sem  a 
intervenção humana?
A civilização tem vindo a mecanizar tudo o que 
consegue, desde a nora que puxa água com 
recurso à força animal, que veio poupar em muito 
a energia despendida neste processo, enquanto 
aumentou  a  disponibilidade  da  água.  A 
comunicação entre máquinas (M2M) está a fazer 
o mesmo, libertar-nos de tarefas que facilmente 
podem ser feitas por máquinas, mas a outra 
escala.  Neste  âmbito,  há  centenas  de 
possibilidades que se adaptam a cada negócio e os 
resultados são imediatos,  em termos de 
produtividade. Localizar uma frota automóvel, 
monitorizar a assiduidade de um colaborador, 
ligar/desligar equipamentos por sensores, repor 
automaticamente stock, só para citar alguns 
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exemplos mais comuns. Estes serviços vêm melhorar a nossa qualidade de vida, 
diminuir as tarefas repetitivas e aumentar a produtividade. Esta tecnologia e as 
suas aplicações estão a dar os primeiros passos, havendo um universo de 
possibilidades em aberto e em constante desenvolvimento.

Que análise faz da chegada do 5G ao país e das possibilidades que essa 
tecnologia oferece às empresas?
O 5G para a maioria dos utilizadores é percebido como um aumento da 
velocidade de ligação, mal comparado com as diferenças entre o ADSL e a Fibra, 
quando esta ainda era uma novidade. Mas o 5G é muito mais que velocidade, 
será possível ter novos serviços e produtos que recorram à capacidade de 
interatividade e resposta imediata que esta nova tecnologia proporciona. Da 
mesma forma que a internet de banda larga permitiu o teletrabalho no setor dos 
serviços e nas escolas, o 5G vai permitir o teletrabalho de muitas outras 
profissões, mais exigentes em termos de interatividade em tempo real, como os 
transportes e a saúde. Numa visão futurista, vamos poder usar diariamente 
comunicações com o nosso holograma.

Em agosto de 2020 nasceu a NOX IT, uma empresa que também corresponde 
às necessidades de serviços de telecomunicações e de IoT das empresas 
nacionais. O que a fez iniciar um projeto numa altura de crise económica e social?
Experiência de duas décadas no setor das telecomunicações, acreditar que 
existem várias oportunidades em todo o segmento empresarial onde nos 
inserimos e construir mais um negócio de sucesso. Os momentos de crise, para 
mim, são vistos como uma oportunidade. Ao longo destes anos, a minha frase 
de eleição - “nas crises há sempre grandes oportunidades” -, define a minha 
forma positiva de encarar todos os desafios. Oportunidades de reavaliar as 
necessidades  futuras, o que o mercado procura num parceiro de 
telecomunicações e IT e é nesse novo espaço que a NOX IT está posicionada. 
Cada vez mais, as telecomunicações serão parte integrante das empresas, por 
sermos os facilitadores das ligações, os que “unem as peças do puzzle”, os que 
permitem que a empresa possa estar em qualquer parte do planeta e manter 
os níveis de produção, atenção ao cliente, desenvolvimento de produto. No 
fundo o escritório está a mudar e sem telecomunicações isso nunca teria 
acontecido, o que trouxe para um patamar diferente as empresas de 
telecomunicações.

A que necessidades procura a NOX IT dar resposta?
A todas as necessidades de telecomunicações e IT empresariais. O portefólio é 
enorme e abrange todos os setores de atividade, desde os serviços de maior 
complexidade aos mais massificados, de forma simples, rápida e objetiva. Acima 
de tudo, queremos marcar pela diferença na abordagem e no tempo de 
resposta. O que é decisivo para o sucesso dos nossos clientes será também 

decisivo para o nosso sucesso e é nessa direção que a NOX IT se encontra com o 
cliente, ao lado das empresas, ao lado dos decisores, se preferir, numa busca 
comum pelo sucesso.

Quais os desafios de recrutar recursos humanos atualmente?
Não é fácil encontrar pessoas, neste mercado tão competitivo e, por vezes, 
desvalorizado. Por esta razão, recrutar pessoas improváveis para esta área, sem 
experiência comercial ou tecnológica, e formá-las, tem sido a melhor aposta. 
As qualificações académicas contribuem apenas para uma parte do 
conhecimento de base IT. Sem dúvida que o perfil individual se sobrepõe e os 
maiores desafios são encontrar candidatos com garra comercial que gostem 
de comunicar e queiram contribuir para o sucesso das empresas.
A autoformação é outra característica essencial, dada a velocidade com que 
são desenvolvidos e lançados novos serviços.

Como se definiria, enquanto empresária e líder? Considera o empreendedorismo  
e a gestão de risco capacidades fundamentais para gerir empresas, sobretudo em 
alturas de incerteza, como a que atravessamos?
Levanto-me todos os dias como se fosse o primeiro dia de um grande projeto, os 
objetivos dos nossos clientes são os meus objetivos. Tive sempre o privilégio de 
trabalhar com pessoas que me ajudaram a crescer, que contribuem para esta 
visão e que me ajudam a “fazer acontecer”. Como líder, sou focada e resiliente. 
Aliado à capacidade de adaptação e de mudança, o empreendedorismo é um 
dos fatores que melhor prepara as empresas para os desafios encontrados. Ser 
empreendedor é antecipar, arriscar, lutar e transformar. A gestão do risco torna-
nos mais eficazes, mais objetivos e mais alerta nas decisões que tomamos. 
Numa altura em que o mundo está a atravessar um momento tão incerto, para 
além de tudo o que já mencionei, e quando a Incomunicado está solidificada, 
iniciar um desafio novo na NOX IT, alguma loucura e coragem também ajudam!

Que análise faz da atual conjuntura económica e como devem os empresários 
posicionar-se no mercado?
Os acontecimentos de 2020 vieram provar a necessidade de acelerar mais os 
processos de digitalização dos negócios e das empresas, por um lado para 
garantir a continuidade dos negócios numa crise, por outro para flexibilizar o 
acesso e a disponibilidade de informação. Uma empresa deve garantir que 
continua a laborar independentemente dos desafios. A adaptação a novas 
realidades de trabalho é um fator essencial para o sucesso e o tempo que a 
empresa demora a ajustar-se pode ser hoje muito reduzido e determinante 
para o resultado. Reestruturem-se, se for o caso, adaptem-se, sejam rápidos 
nas decisões e ajustem-se a esta nova forma de viver. Todos temos de ser mais 
flexíveis para podermos ir mais longe. Utilizo muito vezes no meu dia-a-dia o 
lema “vamos ver fora da caixa”.
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GRUPO THALES: 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
QUE MOLDAM O MUNDO

O Grupo Thales está presente em Portugal há 32 anos, sendo responsável pelo desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas de 
ponta, como explica o engenheiro e director de Marketing, João Salgueiro. Actualmente, este grupo empresarial é um dos líderes mundiais em 
produtos tecnológicos para as áreas da Aeronáutica, Transportes, Defesa, Espaço, Segurança e Cibersegurança.

omo se posiciona a empresa no mercado Ce  no  mundo,  no  que  respeita  ao 
desenvolvimento de novas tecnologias?

O Grupo Thales está hoje presente em Portugal 
através de 2 empresas: a EDISOFT e a Thales 
Portugal, tendo-se iniciado esta presença em 1988, 
pela participação no capital da empresa EDISOFT, 
constituída no âmbito da aquisição pela Marinha 
Portuguesa das Fragatas Meko, que integravam 
tecnologia da Thales. A Edisoft foi constituída com o 
objectivo de fixar em Portugal a tecnologia 
associada aos Sistemas de Gestão dos Sistemas de 
Combate (CMS), garantir a sua manutenção e a sua 
evolução com base numa estrutura localizada em 
Portugal. Desde então, a Edisoft alargou o seu 
âmbito de actuação, para além do domínio Naval, 
aos sectores do Espaço, Aeronáutica e Controlo de 
Tráfego Aéreo. Neste domínio, destacamos a 
recente adjudicação do sistema de Controlo de 
Tráfego Aéreo para o Aeroporto de Lisboa e a 
participação na construção de três Navios Patrulha 
Oceânicos nos Estaleiros de Viana do Castelo. No 
domínio Espacial, a Edisoft está fortemente 

envolvida com a ESA, operando uma estação 
terrestre na ilha de Santa Maria, nos Açores, para 
actividade de seguimento e recepção da telemetria 
dos lançamentos de missões espaciais, efectuados a 
partir da base de Kourou, na Guiana Francesa, e na 
recepção, processamento e análise de dados de 
satélite, de modo a detectar derramamentos de 
poluentes numa alargada região do Atlântico 
Norte. Ainda no domínio Espacial, é de realçar a 
utilização do sistema Operativo RTEMS em mais de 
20 satélites em operação, nomeadamente na 
constelação Europeia do Sistema Galileo. A Thales 
Portugal posiciona-se como uma empresa de 
engenharia, integradora global de soluções de 
Controlo de Tráfego e de Comunicações para o 
mercado Metro/Ferroviário, sendo um dos poucos 
Centros de Competência do Grupo neste domínio, 
com projecção e presença a nível global. Um dos 
produtos mais importantes desenvolvidos pela 
Thales Portugal, e com presença global em mais de 
18 países, trata-se da plataforma de Conforto ao 
Passageiro, que integra a informação visual, 
anúncios sonoros e entretenimento, disponibilizado 

em diversos modos de transporte. O Grupo Thales é 
um dos líderes mundiais em tecnologias para os 
sectores  da  Defesa,  Espaço,  Aeronáutica, 
Transportes,  Segurança e Cibersegurança, 
investindo mais de dois  biliões de euros 
anualmente em R&T, permitindo-lhe definir a 
agenda tecnológica mundial. As soluções e 
produtos da Thales destinam-se às grandes 
Organizações e Alianças, Instituições, Áreas 
Metropolitanas e Governos, entidades a quem 
confiamos os destinos e a evolução do mundo.

O apoio à mobilidade é cada vez mais importante. 
Que soluções existem que facilitem, cada vez mais, 
essa promoção dos transportes públicos?
Para a Thales, a mobilidade operacionaliza-se 
através do transporte terrestre, aéreo e marítimo. 
Ao nível do transporte aéreo e dos sistemas 
embarcados, a Thales tem soluções para os 
sistemas eléctricos das aeronaves, sistemas 
aviónicos e de comunicações, sistemas de detecção 
e ajudas à navegação, sendo um dos líderes 
mundiais em sistemas de entretenimento a bordo. 

João Salgueiro
Engenheiro e Director de Marketing

*Este artigo não segue as normas do Acordo Ortográfico
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Ainda sobre o transporte aéreo, a Thales é líder 
mundial nos sistemas de Controlo de Tráfego 
Aéreo e os seus sistemas controlam mais de 40% 
do espaço aéreo mundial. A Thales é ainda líder 
em sistemas de Radares no solo e ajudas à 
navegação, bem como em sistemas de simulação 
e treino das tripulações. Ao nível do transporte 
marítimo, a Thales apoia a mobilidade através dos 
sistemas de comunicações e de navegação 
presentes nos satélites fabricados e lançados pela 
Thales. No transporte terrestre, será de destacar a 
forte  presença  da  Thales  no  domínio 
Metro/Ferroviário, onde a Thales é um dos 
principais integradores mundiais de soluções para 
o Controlo, Gestão e Segurança deste tráfego.

Q u e  p ar c e r i a s  e x i s te m ,  c om  v i s t a  a o 
desenvolvimento de projectos e de investigação 
nestas áreas?
Particularmente para Portugal, a Thales Portugal 
tem estabelecidas importantes parcerias. Com o IST, 
para o apoio a estudantes e doutorados, para o 
desenvolvimento de novas áreas de conhecimento 
de interesse mútuo, com uma forte componente 
académica traduzida em aplicação comercial; com 
um operador de aeroportos, para o desenvolvimento 

de soluções com vista ao aumento da eficácia das 
operações aeroportuárias e ainda com gestores de 
infra-estruturas de transportes para projectos de 
inovação que respondam a preocupações específicas 
e necessidades do mercado. Uma vez que a Thales 
Portugal desenvolve grande parte da sua actividade 
nos mercados de exportação, dada o reduzido nível 
de investimento local, são sistematicamente 
estabelecidas parcerias com fornecedores locais que 
nos acompanham nas “aventuras” além-fronteiras.

Que avaliação faz da segurança interna e externa 
nacional?
Olhamos com preocupação para a gritante 
diminuta preocupação com a protecção das infra-
estruturas críticas e com a protecção da informação 
e para a extrema dificuldade em fazer entender o 
custo/benefício de soluções de protecção. Ainda 
somos um país de brandos costumes, mas os 
tempos mudam e depressa.

Portugal tem também uma posição de destaque 
junto da indústria aeroespacial. Parece-lhe que o 
sector ainda tem espaço para crescer e se destacar 
mais, internacionalmente?
A actual situação de pandemia está a ter um forte 

impacto nas actividade espaciais. No entanto, 
existe um plano e ambição para o sector espacial 
em Portugal, tirando partido das capacidades e 
geografia do país. A Thales Portugal, através da 
EDISOFT, está a seguir e a suportar este plano e a 
angariar o suporte do Grupo Thales para estas 
iniciativas, que permitirão colocar Portugal num 
plano relevante no cenário aeroespacial europeu.

Existem novidades para breve, que possa partilhar 
connosco?
Diria que as tendências que se revelarão no curto 
prazo se centralizam ao nível de uma maior 
digitalização dos sistemas e serviços, ao nível da 
Cibersegurança e da Mobilidade. Em todos estes 
domínios, a Thales Portugal terá novidades e 
iniciativas a divulgar a seu tempo. Sobre a 
Mobilidade, novos conceitos e modelos estão a 
surgir. No entanto, o âmbito da Thales centra-se na 
gestão e tratamento da informação relacionada 
com  os  modos  de  transportes  e  os  seus 
utilizadores, que permita a todos, sob diferentes 
prismas, obter valor para as suas necessidades. 
Neste ponto, achamos que há ainda um caminho a 
fazer. A informação tem valor se for utilizada, de 
nada vale se for guardada.



A construção em aço leve já é uma aposta 
por parte de alguns clientes particulares 
e mesmo empresariais?

Já trabalhamos com o aço leve há sete anos, tendo 
começado como forma de dar resposta às 
necessidades específicas de alguns clientes. No 
entanto, fruto da clara superioridade e qualidade 
deste material, e de todas as vantagens inerentes, 
neste momento a construção em LSF é a nossa 
principal atividade. A procura tem sido crescente, 
quer na área da construção quer na reabilitação, 
onde este material, por ser leve e resistente, 
permite reconstruir edifícios (habitualmente até 
quatro andares)  com muita segurança e 
sustentabilidade, pois não acresce peso excessivo 
às estruturas já existentes.

Que outras vantagens podemos apontar a este 
material, que tornam estas construções mais 
eficientes?
Em primeiro lugar gostava de ressalvar que este 
material apresenta muitos benefícios, tanto para o 
construtor como para o consumidor. É uma 
construção eficiente e sustentável – 90% dos 
materiais que usamos são sustentáveis, além de 
toda a sua envolvência no meio da obra - desde 
prazo de execução mais curto, impacto no 
ambiente, redução drástica de entulhos, não 
utilização de água - que classificam este tipo de 
construção como “green building”. O aço e as 
placas estruturais podem ser reutilizadas, pois são 
feitas de OSB, madeiras laminadas prensadas com 
resinas. Depois temos a durabilidade, o aço já vem 

com uma proteção, que garante uma durabilidade 
construtiva extremamente elevada. Aqui, os 
materiais com que trabalhamos fazem toda a 
diferença no resultado final. Existe ainda o fator 
conforto. Podemos falar em três grandes fatores: 
isolamento térmico, isolamento acústico  e 
impermeabilização. Em Portugal é comum sentir 
frio dentro de casa devido ao mau isolamento. 
Neste tipo de construção, esses problemas são 
controlados através dos materiais de isolamento 
térmico que usamos. A temperatura interna 
mantém-se uniforme durante mais tempo, 
poupando energia. A nossa empresa dispõe de 
uma gama de produtos muito avançados, no que 
diz respeito ao isolamento térmico, mas também 
acústico, do imóvel. Este isolamento não ocupa 
espaço interno, já que o processo é feito no interior 
da viga de aço, que é oca, permitindo o 
preenchimento do espaço com o material isolador.
Não podemos deixar de falar também na rapidez 
da construção. Este é, sem dúvida, o fator que 
acaba por ter um impacto maior na hora de o 

cliente optar por aço leve, pois um dos maiores 
custos de qualquer obra é a mão-de-obra, e neste 
caso, como o processo é mais rápido, permite uma 
poupança significativa, o que torna este material 
muito competitivo. A rapidez deve-se ao fato de 
este tipo de construção não implicar tempos de 
secagem, pois não utiliza água.

Sendo os materiais topo de gama, a preparação 
dos recursos humanos deve ser diferente daquela 
para trabalhar em construção de alvenaria?
Sim tem de haver uma preparação diferenciada. 
Normalmente, essa formação é dada por mim. É 
fundamental que o colaborador já tenha algum 
c o n h e c i m e n t o  e m  c o n s t r u ç ã o  c i v i l , 
nomeadamente na leitura de projetos. É 
necessário adquirir conhecimentos sobre a própria 
estrutura LSF, sobre o processo de montagem das 
vigas da forma correta, entre outras especificações 
do material e da sua aplicação.

A QD Engenharia é uma empresa de construção civil e reabilitação, especializada em estruturas em aço leve – Light Steel Framing
 (LSF). O administrador, Duarte Gomes, engenheiro com mais de 20 anos de experiência profissional, explica as caraterísticas do
aço leve e as vantagens deste tipo de construção.

“"O FUTURO DA CONSTRUÇÃO 
 PASSA PELO LSF"

Portugal Criativo
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A QD Engenharia é uma empresa virada para o futuro. A inovação e a 
sustentabilidade são fundamentais para manter a empresa na vanguarda?
A nossa prioridade é sempre apresentar soluções ao cliente que vão de encontro 
ao que procura, mas também numa ótica de dar a conhecer materiais 
inovadores, sustentáveis e competitivos, que venham acrescentar aos seus 
projetos vantagens que desconheciam. Sentimos que ainda estamos a desbravar 
terreno nesta área, uma vez que o LSF ainda não é totalmente conhecido, mas a 
resposta tem sido muito positiva! Com o mercado em contínua evolução e 
transformação, é imperativo, enquanto empresa, apostar na inovação com 
sustentabilidade. Esta preocupação começa já a sentir-se nas próprias fábricas, 
com produtos de menor impacto ambiental. É, sem dúvida, uma evolução no 
mundo da construção, da qual orgulhosamente sentimos estar na vanguarda.

Como antecipa os próximos tempos?
O futuro passa, com certeza, pelos edifícios construídos em LSF. Eu diria até 
que “o presente passa pela construção em LSF”, pois é um futuro que já está 
aqui. Estamos focados nos projetos que temos neste momento, continuamos 
a apostar na formação e divulgação dos nossos serviços, sempre com uma 
perspetiva otimista. Sabemos que vivemos tempos de incerteza e é normal 
que algumas pessoas tenham colocado em pausa os seus projetos. No 
entanto, estamos aqui, disponíveis e prontos a abraçar os desafios que se 
coloquem, acreditando que a diferença passará pela proximidade que 
mantemos com o cliente.

Continuarão a trabalhar para entregar o sonho aos clientes?
É o meu princípio e faço questão de o alargar a toda a equipa. Quando um 
cliente começa uma obra não é para ter problemas. É para usufruir. No caso da 
construção em LSF, o facto de ser mais rápida entusiasma as pessoas, pois 
conseguem ver diferenças rapidamente. 

Sabemos que temos uma responsabilidade enorme, pois a construção de uma 
casa é um projeto de vida, que implica quase sempre um empréstimo 
bancário de longa duração. Por isso, é fundamental que a pessoa se sinta 
confortável e apoiada durante todo o processo da obra, até ao resultado final. 

Felizmente temos clientes satisfeitos, que nos recomendam, e esse é o sinal 
máximo de confiança que nos podem dar. Somos uma empresa com e para o 
cliente a 100%. O objetivo final é sempre entregar um “lar” a quem nos confia 
o seu sonho.



NOxAQUA: A SMART TECH 
AO SERVIÇO DA AQUICULTURA
Gabriela Almeida, Professora Associada no Instituto Universitário Egas Moniz, é 
doutorada em Bioquímica pela FCT NOVA, onde exerce funções de i nvestigadora, tendo 
desenvolvido trabalhos de investigação sobretudo relacionados com desenvolvimento 
de biossensores. Assim nasceu a startup Nitrogen Sensing Solutions, da qual é 
fundadora e CEO e onde foi desenvolvido o NOxAqua, um biossensor que analisa 
compostos azotados em água e obtém os resultados em minutos.

 aposta da Nitrogen Sensing Solutions passa pela gestão eficiente Ados recursos naturais, nomeadamente a água, através de smart 
technology. Quais os objetivos últimos da utilização desta 

tecnologia?
A utilização de uma tecnologia smart permitirá aos aquicultores 
monitorizar à distância a qualidade da água e detetar atempadamente, ou 
mesmo prever, a ocorrência de picos de concentração de compostos 
azotados, que provêm da urina dos peixes e da degradação da matéria 
orgânica. Estes compostos são altamente indesejáveis pois, no melhor dos 
cenários, stressam os animais aquáticos, abrandando o seu crescimento; já 
no pior dos cenários, levam à morte de toda uma produção, causando 
prejuízos de larga escala. A monitorização smart possibilita aos aquicultores 
tomarem medidas que combatam as consequências dos picos de 
concentração, evitando consequências catastróficas, como as que 
aconteceram no início deste ano, numa das instalações de uma das maiores 
empresas de produção de salmão, a Atlantic Sapphire, onde o aumento 
brusco dos níveis de compostos azotados levou à morte repentina de 227 
mil salmões. No dia a seguir ao incidente, os valores das ações da empresa 
caíram 18%.

Que tecnologia é esta e como funciona?
É uma tecnologia diferente das demais soluções existentes no mercado, 
pois baseia-se em biossensores que detetam e analisam nitratos, nitritos e 
amónia, ou seja, utiliza componentes biológicos que reconhecem 
seletivamente cada um dos compostos azotados, mesmo em amostras 
complexas. Na prática, um chip modificado com os tais componentes 
biológicos é inserido na ranhura de um pequeno leitor e os resultados são 
obtidos em poucos minutos. Os dados podem ser visualizados num 
telemóvel ou no centro de controlo.

E  quais as suas mais-valias?
Uma das principais vantagens é o facto de serem mais seletivos, ou seja, os 
resultados obtidos são muito menos suscetíveis à ocorrência de erros 
provocados por interferentes existentes nas amostras. Além disso, são 
muito rápidos e fáceis de usar, funcionando in situ, evitando assim a recolha 
e transporte de amostras para laboratórios centrais. Fazendo um balanço 
simples, apresentam uma excelente relação custo-benefício.

Em que medida pode este dispositivo ajudar a controlar os níveis de 
nitrogénio na água?
Vivemos na era do conhecimento, em que o acesso a dados “vale ouro”. Não 
sendo novo, este conceito é igualmente válido para os aquicultores. Se, a par 
de outros parâmetros, um produtor tiver a capacidade de controlar 
continuamente os valores da concentração destes três compostos, irá 
conseguir uma melhor gestão da água, economizando recursos 
energéticos, otimizando a taxa de crescimento das espécies e evitando 
incidentes desastrosos.

Qual a importância deste projeto para a aquicultura?
A aquicultura tem-se revelado uma alternativa muito importante às 
atividades de pesca tradicional, sendo já responsável por mais de 50% da 
produção mundial de animais aquáticos para consumo humano (peixe, 
moluscos, crustáceos, entre outros). Segundo a FAO, a aquicultura é um 
setor agropecuário estratégico que se encontra em pleno crescimento. A 
produção eficiente de organismos aquáticos depende imenso da qualidade 
da água do sistema de cultura, pelo que nos últimos 10 anos se tem 
assistido a um progresso tecnológico notável nesta área. Contudo, a 
performance dos dispositivos atualmente existentes para deteção e 
quantificação de amónia, nitrito e nitratos não satisfazem os requisitos 
exigidos pelos aquicultores. O NOxAqua surgiu precisamente para 
solucionar este problema.

Gabriela Almeida
Co-founder e CEO

www.nitrogensensing.com
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Qual o vosso conceito de negócio?

Somos uma empresa especializada em negócios 
imobiliários de maior relevância. Este conceito 
integrado passa por analisar, idealizar e realizar 
negócios no mercado imobiliário. O core business 
da empresa é a consultoria e gestão de projetos 
imobiliários, desde a sua elaboração, construção e 
promoção de produtos diferenciados no segmento 
residencial. Contamos também com uma equipa 
especializada na área financeira, mediação 
imobiliária e gestão de ativos.

 

  
                                      

A construção acontece a pedido do cliente ou a 
empresa aposta na construção para posterior 
comercialização?
Para além de construirmos a pedido do cliente, 
também é parte integrante do nosso plano de 
negócios a aposta na construção nova com 
investimento próprio para comercialização. De 
momento, estamos a projetar mais de 60 fogos 
habitacionais, com a construção de vários 
empreendimentos já no decorrer do próximo ano 
de 2021.

Tendo em conta o leque de serviços que 
disponibilizam ao cliente, a equipa da Jhomea 
Invest é formada por pessoas especialistas em 
todas as áreas de trabalho?
Sim, conseguimos reunir pessoas na nossa equipa 
com as valências necessárias para dar uma resposta 
capaz de solucionar as exigências dos nossos 
clientes. Além da equipa técnica, contamos com 
uma equipa multidisciplinar de “private brokers” 
que presta um atendimento individualizado, 
permitindo satisfazer as necessidade do cliente. 
Também as nossas parcerias sólidas, sobretudo a 
nível da Banca, são um aspeto importante na 

confiança necessária e prestada ao cliente, assim 
como aos nossos parceiros de negócio 

que, com o nosso apoio, garantem 
uma maior capacidade de assessoria 

em diversas vertentes.

Que características definem os vossos projetos e 
construção?
Os nossos projetos tornam-se diferenciadores 
porque trabalhamos desde os mais pequenos 
pormenores até aos mais importantes elementos 
arquitetónicos, assim como na apresentação do 
produto. No processo de construção, conseguimos 
simplificar e otimizar todo o processo, com a oferta 
de mão-de-obra qualificada, garantindo qualidade 
e o cumprimento dos prazos contratualizados.

Qual o vosso modelo de trabalho e o que vos 
diferencia no mercado?
As nossas políticas de transparência são um aspeto 
fundamental na nossa forma de atuar no mercado 
e para com os clientes. Distinguimo-nos de outros 
promotores sobretudo através da proximidade que 
criamos com o cliente. Como vendemos os projetos 
em planta, é importante que os clientes participem 
ativamente, em todo o processo e se sintam 
acompanhados.

Que avaliação faz do setor imobiliário, tendo em 
conta o período de pandemia e a posterior 
reabertura do mercado?
Hoje o setor imobiliário está melhor preparado 
para uma crise do que no passado. Existiu uma 
quebra de vendas no último semestre, no entanto 
as transações continuam a realizar-se. Quando se 
esperava um alívio fiscal e medidas de recuperação 
efetivamente precisas, criou-se o inverso, com uma 
falsa sensação que o mercado não precisa deste 
investimento. Apesar desta imprevisibilidade no 
setor, acreditamos na perseverança do nosso 
trabalho e, por isso, acreditamos que o sucesso 
continuará a ser alcançado.

A Jhomea Invest é uma empresa completa, no que concerne aos serviços prestados na área de consultoria imobiliária, pois trabalha um 
projeto desde a sua elaboração, construção e comercialização. Além disso, dispõe de uma equipa ligada à área financeira, mediação 
imobiliária e gestão de ativos, como explica o diretor executivo, José Afonso.

TRANSPARÊNCIA E PROXIMIDADE 
NO SETOR IMOBILIÁRIO

 jhomeainvest.com
José Afonso
Diretor Executivo
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“2021 SERÁ UM BOM ANO 
  PARA O IMOBILIÁRIO”

Sara Fernandes é a broker da Remax Coral, uma agência 
imobiliária situada em Coimbra que abriu em 2014, aproveitando 

o final de um ciclo de crise económica que o país viveu. 
Empreendedora, começou o seu percurso no setor imobiliário como 

consultora e reconhece que a sua fase de maior crescimento 
aconteceu após a abertura da sua própria agência.

 que a levou a ingressar na área do imobiliário?O
A minha área de formação é Arqueologia. Quando acabei 
o curso, estive um ano a lecionar a disciplina de História e 
depois fiz acompanhamentos arqueológicos, durante 
dois anos. Entretanto, nasceu a minha filha mais velha e 
eu deparei-me com o facto de ter de sair de Coimbra caso 
pretendesse continuar a realizar trabalhos no âmbito da 
Arqueologia. Tomando em consideração o facto de ter de 
me afastar da minha filha e o interesse remuneratório do 
trabalho, optei por deixar a Arqueologia e entrei no setor 
imobiliário, em 2002. Quando o fiz, entrei para uma 
imobiliária de Coimbra, tradicional, que não era um 
franchising. Só iniciei o meu percurso na Remax em 2011. 
A determinado momento, julguei que fazia sentido abrir 
a minha agência, dado que já tinha muita experiência no 
setor e porque estávamos a sair de uma crise, o que 
representa sempre um bom momento para montar um 
negócio.

Sara Fernandes
Broker

Arquitetura, Construção e Imobiliário

14



Como define a sua forma de trabalhar enquanto 
broker?
Ser consultora imobiliária e ser broker são posições 
completamente distintas, isto porque se enquanto 
consultora eu tinha flexibilidade, procurava uma 
determinada rentabilidade, acompanhava o 
cliente e ainda conseguia conciliar a atividade com 
a minha vida familiar, enquanto broker o meu 
principal objetivo é conseguir criar e gerir uma 
equipa, permitindo que a mesma cresça. É muito 
importante saber gerir a parte emocional de cada 
um e a parte empresarial. Todas as pessoas são 
diferentes e é essa diferença que é importante 
saber gerir.

Quais os traços característicos da sua equipa?
A minha equipa é constituída por pessoas 
maduras,  acima  dos  40  anos,  casadas  e 
licenciadas, na sua maioria. Muitas ficaram sem 
trabalho e veem no setor imobiliário uma forma 
de criar uma carreira estável, com uma realidade 
de faturação que lhes permite ter uma vida 
bastante confortável. Os mais novos também se 
candidatam, mas têm mais urgência em que a 
faturação comece a surgir, isto porque querem 
iniciar a vida – comprar casa, carro, ou casar – e 
acabam por desistir mais facilmente quando 
percebem que esta carreira precisa de tempo.

A formação é atualmente um fator decisivo no 
desenvolvimento e na concretização de negócios?
Desde que entrei para o setor imobiliário, em 
2002, até ao momento, noto uma mudança 
enorme. Quando entrei para o setor imobiliário, 
não havia formação. As pessoas que trabalhavam 
nesta área estavam acostumadas a trabalhar de 

uma determinada forma e não alteravam essa 
forma de trabalhar. Quando entrei para a Remax, 
vivia-se um período de mudança no setor 
imobiliário. Quem estava desempregado – fruto 
da crise que o país atravessava – via no ramo 
imobiliário uma possibilidade de carreira e 
também de aportar ao setor algo novo, fruto dos 
seus próprios conhecimentos. Foi nessa altura, 
quando conheci o projeto da Remax e a forma 
como eles consideravam que um consultor devia 
trabalhar, que percebi que me identificava muito 
mais com a Remax do que com as imobiliárias 
tradicionais. Na Remax, a formação é contínua e 
isso permite aos consultores adaptarem-se às 
alterações do mercado e aos clientes que surgem, 
porque todos são diferentes: há os mais exigentes, 
os mais informados, aqueles que têm mais ou 
menos cultura geral, e o papel do consultor passa 
por saber estar com todos. Para um consultor, é 
importante reconhecer o perfil de cliente e tratá-lo 
de forma adequada.

Como é que define o mercado imobiliário da 
região de Coimbra?
Coimbra sempre foi uma cidade bastante 
interessante, no que respeita ao imobiliário, 
embora nos últimos dois anos tenhamos tido 
algumas dificuldades, nomeadamente no que 
respeita à oferta. Apesar da Covid-19, o que se tem 
notado é que tem havido uma procura contínua 
por parte das pessoas, sobre diferentes tipologias – 
moradia, apartamento, com ou sem terraço ou 
varanda…Muitas pessoas querem sair das cidades, 
outras querem voltar à cidade….Há sempre 
compradores, para todo o tipo de produtos. O 
problema está na escassez da oferta, que acabou 

por levar à subida dos preços. Ainda assim, 
mesmo com as dificuldades de circulação 
inerentes à pandemia, o mercado estrangeiro 
continua a procurar casa em Portugal, sobretudo 
no que respeita a franceses, ingleses, brasileiros e 
norte-americanos.

A Remax faz 20 anos. Que avaliação faz do seu 
próprio caminho na área imobiliária e da evolução 
da Remax?
A Remax era completamente diferente daquilo 
que  é  hoje,  quando  chegou  a  Portugal. 
Atualmente, é seguramente a marca mais bem 
representada no país. Tem imensas lojas e 
consultores e a formação contínua que oferece 
permite a todos serem cada vez melhores 
profissionais. Além disso, o sistema de partilha em 
rede e as plataformas digitais permitem aos 
consultores acompanharem o cliente de uma 
forma próxima, fazendo-o sentir-se especial. Em 
termos pessoais, o meu maior crescimento 
aconteceu com a abertura da agência, pois tive de 
aprender a gerir pessoas e expectativas e, 
sobretudo, a acalmar.

Qual lhe parece que será o comportamento do 
mercado nos próximos tempos?
A Covid-19 e a dificuldade económica adjacente 
farão com que haja uma maior diversidade de 
casas para vender nos próximos tempos, porque 
vai haver muito mais pessoas que vão querer 
realizar negócios nesta altura pós-pandemia, com 
os preços estabilizados a um nível mais baixo. 
Creio que 2021 será um bom ano.

remax.pt/coral
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Há já 18 anos que a H Tecnic atua no mercado da Engenharia Civil. 
Qual a vossa filosofia de trabalho?

A H Tecnic atua num nicho de mercado. Quando se fala em reabilitação e 
restauros, estamos sempre a falar em património edificado, mas não é o nosso 
caso. O nosso core business passa essencialmente pela reabilitação de pontes e 
viadutos, barragens e estruturas enterradas, como os túneis. Atuamos ao nível 
da reabilitação e reforço das estruturas de betão armado, onde os edifícios são 
uma parte residual da nossa atividade, embora não o excluamos. Estamos 
presentes no mercado há 18 anos e, desde o início, de um modo geral, tem 
havido crescimento mas, no essencial, a faturação da empresa reflete o 
investimento público na indústria onde estamos e pretendemos continuar. 
Temos tido níveis de faturação sempre abaixo dos 10 milhões de euros anuais, 
acompanhando a evolução do mercado, nesta nossa atividade muito 
específica. O crescimento da empresa foi resultado de uma boa gestão 
exercida pelos anteriores acionistas, que deixaram a empresa muito bem 
preparada e com o devido reconhecimento pelo mercado. Assim, quando 
adquirimos a empresa, o ano passado, percebemos que existiam 
características que teriam de ser mantidas para que a H Tecnic não fosse 
descaracterizada.

Quem são os vossos principais clientes?
Os nossos principais clientes são a Infraestruturas de Portugal, o Metropolitano 
de Lisboa e a Brisa. Todavia, tendo em conta a diminuição do investimento 
público, procurámos aumentar a carteira de clientes, surgindo a Direção-Geral 
da Agricultura, a Repsol, bem como outras empresas – públicas e privadas – 
que permitiram diversificar, reforçando a nossa posição no mercado.

Como desenvolve a empresa a especialização de que necessita nos seus
colaboradores?
A empresa tem um quadro de recursos humanos muito estável, ao contrário 
do que é mais comum em empresas deste setor. Temos uma equipa fixa com 
cerca de 40 pessoas e muitos dos nossos colaboradores estão na H Tecnic 
desde a constituição da empresa, pelo que já têm um know-how e uma 
experiência de muitos anos. No caso dos encarregados de obra e dos operários 
quando entra um novo colaborador, será incluído numa equipa de trabalho 
composta por elementos experientes, para assegurar a aprendizagem e 
transferência do “como fazer” no terreno. No que respeita aos engenheiros, 
tentamos recrutá-los logo após a conclusão do curso ou numa fase de pouca 
experiência, pois estão com maior propensão para a absorção de 

A H Tecnic é uma empresa de requalificação, reforço e reabilitação de pontes e viadutos, túneis, barragens e outras infraestruturas, 
cujas especificações técnicas exigem recursos humanos e tecnologia adequados. O engenheiro Pedro Gutierres, responsável pela 
empresa, deu a conhecer este nicho de mercado onde a H Tecnic opera e as diferenças face às restantes empresas do setor.

“A ENGENHARIA NACIONAL 

 É MUITO BOA”
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conhecimento. Formamos os nossos engenheiros 
dentro da empresa, complementando com 
formação  externa,  nomeadamente  em 
universidades com quem temos protocolos de 
colaboração, para garantir que o know-how fica na 
empresa e ajustado à atividade que desenvolvemos.

Como são realizadas a análise e a manutenção 
destas infraestruturas?
Por vezes, são os próprios donos da obra que 
fazem uma avaliação do património, percebem a 
necessidade de intervenção e contactam-nos ou, 
no caso de entidades públicas, são lançados 
procedimentos de contratação pública. Por vezes, 
somos contratados para fazer uma análise da 
necessidade de intervenção e, nesse caso, 
avançamos com um estudo e uma proposta de 
manutenção totalmente concebida por nós. 
Todavia, muitas vezes acabamos por ajudar o 
dono da obra a melhorar esse estudo inicial sobre 
o estado do património, dado que o mesmo não
tem as informações necessárias para ser feita uma 
correta avaliação do estado da infraestrutura, pelo 
que tentamos corrigir essas debilidades com o 
nosso know-how. De facto, esta não é uma área 
fácil, pois requer intervenções de pessoas que 
tenham experiência.

Que  análise  faz  do  estado  das  nossas 
infraestruturas atualmente?
Em primeiro lugar, é importante referir que a 
Engenharia nacional é muito boa. Depois, o nosso 
património público que está em condições 
deficitárias está identificado e é conhecido. Muitas 
vezes, os estudos e projetos de requalificação e 
reabilitação estão materializados, mas não 
avançam, por falta de investimento público. No 
entanto, as situações são conhecidas e são 
acompanhadas pelas entidades que as tutelam. 
Quando existe a possibilidade de fazer o 
investimento, assim acontece. Consignámos 
recentemente uma obra onde foi realizado um 
relatório de inspeção em 2005, por terem sido 
identificados problemas com a qualidade do 
betão, foi elaborado um segundo relatório em 
2012,  demonstrando  um  agravamento 
significativo das condições da infraestrutura face 
ao relatório de 2005, e a intervenção dá-se em 
2020.

Em que é que a tecnologia vos ajuda a executar o 
vosso trabalho?
Na nossa área, o grande avanço ocorreu ao nível 
dos equipamentos disponíveis, como o georadar. 
Através deste equipamento, conseguimos saber 
exatamente a profundidade das fissuras, 
armaduras e outros elementos incluídos em 
estruturas ou no solo, se são superficiais ou não e 
assim ajustar a intervenção a realizar. A chegada 

dos drones também 
v e i o  f a c i l i t a r  o 
trabalho de inspeção 
de pontes ou outras 
e s t r u t ura s  on d e 
exista a possibilidade 
de utilização daquele 
equipamento para a 
recolha de imagens 
por  fotografia  ou 
vídeo. Antes destas 
te c n o l o g i a s,  e ra 
n e c e s s á r i o  u m 
conjunto mais vasto 
de recursos humanos 
e logísticos para se 
inspecionar  uma 

infraestrutura como uma ponte. Assim, o que 
evoluiu, na verdade, foi a capacidade de 
caracterizar os problemas de forma mais eficiente. 
Ao  nível  da  intervenção  em  reparações, 
nomeadamente em estruturas de betão armado, 
estas continuam a assentar em métodos clássicos, 
no entanto os equipamentos associados também 
se tornaram mais eficientes.

Que análise faz deste último trimestre e o que 
antevê para 2021?
No final do ano passado, alguns dos nossos 
grandes clientes lançaram obras que nós 
conseguimos contratar e foram essas obras que 
fomos desenvolvendo ao longo deste ano. Durante 
o período inicial da pandemia, não foi evidente, 
para a H Tecnic, uma grande quebra, mas de maio 
até agora sentimos um forte abrandamento na 
promoção de novas das obras por procedimento 
público. Os três grandes clientes abriram muito 
poucos procedimentos em que pudéssemos 
participar e parte dos procedimentos lançados 
dispunham de valores máximos inferiores ao custo 
das obras pelo que grande parte ficou sem 
concorrentes. Uma parte das obras contratadas 
teve o seu início adiado. Os últimos três meses 
foram de uma oferta escassa ao nível de novos 
procedimentos públicos ajustados à dimensão e 
especificidade da H Tecnic. Todavia, as perspetivas 
futuras parecem-nos favoráveis, em função do que 
o Governo anunciou como investimento de apoio 
à economia, através do Plano de Recuperação e 
Resiliência.

Pedro Gutierres
Engenheiro e Diretor-geral 

htecnic.pt
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A Saint-Gobain está em Portugal desde 1962 e começou por se especializar no vidro, tendo depois alargado a sua oferta de materiais a 
argamassas, plásticos, têxteis e soluções de isolamento, entre outros componentes necessários à construção e indústria, como explicou o 
CEO da empresa em Portugal, José Martos.

José Martos
CEO

Atualmente, quais os setores da indústria 
e construção onde a Saint-Gobain tem 
uma presença de destaque?

A Saint-Gobain está presente em Portugal desde 
1962, quando adquiriu parte das ações da 
Companhia Vidreira Nacional (Covina). Desde 
então, o grupo Saint-Gobain tem investido 
ativamente no mercado português, tanto em 
materiais de construção como no setor automóvel, 
chegando a 11 empresas distribuídas por todo o 
país e representadas por marcas líderes nos seus 
respetivos mercados, como Weber, Placo, Isover, 
Climalit, Glassdrive, Sekurit e Norton. Atualmente, 
a Saint-Gobain projeta, fabrica e distribui materiais 
e soluções que são ingredientes-chave para o 
bem-estar de cada um de nós e o futuro de todos. 
Eles proporcionam conforto, desempenho, 
proteção e segurança, enquanto enfrentam os 
desafios da construção sustentável, eficiência de 
recursos e mudanças climáticas e podem ser 
encontrados  em  edifícios,  transportes, 
infraestruturas…

Os vidros comercializados pela Saint-Gobain, no 
que  respeita  à  construção,  são  de  alto 
desempenho e de valor acrescentado. Parece-lhe 
que existiu uma valorização deste material, tendo 
em conta a sua utilização para a construção de 
imóveis?
Nos últimos anos, há duas tendências que têm 
marcado o desenvolvimento dos vidros nas 
fachadas dos edifícios: o conforto e a estética. 
Tanto os arquitetos como os donos de obra são 
cada vez mais exigentes nestes aspetos, o que faz 
com que a superfície de vidro em fachadas tenha 
vindo a aumentar consideravelmente nos últimos 
anos. Na Saint-Gobain acreditamos que, para nos 
sentirmos bem num edifício, é necessário ter a 
quantidade perfeita de luz, o nível adequado de 
som e a temperatura ideal. Trata-se de design, 
estética e tecnologia, qualidade e segurança, 
eficiência e sustentabilidade – um lugar que se 
adapte a cada um de nós. Paralelamente a essas 
necessidades de mercado, a Saint-Gobain tem 
desenvolvido vidros de altas prestações, como o 
Climalit e o Climalit Plus, que garantem as mais 
exigentes prestações térmicas, acústicas, estéticas 
e de segurança.

Que materiais são atualmente utilizados para 
assegurar a melhor qualidade de vida a quem 
usufrui de um imóvel, garantindo em simultâneo 
o respeito pelo meio ambiente?
Na União Europeia os edifícios são responsáveis 
por 40% do consumo de energia, 36% das 
emissões de CO 2 e por um terço do consumo dos 
recursos naturais. Com um impacto ambiental a 
este nível, o setor da edificação tem que, de forma 
responsável e proativa, implementar soluções que 
ajudem a preservar o nosso planeta e a melhorar a 
nossa forma de vida. Para isso, na Saint-Gobain 
e s t am o s  a  t ra b a l h ar  e m  d o i s  p i l ar e s 
fundamentais:

- s tanto em obra  Eficiência energética dos edifício
nova, como em reabilitação, de forma a assegurar 
o objetivo de descarbonização em 2050. Para isto, 
a Saint-Gobain desenvolve e fornece soluções de 
isolamento térmico para edifícios, como por 
exemplo os sistemas ETICS/ITE da WEBER ou o 
sistema de isolamento com lãs minerais da 
ISOVER para sistemas de condutas de ar 
condicionado.
- utilizando materiais e soluções  Economia circular, 
que possam ser recicladas e que ajudem a 
minimizar o impacto ambiental. Como exemplo, o 
mais recente produto que lançámos – o adesivo 
multiusos Webercol flex lev, que utiliza mais de 
30% de materiais reciclados na sua composição.

PELO FUTURO DE TODOS
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No que respeita às soluções de som e isolamento 
térmico, como caracteriza os produtos que são
comercializados pela Saint-Gobain?
A Saint-Gobain Isover é uma referência no 
mercado  de  isolamento  e  climatização 
sustentável, oferecendo, em lã mineral, a mais 
completa gama de produtos e soluções de 
isolamento térmico e acústico, bem como de 
proteção contra incêndio.

Entre os principais benefícios dos nossos produtos 
e soluções, podemos destacar os seguintes:
-  em edifícios e recintos habitáveis,  Conforto
protegendo-os dos agentes exteriores, formando 
uma barreira contra o frio, o calor e o ruído;
-  de energia, evitando perdas de calor  Economia
ou de frio das habitações ou das instalações 
industriais;
-  passiva contra o fogo de todo o tipo de  Proteção
edifícios.

Existe uma linha de investigação e desenvolvimento 
para responder às constantes necessidades do 
mercado?
A Saint-Gobain Portugal tem apostado fortemente 
na inovação como pilar fundamental da sua 
liderança no mercado português. Como exemplo, o 
departamento de Investigação e Desenvolvimento, 
em Aveiro, da Saint-Gobain Weber Portugal, é o 
centro de competências global para argamassas 
industriais de colagem de cerâmica, o que faz com 
que sejam os nossos engenheiros portugueses a 
liderar os projetos mais avançados nesta área e, 
consequentemente, nos permite ter e lançar 
sistematicamente produtos inovadores no mercado 
português. Assim, em maio de 2020, lançámos o 
novo produto Webercol flex lev, que é o primeiro 
adesivo multiusos para cerâmica e pedra em interior 
e exterior, com metade do peso e com o mesmo 
rendimento. Cada saco pesa 12,5 quilos e equivale a 

um saco tradicional de 25 quilos. Numa atividade 
onde o transporte e manuseamento do produto 
têm muita importância, o peso é um dos elementos 
com maior impacto. Esta inovação ao nível do 
produto foi conseguida com a sistemática pesquisa 
de matérias-primas alternativas, que tornou possível 
encontrar uma combinação que incorpora mais de 
30% de matérias-primas revalorizadas. Desde o 
início que a componente essencial deste projeto foi 

a sustentabilidade e estamos orgulhosos do 
resultado: o adesivo multiusos Webercol flex lev 
diminui consideravelmente a pegada ecológica.

Como avalia o mercado português, no que 
concerne à construção e aos materiais utilizados?
Considero que temos três grandes desafios no 
mercado da construção, nos quais a Saint-Gobain 
já está a trabalhar:

- no que diz respeito à Sustentabilidade, 
construção de edifícios mais eficientes e com 
menor pegada de carbono. Este vai ser um dos 
grandes motores de desenvolvimento do setor nos 
próximos anos, tanto desde o ponto de vista 
normativo como pelas exigências dos particulares, 
que são cada vez mais responsáveis e exigentes no 
respeito pelo meio ambiente.
- , considerando a forma como Produtividade
construímos os edifícios. Com a escassez de mão-
de-obra especializada, o setor da construção 
deverá evoluir para formas de construir mais 
mecanizadas, industrializadas e produtivas, que 
darão como resultado edifícios mais sustentáveis e 
de maior conforto.
- dos diferentes processos de criação, Digitalização 
construção, manutenção e uso dos edifícios, que 
terá  impacto  na  sustentabilidade  e  na 
produtividade.

Enquanto empresa multinacional, que impacto 
teve a pandemia e a crise subsequente na vossa 
laboração?
A  S a i n t - G o b a i n  P o r t u g a l  t e m  s i d o 
extraordinariamente ágil para se adaptar às novas 
formas de trabalhar como consequência da 
pandemia. A primeira prioridade da Saint-Gobain é 
a saúde dos nossos colaboradores. Toda a nossa 
equipa teve e tem um compromisso imenso na 
implementação de medidas de segurança, o que 
nos permitiu sermos capazes de gerir o nosso 
negócio, mantendo saudáveis todos os nossos 
colaboradores. Pessoalmente, acredito que quando 
a empresa cuida dos seus colaboradores, eles 
respondem cuidando da empresa. O desempenho 
de toda a nossa equipa foi incrível, o que nos 
permitiu continuar a nossa atividade com um ótimo 
desempenho. O meu mais sincero reconhecimento, 
respeito e agradecimento a toda a nossa equipa.

saint-gobain.pt



ada vez mais, os empresários optam por Cescritórios open space e multifuncionais. 
Que soluções de design e multifunções 

oferecem?
A Movixira dispõe de vários estilos e modelos em 
sistemas em ilha, desde os dois postos de trabalho 
e que podem ser adaptados a qualquer espaço e 
preparados para os circuitos de rede ou corrente 
elétrica, vindos do chão ou do teto. Todas as nossas 
ilhas, secretárias e mesas de reunião podem ser 
delimitadas através de barreiras físicas, criando 
privacidade visual e sonora. Os armários e gavetas 
podem ser integrados na própria secretária. Neste 
conceito, em vez da tradicional parede ou divisória, 
utilizamos os biombos que delimitam as zonas de 
trabalho, reunião, refeição ou outras e que podem 
permitir visibilidade e passagem de luz exterior ou 
serem totalmente opacos.

É possível personalizar o mobiliário?
Todo o nosso mobiliário pode ser personalizado 
nas dimensões, no acabamento dos tampos, 
cores, assim como os painéis separadores entre os 
postos de trabalho, sejam eles em acrílico, vidros 
ou outros materiais.

Como selecionam as marcas que comercializam?
Os nossos critérios de avaliação são a qualidade, os 
prazos de entrega, o preço, a garantia de 
continuidade dos equipamentos, a facilidade de 
comunicação na resolução de problemas e a 
recetividade para o desenvolvimento de novos 
produtos. Privilegiamos as empresas portuguesas: 
90% dos produtos que comercializamos são de 
fabrico nacional.

Quando  a  pandemia  se  impôs  na  vida 
empresarial, como respondeu a Movixira à procura
por  produtos  e  mobiliário  adequado  ao 
momento?
Para além de muitas entregas e compras terem 
sido adiadas, sentimos alguma falta de procura no 
mobiliário em geral e muita procura em tudo o 
que se pudesse relacionar com a Covid-19. 
Apostámos na divulgação de equipamentos de 
proteção, nos postos de trabalho e atendimento 
ao público, nos separadores de filas, assim como 
nos  produtos  de  proteção  individual, 
concretamente nas viseiras. Demos também 
destaque aos biombos em vidro, aos cacifos e 
vestiários onde os utilizadores guardam a sua 
roupa e os seus pertences.

Em relação aos produtos surgidos durante a 
pandemia, como foi a recetividade dos clientes?
Houve uma boa aceitação dos nossos produtos e 
muita procura, tanto no setor privado como no 
setor público. Com tanta procura repentina, a nível 
nacional e mundial, os stocks da matéria-prima 
esgotaram rapidamente.

Que balanço faz da presença da Movixira no 
mercado nestes 11 anos?
O balanço é positivo e acaba por ser o fruto de uma 
gestão saudável e ponderada. A Movixira nasce em 
2009, numa altura de crise, onde apostámos num 
projeto a nível nacional e que foi o culminar de 
várias ideias e conhecimentos adquiridos ao longo 
de 20 anos. Num mercado tão competitivo e cada 
vez mais exigente tanto nos preços, como nos 
prazos de entrega, não quisemos ser iguais aos 
outros. Apesar de os nossos preços estarem online, 
não somos um supermercado digital. Valorizamos 
as necessidades dos nossos clientes e o facto de 
poder colaborar na sua decisão.

A Movixira comercializa mobiliário de escritório e oferece todo o tipo de soluções, para os mais variados espaços e funções. Há 11 anos no
mercado, Nuno Valente, sócio-gerente, assume que a empresa é hoje PME Líder e Excelência fruto da entrega e profissionalismo dos seus
colaboradores e fornecedores.

Nuno Valente
Sócio-gerente

SOLUÇÕES DE 
MOBILIÁRIO EMPRESARIAL
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uando surgiu a Clínica Médica Dentária de QMerelim e quando resolveram alargar os 
serviços às análises clínicas e exames de 

diagnóstico digitais?
A Clínica Médica Dentária de Merelim surgiu há 22 
anos, tendo em 2013 investido em tecnologia de 
ponta, que nos possibilita realizar exames 
complementares de diagnóstico nas nossas 
instalações, como parte da evolução digital. Desta 
forma, agilizamos o processo de diagnóstico e 
planeamento do paciente, que será seguido por 
uma equipa multidisciplinar experiente e pós-
graduada em diversas áreas da Medicina Dentária. 
O serviço de análises clínicas surgiu com a proposta 
de parceria pela Unilabs.

Que especialidades ligadas à saúde oral têm na 
vossa clínica? Como se desenrola o processo, desde 
que o cliente chega à vossa clínica até que se define 
um plano de tratamento?
Disponibilizamos especialidades como Ortodontia e 
Implantologia, passando pela Estética Dentária e 
Disfunções do Sono (apneia de sono). O processo de 

admissão é simples: o paciente, no check-in, 
responde a um pequeno questionário em que, além 
do seu historial de saúde, indica qual o motivo da 
consulta e a sua espectativa para a realização dos 
tratamentos. Depois, será realizado um exame 
clínico e são recolhidos vários elementos de 
diagnóstico (exames radiológicos e registos 
fotográficos). Posteriormente, avaliamos as suas 
necessidades e delineamos o seu plano de 
tratamento.

No que toca à Covid-19, que garantias de segurança 
oferecem na clínica?
Aquando da reabertura, estavam implementadas 
todas as medidas de proteção individual de todos os 
elementos que prestam serviço na clínica, assim 
como salvaguardados todos os mecanismos de 
higienização e desinfeção de equipamentos e 
espaços.

Ainda é necessário sensibilizar a população para a 
necessidade da prevenção dentária?
Nota-se que, ao nível da prevenção dentária, grande 

parte da população não está sensibilizada para a sua 
importância. Acredito que é uma falha que tem 
tentado ser colmatada pelas entidades privadas, 
contudo seria mais eficaz num contexto global do 
SNS.

Atualmente, 41% da população ainda assume que 
não vai ao dentista há mais de um ano. Qual a 
periodicidade indicada para um acompanhamento 
correto da saúde oral?
Por norma é recomendado a visita ao seu médico 
dentista num período de seis em seis meses, nunca 
mais do que um ano. Contudo, pode depender de 
caso para caso, podendo ser até inferior a seis meses.

Que análise faz do mercado, pré e pós-pandemia?
A procura por tratamentos na área da Medicina 
Dentária, mesmo em fase de confinamento, não 
deixou de existir. Contudo, pós-pandemia, houve 
um abrandamento da procura comparativamente 
ao período pré-pandemia.

A Clínica Médica Dentária de Merelim presta cuidados de saúde oral desde 1998. Sandra Mota Borges, diretora clínica, realça a 
importância da tecnologia para um planeamento ágil, confortável e seguro a quem procura os serviços desta clínica, bem como as 
especialidades de saúde oral de que dispõe.

     clinicamdmerelim         cmdmerelim | Tlmv: 939 791 794            | Tlf.: 253 625 311
E-mail: geral@clinicamdmerelim.pt | Rua da Ramoa Loja B-Lote A 4700-860 S.Pedro Merelim (Braga)

 Sandra Mota Borges
Diretora Clínica

“FALTA SENSIBILIZAR 
  PARA A PREVENÇÃO”

Saúde Oral



clínica Dentárias V-PROMED iniciou Aatividade há 20 anos. Que evolução 
observa nesta área clínica?

(V.H.): Mudou muito! Há um novo paradigma. Em 
Portugal há mais educação, mais poder económico, 
mais formação, mais clínicas dentárias, muito mais 
tecnologia.... Desde o acesso à implantologia por 
parte de uma maior fatia da população ao atual e 
cada vez mais completo workflow digital, passando 
pela preocupação crescente dos pais em relação à 
saúde oral dos seus filhos, entre outros fatores, 
vimos por parte de todos os stakeholders uma 
grande evolução, sustentada até agora pelo 
crescimento contínuo do número de pessoas que 
passou a valorizar e cuidar da sua saúde oral.

Que especialidades ligadas à saúde oral têm na 
vossa clínica?
(A.S.): O nosso corpo clínico dá resposta ao paciente 
em todas as especialidades relacionadas com a 
Medicina Dentária, nomeadamente cirurgia oral, 
implantologia,  reabilitação  oral e estética, 
dentisteria, endodontia, ortodontia, periodontologia 
e oclusão e dor orofacial. Todos os membros do 
corpo clínico fazem uma formação constante, no 
sentido de prestar um serviço baseado na evidência 

científica atual. Para além da unidade clínica, a 
nossa empresa dispõe também de um laboratório 
de prótese dentária, Dental Sweet Laborator, o que 
permite, para além de uma evidente melhoria de 
comunicação entre a unidade clínica e laboratorial, 
uma melhor capacidade e rapidez de resposta às 
exigências dos nossos pacientes.

Como se desenrola o processo, desde que o cliente 
chega à vossa clínica até que se define um plano de 
tratamento?
(A.S.): Ao chegar à clínica, e independentemente do 
clínico que o consulte a primeira vez, será sempre 
feita uma primeira avaliação clínica, radiográfica e, 
quando necessário, um primeiro registo fotográfico. 
Após se perceber qual o principal motivo da ida do 
paciente à clínica, as suas expectativas e anseios, este 
será sempre avaliado no todo e feito um plano de 
tratamento  geral,  tendo  em  conta  a  sua 
necessidade. Plano de tratamento este que será 
sempre discutido pelos membros do corpo clínico 
no sentido de prestar uma Medicina Dentária 
abrangente a todas as áreas e baseada na evidência 
científica atual.

A medicina dentária é fundamental para o bem-
estar físico e psicológico das pessoas. Como avalia o 
facto de esta área ainda não fazer parte integrante 
do SNS?
(V.H.): É uma falha muito grande. Admito que, 
quando o SNS foi criado, num país onde tudo estava 
por fazer, houvesse "prioridades" que encontrassem 
mais facilmente os anseios de um povo do que uma 
Medicina Dentária quase inexistente. Mas a partir 
daí não há desculpa, só falta de empenho político. 
Independentemente do target definido por cada 
clínica, haverá sempre uma faixa da população que, 
por motivos vários, não conseguirá aceder a uma 
clínica privada. O cheque dentista é um bom 
exemplo do feedback que uma ação complementar 
do Estado poderia ter neste setor.

Cerca de 41% da população nacional assume que 
não vai ao dentista há mais de um ano. Qual a 
periodicidade indicada para um acompanhamento 
correto da saúde oral?
(A.S.): Para a maioria da população saudável, a 
periodicidade será de seis em seis meses. No 
entanto, e de acordo com as necessidades e o fator 
de risco do paciente, esta pode ter de ser alterada.

“EDUCAR PARA A PREVENÇÃO 
É FUNDAMENTAL”

As clínicas Dentárias V-PROMED disponibilizam várias especialidades inerentes à Medicina Dentária há cerca de 20 anos. O CEO, 
Vítor Henriques (V.H.), e o diretor clínico, Agnelo Silva (A.S.), falam sobre o que fazer para garantir uma boa saúde oral e da 
evolução do mercado ao longo de duas décadas.

Agnelo Silva
Diretor Clínico

Vítor Henriques
CEO

Saúde Oral
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Muitas pessoas consideram, também, a intervenção 
dentária como algo dispendioso. Como se pode 
desmistificar esta ideia?
(V.H.): A periodicidade aconselhada, no que respeita 
às visitas ao dentista, e o custo médio de uma 
consulta de Medicina Dentária em Portugal, criam 
um panorama acessível para a maioria da 
população e, mais importante, é algo que, quando 
praticado, constitui uma prevenção essencial. 
Mesmo quando esta prevenção não existe ou por 
outros motivos, como a idade, por exemplo, é 
necessário intervir de forma mais profunda, poder-
se-á optar por soluções mais simples ou mais 
complexas, com custos inerentes altamente 
variáveis, sem nunca deixar de assegurar a estética e 
as funções básicas que cada pessoa merece!

Acredita que ainda é necessário sensibilizar a 
população para a necessidade da prevenção 
dentária, em vez da intervenção?
(V.H.): Sim, claro. É e será sempre importante a 
educação para a prevenção. A prevenção permite 
evitar doenças e perda de dentes, permite uma 
melhor qualidade de vida. Um sorriso sem 
compromisso!

No que respeita às  medidas de proteção 
relacionadas com a Covid-19, que garantias de 
segurança oferece nas suas clínicas?
(V.H.): Adoção das regras impostas e sugeridas pela 
DGS e pela OMD, como um protocolo de receção do 
paciente; utilização adequada dos EPI’s; pré-análise 
telefónica do estado do paciente; houve uma 
s u b s t i t u i ç ã o  d o s  s of á s  p o r  c a d e i r a s 
impermeáveis/laváveis com afastamento seguro; 
retirada da grande parte dos objetos existentes para 
conforto ou decoração; pressão negativa nas salas de 
consulta; tudo o mais que possa, no quotidiano, 
trazer-nos segurança e a confiança das pessoas!

Que análise faz do mercado, pré e pós-pandemia?
((V.H.): Uma análise apreensiva... Numa leitura 
transversal,  preocupam-me  sobretudo  as 
pessoas/famílias que não tenham recursos 
intelectuais ou de saúde para a mudança, enquanto 
elo de ligação omnipresente entre o pré e o pós. A 
sociedade em geral vai mudar (provavelmente 
pouco) e adaptar-se. Antes da pandemia, já 
estávamos em pleno contexto "VUCA" (Volatility, 
Uncertainty, Complexity and Ambiguity). Era-nos 
pedido diariamente estabilidade e direção previsível, 
sem garantia que coisa alguma estivesse igual no 
dia seguinte. O momento económico reflete isso 
mesmo e continuará a fazê-lo mais ainda neste 
"pós-pandemia", com a criação instantânea e 
sucessiva de problemas e oportunidades, lado a 
lado. A necessidade de cuidados de saúde, 
nomeadamente de saúde oral, irá manter-se ou 
aumentar. Para além da dureza que qualquer crise 
imprime aos nossos dias, penso que a maioria dos 
players deste setor, fruto das exigências dos tempos 
últimos, "sairá" deste período com uma melhor 
resposta para os seus pacientes. Cabe-me, hoje 
como ontem, proteger as pessoas que lidero e, 
como tal, trabalhar/inovar com os nossos pacientes 
para que a empresa tenha essa tal estabilidade e 
liberdade de movimentos e assim possa continuar o 
seu caminho independentemente do lado em que 
o vento acorde. 

dentariasv-promed.com

Dentárias V-PROMED Barrô Clinic

 Dentárias V-PROMED Águeda Center
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ue análise faz da área da saúde oral em QPortugal, desde que iniciou atividade?

Nos últimos anos tem-se verificado uma crescente 
consciencialização da importância da saúde oral, 
como parte da saúde geral, conceito que foi sendo 
adquirido lentamente ao longo dos anos, devido à 
crescente informação da população, sobretudo 
através dos meios de comunicação.

Que especialidades de saúde oral têm na vossa 
clínica?
A Clínica Dentária Santa Apolónia, que modernizou 
as suas instalações em 2019, possui um corpo clínico 
de excelência, dispondo de várias especialidades, 
nomeadamente:  Dentisteria,  Endodontia, 
Implantologia,  Cirurgia  oral,  Ortodontia, 
Odontopediatria, Prostodontia, Periodontologia, 
Higiene  oral,  Branqueamento  Dentário  e 
Imagiologia Dentária.

Os tratamentos são considerados dispendiosos pela 
população, que também assume, em 41%, que há 
mais de ano que não vai ao dentista. É importante 
incentivar a prevenção, neste sentido?
De facto, se todas as pessoas recorressem, com a 

frequência aconselhada, a um médico dentista e 
efetuassem os tratamentos aconselhados à data da 
consulta, seria futuramente menos dispendioso. A 
grande questão é que a maioria das pessoas só 
recorre ao médico dentista quando tem dor, ou seja, 
em estádios mais avançados do problema, o que 
acarreta tratamentos dispendiosos e maior número 
de consultas.

Qual  a  periodicidade  indicada  para  um 
acompanhamento correto da saúde oral? Varia 
consoante a idade?
Claramente que sim. Os idosos são mais suscetíveis 
ao aparecimento de cáries e agravamento da 
doença periodontal com consequente perda de 
dentes, afetando deste modo a mastigação e, com 
isto, várias patologias sistémicas, nomeadamente do 
foro gástrico. Grande parte dos idosos são ainda 
polimedicados e alguns tipos de fármacos 
contribuem para a secura da cavidade oral, 
fragilizando as mucosas, sendo por isso de extrema 
importância uma monotorização mais apertada  
desta faixa etária. Adultos e adultos jovens, 
idealmente, de seis em seis meses. A criança 
depende sobretudo da suscetibilidade à cárie 
dentária, devendo a primeira consulta variar entre o 
um e os três anos de idade. Na consulta são 

incutidos hábitos de higiene e avaliação da dentição, 
bem  como  alguma  alteração  da  oclusão. 
Dependendo desta apreciação, a periodicidade deve 
variar entre intervalos de três a seis meses.

Que garantias de segurança oferece a clínica, no que 
respeita à prevenção da Covid-19?
A Clínica Dentária Santa Apolónia implementou, 
desde logo, todas as normas e recomendações 
estabelecidas  pela  DGS  e  pela  OMD, 
nomeadamente a utilização de EPI’s, a medição da 
temperatura, bem como a introdução de barreiras 
físicas na receção, a desinfeção de todas as áreas da 
clínica com produtos protocolados, com especial 
incidência nas áreas expostas a aerossóis, bem como 
todos os procedimentos de desinfeção das mãos e 
de distanciamento.

Que análise faz do mercado, pré e pós-pandemia?
Infelizmente  parece  que  ainda  não  nos 
encontramos no período de pós-pandemia. No 
entanto, o receio pelo que aí vem tornou ainda mais 
evidente a recorrência ao tratamento interventivo ao 
invés do preventivo. Cabe-nos continuar a cumprir 
todas as recomendações, tanto a nível profissional 
como individual e socialmente.

A Clínica Dentária Santa Apolónia, em atividade há vários anos, dispõe de um vasto leque de especialidades para responder às 
necessidades de quem a procura. A diretora clínica, Marisa Marques, salienta a importância da visita periódica ao dentista e a 
mais-valia que a prevenção representa.

www.clinicasantapolonialcains.pt |      facebook.com/ClinicaDentariaSantaApoloniaAlcains |     clinicasantapolonialcains
Telefones: 272 084 035 / 966 198 693 | Morada: Rua Major Rato, Nº34 R/C 6005-076 Alcains

Marisa Marques
Diretora Clínica

“A PREVENÇÃO EVITA 
  TRATAMENTOS DISPENDIOSOS”

Saúde Oral



 BMedical localiza-se no centro da Acidade de Barcelos. Que importância 
tem a localização para facilitar o acesso a 

todos os utentes?
O facto de estarmos no centro da cidade facilita a 
localização e o transporte. A rede viária e de 
transportes públicos têm mais oferta.

Que especialidades ligadas à Saúde Oral têm na 
vossa clínica?
As especialidades de Medicina Dentária que 
dispomos são a Dentisteria, Endodontia, Cirurgia 
Oral, Implantologia, Ortodontia, Periodontologia, 
Prostodontia e Odontopediatria.

No que toca à Covid-19, que garantias de 
segurança oferece na sua clínica?
Importa salientar que os protocolos de higiene e 
segurança em Medicina Dentária sempre foram 
muito exigentes. Sempre lidámos com vírus, 
bactérias e demais patologias, associadas aos 
aerossóis e que provavelmente serão bem mais 

agressivos e perigosos do que a Covid-19. Hoje, 
temos um novo vírus e por isso falta de 
conhecimento, de vacina e de preparação do 
organismo. Dada esta mudança de paradigma, foi 
preciso tomar medidas extremistas e reforçar 
ainda mais estes protocolos. Seguindo todas as 
orientações da Ordem dos Médicos Dentistas e da 
DGS, previamente à marcação e deslocação às 
nossas instalações, é feito um questionário sobre o 
estado de saúde e possíveis riscos. Se for duvidoso, 
fazemos a remarcação para os 15 dias seguintes. À 
chegada, é obrigatório o uso de máscara, 
higienização das mãos em álcool gel e é feita a 
medição de temperatura. As instalações foram 
reforçadas com painéis de acrílico de proteção, 
foram reduzidos os espaços disponíveis na sala de 
espera, para garantir o distanciamento de dois 
metros, que são desinfetados logo após a 
utilização. Foram ainda instalados equipamentos 
de purificação do ar para mantermos uma 
atmosfera limpa e segura. Todos os profissionais 
utilizam os EPI’s exigidos, para a sua e a segurança 

de todos. O tempo mínimo entre consultas é de 15 
a 20 minutos onde é feito o arejamento e 
desinfeção total do consultório.

41% da população ainda assume que não vai ao 
dentista há mais de um ano. É necessário 
sensibilizar a população para a importância da 
prevenção dentária?
Em condições ideais, é aconselhado a consulta de 
controlo anual ou semestral, variando caso a caso. 
O melhor tratamento é a prevenção. Prevenir a 
doença ou o diagnóstico em fases iniciais torna 
tudo mais simples e menos dispendioso. 
Tratamentos em doença instalada ou muito 
avançada terão consequências e custos maiores.

Que análise faz do mercado pré e pós-pandemia?
A Medicina Dentária é uma das áreas mais afetadas 
por esta pandemia. Se antes havia uma razoável e 
constante procura de cuidados, hoje, após a retoma, 
há uma evolução lenta e receosa, principalmente 
pelos receios de uma nova crise socioeconómica.

A BMedical é uma clínica dentária com quatro anos de atividade, formada por uma equipa jovem, dinâmica e comprometida em 
oferecer os melhores cuidados de Saúde Oral a quem visita a clínica, como fez questão de explicar o diretor clínico, António Pedro Pereira.

“O MELHOR 

 Email: bmedicalcmd@gmail.com | Telfs.: 933 452 663 / 253 186 949
Travessa Simplício de Sousa, nº 41, 4750 - 335 Barcelos         facebook.com/BmedicalCMD/ 

António Pedro Pereira
Diretor Clínico

TRATAMENTO É A PREVENÇÃO”
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“PERSISTE MUITO  
  O MEDO DO DENTISTA”

Regina Fragoso é médica dentista e diretora clínica das clínicas Dental360, em Alcobaça e Meirinhas. Dedicadas exclusivamente à 
Medicina Dentária, estas clínicas “não tratam dentes, tratam pessoas” e, por isso, a aposta na tecnologia e no tratamento personalizado 
é fundamental.

s clínicas Dental360 são fruto do empenho Ae do sucesso profissional que granjeou 
desde o início da carreira. Desde 2002 até 

à atualidade, como vê este percurso?
Vejo um percurso com alguma sorte, ousadia e 
muito trabalho, procurando sempre a prestação de 
serviços adequados a cada cliente. Nas clínicas 
Dental360 não se tratam dentes, mas pessoas, 
encontrando o melhor sorriso para cada um. A 
atualização constante é fundamental para obter um 
crescimento contínuo e consistente.

Quais as especialidades disponíveis nas vossas 
clínicas?
Dedicamo-nos exclusivamente à Medicina Dentária 
abrangendo todas as suas especialidades. Dispomos 
de equipamentos de tratamento e meios de 
diagnóstico que nos permitem realizar tratamentos, 
desde os atos médico dentários mais simples às 
reabilitações mais complexas e multidisciplinares.

Que análise faz do facto de a Medicina Dentária 
ainda não fazer parte do SNS e ser vista como uma 
área dispendiosa?
A Medicina Dentária não estar integrada no SNS é 

uma realidade que não se irá alterar, devido ao 
défice crescente das nossas contas públicas. O 
médico dentista vive na realidade de conciliar o 
tratamento que o paciente pede, o que precisa e o 
que pode pagar. O elevado número de profissionais, 
a pressão dos seguros e as cadeias de clínicas low 
cost obrigam a maioria dos profissionais a praticar o 
mesmo custo de consultas há 20 anos ou a baixar 
preços. Compreendo que, para grande parte da 
população que subsiste com salários, reformas, 
subsídios e rendimentos sociais muito baixos, o 
acesso à Medicina Dentária é muito difícil mas, cada 
vez mais, um sorriso bonito e saudável é uma 
prioridade.

Acredita que ainda é necessário sensibilizar a 
população para a necessidade da prevenção 
dentária, em vez da intervenção?
Sim. Falta muita instrução para a higiene oral e 
alimentar. Faltam noções básicas de saúde e doença 
oral e da sua importância na saúde sistémica. 
Persiste muito medo do dentista. Uma população 
mal informada é muito permeável ao marketing e 
escolhe a pasta, a escova, o uso ou não de flúor, 
dentes naturais ou implantes e até a clínica que 

procura pela popularidade nas redes sociais, ao invés 
de conhecer os fundamentos médicos e científicos.

41% da população assume que há mais de um ano 
que não vai ao dentista. Qual a periodicidade correta 
para realizar um acompanhamento preventivo da 
saúde oral?
A periocidade geralmente recomendada é 
semestral, mas todos os médicos dentistas 
informam os seus clientes consoante as suas 
necessidades especificas de quando devem voltar à 
consulta.

Como avalia o mercado, pré e pós-pandemia?
Ainda não noto diferenças significativas no 
mercado, mas acredito que irá piorar. Na prática 
clínica, nos gabinetes médicos e de esterilização 
muito pouco se alterou, sempre trabalhámos com 
meios contaminados e preparados para evitar as 
infeções cruzadas. Adaptámos as salas de espera e 
receção de forma a garantir o distanciamento e 
alterámos o agendamento de consultas, de forma a 
evitar ajuntamento de clientes.

dental360.pt

Regina Fragoso
Diretora Clínica

Saúde Oral
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linsborges na linha da frente por um Cmundo mais visível. O interesse pela 
inovação e a procura incessante por 

equipamentos tecnológicos modernos e avançados 
foram determinantes neste percurso de sucesso, 
hoje responsável por mais de 15 mil procedimentos 
cirúrgicos!

2020 foi um marco na história da Clínica 
Oftalmológica Professor Doutor J. Salgado-Borges. 
Representa os 27 anos de ambição, perseverança e 
presença sólida na oftalmologia portuguesa.

Clínica reconhecida pelo atendimento de excelência, 
caráter humanitário e compromisso em assegurar a 
qualidade de vida dos seus pacientes, pilares que 
regem o seu sucesso!

O profissionalismo, a qualidade e a confiança dos 
seus serviços estão aliados à tecnologia, aposta séria 
e de vanguarda.

O vasto leque de valências confere uma abordagem 
multidisciplinar e viabiliza a oferta de tratamentos 
globais, recentes e eficazes a quem a procura.

CLINSBORGES: 
UM PERCURSO RECONHECIDO PELA INOVAÇÃO 
E REFORÇO TECNOLÓGICO RUMO AO FUTURO

CLINSBORGES: 
UM PERCURSO RECONHECIDO PELA INOVAÇÃO 
E REFORÇO TECNOLÓGICO RUMO AO FUTURO

Dia Mundial da Visão
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J. Salgado-Borges, diretor clínico e fundador da Clinsborges, é 
licenciado em Medicina e Cirurgia pela Faculdade de Medicina do 
Porto e doutorado na especialidade de Oftalmologia, pela mesma 
instituição.

Realizou mais de 2.000 procedimentos refrativos, 800 transplantes da
córnea e 12.000 cirurgias de catarata e glaucoma durante mais de 30 
anos dedicados à Oftalmologia.

Conta já com mais de 150 artigos científicos e 29 prémios, nacionais e 
internacionais, relacionados com a sua prática clínica, docente e de 
investigação.  (www.salgadoborges.com)

A Clinsborges é um  centro oftalmológico 
especializado no diagnóstico e tratamento das 
patologias do segmento anterior e posterior, 
localizado no coração da emblemática cidade 
Invicta.

É composta por uma equipa altamente diferenciada 
que engloba oftalmologistas e técnicas de 
diagnóstico credenciadas, abrangendo ainda uma 
panóplia de áreas complementares à Oftalmologia, 
como a Psicologia, a Cirurgia Plástica e a Nutrição.

A equipa dedicada ao segmento anterior é 
constituída pelo Prof. Doutor J. Salgado Borges, Dr. 
Filipe Esteves e Dr. Pedro Coelho. Neste âmbito são o 
seu principal foco de atuação a Cirurgia Refrativa, 
nomeadamente LASIK, e da Catarata, que engloba 
as lentes intraoculares multifocais e tóricas. No que 
respeita à avaliação e tratamento global do 
Ceratocone, a Clinsborges é também uma referência 
a nível nacional, possuindo uma consulta específica 
de contactologia avançada.

A ascensão vertiginosa do uso de dispositivos 
digitais e a excessiva carga horária diária dispensada 
na sua exposição conduziu ao agravamento de uma 
das patologias oftalmológicas mais incapacitantes, o 
Olho Seco.

Tendo em vista colmatar o alto nível de incidência 
de Olho Seco reuniram esforços para, criar em 2018, 
o primeiro Centro Integrado de Olho Seco (CIOS) em 
Portugal. De olhos postos no futuro, tem vindo a 
expandir as suas áreas de especialidade.

No que respeita ao Glaucoma, o “expert” da 
Clinsborges,  refere Prof. Doutor Guilherme Monteiro,
que se trata de uma doença silenciosa, sendo 
importante o seu diagnóstico precoce, a vigilância e 
o cumprimento sem falhas do tratamento 
instituído.

Conta ainda com inúmeros parceiros e acordos na 
área da saúde, sendo por isso um local de referência 
para todas os que a ela recorrem.

A elevada taxa de sucesso dos procedimentos 
médico-cirúrgicos e de doentes satisfeitos, pela 
rapidez e eficácia na resolução de problemas 
oculares, são outros alicerces que a caracterizam.

As cirurgias são realizadas pela equipa da 
Clinsborges na Lenitudes Medical Center, nos 
Hospitais Trofa Saúde de Matosinhos e Gaia, 
Hospital da Misericórdia de Lousada e na Clínica 
Oftalmológica das Antas.

No que concerne aos métodos de diagnóstico, está 
capacitada para efetuar o exame de Perimetria 
Computorizada, um exame vital para diagnosticar 
doenças como o Glaucoma, a Ecografia Ocular, a 
Paquimetria Corneana, a Laserterapia, a Tomografia 
– quando submetidos a cirurgia, optando pela 
cirurgia refrativa Lasik ou por cirurgia com Lentes 
Premium – e o OCT, exame que permite obter, em 
alta resolução, imagens de cortes anatómicos das 
estruturas do olho.

Paralelamente aos meios de diagnóstico, em 
destaque está o Gabinete de Ortóptica, que faculta o 
diagnóstico e tratamento dos distúrbios da 
motilidade ocular, da visão binocular e de anomalias 
adstritas.

A equipa da Clinsborges acredita ter nas suas mãos 
uma oportunidade na educação da saúde ocular, 
estando empenhada em fomentar respostas cada 
vez mais eficientes para uma melhor saúde visual.

Neste sentido, reforça ativamente a importância da 
prevenção e diagnóstico precoce como principais 
armas no combate às doenças oftalmológicas.

Dia Mundial da Visão



A Diabetes Ocular e Degenerescência Macular da Idade (DMI) são duas 
patologias importantes às quais a clínica se dedica. Na área médica, conta 
com a  e a cirurgia da Retina e Vítreo está a Prof. Doutora Lilianne Duarte
cargo do , uma referência nesta área.Dr. Pedro Faria

A sensibilização estende-se a todas as faixas etárias, uma vez que a 
preocupação com a visão deve ser incentivada desde tenra idade.

Como o desenvolvimento visual atinge a sua maturação numa idade 
precoce, maioritariamente entre os quatro e os seis anos de idade, é 
primordial que as crianças sejam avaliadas o mais cedo possível. Neste 
âmbito, a clínica conta com a experiência do oftalmologista pediátrico e de 
Estrabismo, .Dr. Coimbra de Matos

As consultas oftalmológicas devem estar no pódio das prioridades em 
qualquer altura da vida, mesmo sem a manifestação de sintomas visuais.

A negligência tem consequências drásticas, podendo mesmo evoluir para 
doenças irreversíveis, quando não identificadas atempadamente.

Todavia, nos casos de predisposição genética para patologias 
oftalmológicas, é premente proceder no imediato à consulta.

Hoje disponibiliza um atendimento diário no âmbito da Oftalmologia geral 
e da resolução de situações oftalmológicas urgentes.

As perspetivas futuras quanto à eficácia de rastreios visuais são muito 
positivas, quer pelo aumento de investigações científicas e clínicas, quer 
pela evolução no campo da genética, permitindo desbloquear novas 
soluções de controlo e prevenção de doenças hereditárias.

A Clinsborges é uma aliada de confiança da sua saúde ocular. Uma clínica 
em que a prioridade é focada em si, na sua visão e no seu bem-estar!



o século XXI, a geração de nativos Ndigitais é constantemente cercada e 
bombardeada por estímulos digitais, 

numa  exposição  diária  excessivamente 
prolongada e alarmante.

O Olho Seco não é um mito, mas um verdadeiro 
problema de Saúde Pública: mais de 15% dos 
adultos (um milhão e meio de portugueses) 
testemunham queixas de dor e desconforto 
ocular.

Esta condição pode ser definida pelo desajuste 
entre a qualidade/quantidade da secreção 
lacrimal e as necessidades de lubrificação da 
superfície ocular.

Da  utilização  desenfreada  dos  ecrãs,  e 
consequente diminuição do pestanejo, à 
exposição de variados poluentes ambientes, 
sendo o tabaco e o seu efeito na destabilização 
da película lacrimal uma das principais ameaças.

A somar a estes estão a humidificação deficiente, 
o aumento da evaporação da lágrima e o 
aumento exponencial das viagens de avião. A 
maquilhagem, ainda que aparentemente 
inofensiva, ao libertar substâncias indesejáveis, é 
outro agente nocivo no equilíbrio da película 
lacrimal. 

As  lentes  de  contacto  atuam  de  forma 
prejudicial, induzindo uma maior tendência 
para a evaporação do filme lacrimal. As técnicas 
de cirurgia refrativa, em particular o Lasik, 
também podem agravar a secura ocular.

O Olho Seco é detetado através de um conjunto 
de sinais e sintomas inespecíficos, entre os quais 
figuram a sensação de picada ou corpo estranho, 
ardor e lacrimejo excessivo.

Procuram-se potenciais correlações entre as 
queixas e os fatores ambientais, o uso de lentes 
d e  c o n t a c t o  e  m e d i c a m e n t o s ,  c o m o 
antidepressivos ou anti-hipertensores. A 
produção de lágrimas é ainda afetada por fatores 
hormonais, com maior incidência nas mulheres, 
após a menopausa.

A par da história e de um exame oftalmológico 
rigoroso, o diagnóstico clínico do Olho Seco é 
igualmente fundamental. Quando o olho 
expressa sintomas como ardência/picada, trata-
se  de  um  Olho  Seco,  maioritariamente 
evaporativo ou causado por hipossecreção 
lacrimal.

Para diagnosticar eficazmente o Olho Seco 
foram desenvolvidas soluções inovadoras e não 
invasivas, como o Keratograph ou o Thearlab.

A terapia mais comum a todas as situações de 
Olho Seco é a aplicação de lágrimas artificiais 
sem conservantes. O uso de lágrimas artificiais 
com conservantes exige uma atenção redobrada, 
levando em consideração os efeitos tóxicos e 
indutores de alergias, com potencial para 
intensificar a condição de Olho Seco.

Graças aos sucessivos avanços tecnológicos, 
contamos com novas armas terapêuticas, 
nomeadamente o uso de anti-inflamatórios não 
esteróides, corticóides ou ciclosporina.

Os avanços mais recentes no tratamento do Olho 
Seco incluem a Luz Pulsada (IPL) e o Plasma Rico 
em Plaquetas (ENDORET) para situações 
moderadas e severas.

Numa Era em que se vive agarrado a ecrãs é  
fundamental consciencializar a população da 
importância da redução do número de horas 
diárias de exposição tecnológica.

Acredito que será possível continuar a alcançar 
vitórias no combate a uma das doenças mais 
silenciosas da atualidade, o Olho Seco.

O IMPACTO DA TECNOLOGIA DIGITAL 
NO OLHO SECO: O PARADOXO DO SÉCULO XXI

J. Salgado Borges
Oftalmologista,

Diretor da Clinsborges e Embaixador da TFOS

Dia Mundial da Visão
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Sendo a “Escola do Ser Humano” um projeto 
holístico, como é que é possível tratar cada 
indivíduo como um todo?

Marta Tavares (MT): Há 12 anos, quando iniciámos o 
primeiro projeto Terapias da Mente, a abordagem era 
muito focada no sintoma. Numa fase inicial, o trabalho 
foi no sentido de trazer o alívio desses sintomas, mas 

rapidamente percebemos que isso estava incompleto. 
Concluímos que sem auto-conhecimento não há 
transformação. O sintoma pode atenuar mas, mais 
cedo ou mais tarde, vai manifestar-se de uma outra 
forma. Foi aí que começou a demanda de trazer o 
máximo de conhecimento às pessoas e assim surgiu a 
ideia da Escola do Ser Humano. Foi assim que surgiu a 

ideia de integrarmos os programas 
de desenvolvimento pessoal, isto é, 
o convite para  uma viagem para 
dentro de si mesmo.

A questão dos sintomas físicos é, assim, apenas 
uma manifestação. O problema propriamente dito 
está numa outra dimensão do Ser Humano?
Emanuel Nunes (EN): De uma forma muito 
simples, nós dizemos que o Ser Humano é 
multidimensional, ou seja, tem o corpo físico, mas 
não só. Tem ainda o corpo mental, o corpo 
emocional e o corpo energético.

MT: Primeiro, tudo começa no nosso plano mental, 
num pensamento e, posteriormente, isso começa a 
ser desconfortável ao ponto de nos trazer uma 
emoção. Até chegar ao plano físico, já passou por 
todos estes patamares.  Infelizmente,  por 
desconhecimento, a grande maioria das pessoas 
procura a solução só no plano físico. Porém, a 
origem do problema está mais atrás, por vezes até 
na nossa infância.

EN: As pessoas ficam muito impactadas quando 
nós dizemos que o corpo físico é o mensageiro e 
amigo. Até porque, lá fora, a mensagem que existe 
é a de que nós temos de destruir a doença. 
Contudo, nós não temos de destruir absolutamente 
nada. Nós temos, sim, de perceber o que é que o 
nosso corpo nos está a querer dizer. Se me está a 
doer, significa que há qualquer coisa que está a 
mais. A partir daí, começamos a navegar naquilo 
que é o nosso mundo interno e pessoal.

SAÚDE HOLÍSTICA: 
UM PROCESSO CONTÍNUO
Uma terapia multidisciplinar em que a hipnose integra um protocolo terapêutico feito à medida das necessidades de cada cliente. A 
“Escola do Ser Humano” é um lugar de desenvolvimento pessoal e acompanhamento psicoterapêutico que potencia a descoberta do Ser 
Humano, através de vários programas de desenvolvimento. Marta Tavares e Emanuel Nunes, fundadores do projeto, defendem o auto-
conhecimento, visto que “a nossa verdadeira missão é sabermos quem somos”.

Marta Tavares e Emanuel Nunes
Fundadores

Saúde e Bem-estar
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Em que é que consiste este processo?
MT: O processo que nós fomos implementando 
prende-se com a ideia de que mais do que acrescentar, 
nós precisamos de retirar. Todos nós temos dons inatos 
e recursos que são únicos, no entanto a vivência normal 
do dia a dia faz com que não exista o seu devido 
reconhecimento. Sendo por isso natural que a pessoa 
se sinta perdida, desmotivada, sem propósito ou até 
somatize algum tipo de doença. Esse é o verdadeiro 
problema, vamos pondo camadas de personagens em 
cima de fragilidade. Por outras palavras, construímo-
nos de fora para dentro. O processo passa por retirar 
todas essas camadas que deturpam aquela que é a 
nossa verdade.

As pessoas estão preparadas para se conhecerem sem 
essas camadas?
MT: Todas as pessoas têm o potencial para isso, mas o 
momento não é igual para todos. A pessoa vai sentindo 
esse apelo. Infelizmente, nós só temos este despertar e 
esta procura mesmo no limiar da nossa dor. Ou seja, 
quando a bagagem já é muito pesada e nos sentimos 
completamente perdidos. Quando eu estou perdida, 
quando a minha mente consciente já não consegue 
alcançar a solução é quando se cria o espaço para, 
realmente, olhar para dentro. Se eu não sei quem sou, 
estou sempre a tentar encaixar-me naquilo que são as 
expectativas dos outros. Todo o movimento dos nossos 
programas de desenvolvimento pessoal está assente 
numa auto-descoberta, numa profunda religação à 
verdade interior de cada indivíduo como Ser Humano 

emocional, mental, físico e espiritual. Quem participa 
nessa viagem percebe que andou a viver uma vida que 
não era a sua.

EN: Nós vemos alguns eventos que tendem muito para 
o motivacional e isso é quase um tiro no pé. A pessoa 
sai de lá com o pensamento de que é capaz de tudo e, 
rapidamente, vai passar do sentimento de estar 
motivada para a frustração. Isto porque não foi 
considerada a estrutura da pessoa. A tomada de 
consciência é o primeiro passo, mas vai ter zero força 
para a transformação. Aquilo que acontece nos nossos 
programas é a criação de um contexto em que a 
pessoa toma contacto com as sua bagagem emocional 
e estrutura mental, onde é possível alterar aquilo que 
não lhe serve mais, respeitando a sua individualidade. 
Num processo multidisciplinar em que a hipnose está 
presente, levamos a pessoa a contactar com a sua 
verdade de uma forma incrivelmente natural.  

MT: Nós utilizamos muitas psicodinâmicas para que a 
pessoa possa chegar ao estado de consciência onde ela 
percebe, claramente, porque é que algo aconteceu de 
determinada forma. Depois, há a conversa. Há esta 
parte de contextualizar aquilo que está a ser vivido. Não 
vamos esquecer que 95% dos nossos pensamentos de 
hoje são os mesmos de ontem. Mais de 80% são 
pensamentos negativos. É preciso desprogramar e 
perceber o porquê. Isto é um trabalho que vai muito 
para lá da conversa.

Depois de fazermos essa descoberta de nós mesmos, 
como é que a mantemos numa sociedade como a 
nossa em que há muitos condicionamentos?
MT: A nossa verdadeira missão, como seres humanos, é 
sabermos quem somos. Ser eu mesmo é um grande 
desafio na sociedade que temos, pois tudo é virado 
para fora, mas é um compromisso que tem de ser 
diário. O exercício de estar comigo é muito importante. 
Saber que o que está fora não sou eu, são apenas as 
expectativas dos outros.

Como é que as pessoas podem encontrar estes 
programas de desenvolvimento?
MT: Nós temos diferentes programas, que mais não 
são do que diferentes patamares de uma viagem que 
nós chamamos a Viagem do Buscador. Temos vários 
programas online. Há também programas de sete dias, 
intensivos, com muitas ferramentas, meditações e 
aulas. Depois também temos eventos que, agora, 
estamos a transformar em eventos online. Um dos 
programas que nós adoramos chama-se Wake Up 
Coaching, em que nós pretendemos levar humanidade 
às empresas. Afinal as empresas são feitas por pessoas 
e  pessoas  empoderadas  e  motivadas  são 
inquestionavelmente melhores colaboradores. Temos 
ainda iniciativas para as pessoas que estão, atualmente, 
em casa. Vamos ter o programa Maratona da Auto-
superação e, para além disso, estamos sempre 
disponíveis para tirar dúvidas e fazer esclarecimentos.

escoladoserhumano.pt
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endo em conta a sua experiência, na área Tda Psicologia, com adolescentes e adultos, 
quais os problemas de Saúde Mental com 

maior incidência?
Os problemas de maior incidência são as 
perturbações de humor, essencialmente a 
Depressão, e as perturbações da ansiedade, 
nomeadamente perturbações de pânico.

Quais os maiores desafios que pais e filhos 
enfrentam, sobretudo relacionados com a 
presença constante da tecnologia na vida dos 
adolescentes?
O maior desafio é a falta de consciência que todos 
temos relativamente ao alcance das tecnologias. 
Por vezes o limite entre o que é partilhável ou não 
é ténue. A linha que separa a utilização adequada 
e a utilização excessiva das tecnologias também. A 
comunicação passa a ser feita maioritariamente 
através de um ecrã e cada vez menos através de 
uma conversa cara a cara. Partilhamos cada vez 
menos dentro de casa e cada vez mais fora dela.

No que respeita à parentalidade positiva, que 
conselhos pode deixar para contribuir para uma 
relação mais profunda e saudável entre pais e 
filhos?
Um conselho básico é o estabelecimento de regras 
e limites claros, bem ajustados à idade dos filhos. 

Negociar estas regras e limites com eles, bem 
como as consequências em caso de transgressão, é 
importante para que se sintam responsáveis pelas 
suas ações. Não ceder em caso de insistência dos 
filhos também é importante, pois os filhos 
aprendem que, se insistirem, os pais acabarão por 
ceder e começam a utilizar isso como estratégia 
para  conseguirem  o  que  querem.  Uma 
comunicação clara e direta, em que os filhos 
podem contar aos pais os seus problemas e 
preocupações sem serem julgados, é essencial. E 
isso não significa que não sejam repreendidos ou 
responsabilizados pelas suas ações, significa que 
os pais se mostram disponíveis para ouvir os filhos 
sem partirem logo para uma reação. Encontrar o 
equilíbrio é sempre a chave para qualquer relação.

Quais os grandes desafios que a pandemia e o 
teletrabalho, a necessidade de maior convivência 
familiar e a telescola trouxeram às mentes dos 
adultos e dos jovens?
Um dos desafios é a dificuldade em separar os 
vários contextos em que nos inserimos, uma vez 
que todos passaram a estar conjugados no 
mesmo local. Termos locais diferentes onde 
realizamos diferentes tarefas é saudável para 
conseguirmos organizar-nos mentalmente. Além 
disso, enquanto antes as famílias conviviam por 
um número reduzido de horas no mesmo espaço, 

com o confinamento isso deixou de se verificar, o 
que conduziu a um aumento da tensão, do stress 
familiar e conflitos.

Parece-lhe que esta é uma boa altura para que a 
saúde mental veja a sua importância reavaliada e 
reconhecida?
Sem dúvida! Ao longo dos últimos anos tem 
havido um reconhecimento do quão importante é 
a saúde mental, mas é necessário que este seja 
mais profundo. A pandemia veio demonstrar o 
quanto a nossa saúde mental influencia a nossa 
capacidade de lidar com situações adversas em 
momentos críticos. É necessário um investimento 
sério na área da saúde mental, aumentando o 
número de profissionais nos serviços de 
proximidade, permitindo à população aceder a 
estes serviços.

Que impacto terá este período na saúde mental 
dos portugueses?
É  de  esperar  um  aumento  de  sintomas 
psicopatológicos nos próximos meses e anos, não 
apenas decorrentes da situação atual de 
pandemia, mas também da crise económica. É 
comum surgirem mais casos de ansiedade, 
Depressão, suicídios... Situações de stress vividas 
de forma intensa podem desencadear surtos 
psicóticos.

Sandra R. Santos é psicóloga clínica, especializada em parentalidade positiva 
e problemas como Depressão e ansiedade, temas que estiveram em destaque 
nesta entrevista, onde se falou também do impacto da crise económica e da 
pandemia na saúde mental da população.Sandra R. Santos

Psicóloga 

“É NECESSÁRIO INVESTIR 
  NA SAÚDE MENTAL”

Saúde e Bem-estar
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Natural de Ponta Delgada, nos Açores, o 
diretor da FisioFernandes recorda os 
tempos difíceis que viveu na sua 

infância, fruto da sua origem humilde. Nessa 
época, nunca imaginou conseguir criar uma clínica 
sua: “Sempre estive ligado à Medicina Desportiva e 
passei por vários clubes dos Açores –Micaelense, 
Boavista das Flores, Sporting Ideal, Desportivo de 
Vila Franca, Santa Clara – até que o Sacavenense 
me foi buscar aos Açores, para trabalhar com eles”. 
A vinda para o continente representou uma 
oportunidade de aprendizagem e de crescimento 
para Vítor Fernandes. A FisioFernandes surgiu em 
2015, já depois de muito trabalho com clubes e a 
seleção nacional de futsal: “A clínica surgiu com a 
ajuda de todos os que trabalhavam comigo - 
Vanda Amaral, Flávia Castanho, Paulo Carvalho, 
Dora Pires, Vera Grilo, Andreia Violeiro, Bruna 
Prometti e Tiago Antunes.

Um espaço de tratamento

Vítor Fernandes é perentório quando diz que não 
criou a clínica com o objetivo de ganhar dinheiro: 

“Quero tratar as pessoas e obter os melhores 
resultados no menor tempo possível, obedecendo 
sempre aos protocolos necessários. Não quero que 
as pessoas venham cá pagar mais uma sessão de 
fisioterapia e não vejam resultados”. A maioria das 
pessoas que chega à FisioFernandes sofre de 
patologia do joelho, na qual Vítor Fernandes se 
especializou. Além disso, a clínica cresceu bastante 
após a parceria com a unidade de Ortopedia do 
hospital  da  CUF  Descobertas:  “Temos  a 
possibilidade de acompanhar o doente antes da 
cirurgia, através dos exames que este realiza, e de 
estar presentes no momento da cirurgia – com a 
equipa do cirurgião ortopédico Ricardo Varatojo – 
onde acompanhamos todos as especificidades de 
cada operação e podemos, a partir dali, preparar o 
pós-operatório e a recuperação do doente. 
Agradeço especialmente aos médicos da CUF 
Descobertas, Prof. Jorge Mineiro, Dr. António 
Cartucho, Dr. Cassiano Neves, Dr. Luís Barroso, Dr. 
Ricardo Varatojo, Dr. Ricardo Teles, Dr. Mário Vale, 
Dr .Nuno Marques Luiz”.

Tecnologia ao serviço da recuperação

A FisioFernandes orgulha-se de apostar em 
equipamentos de última geração para a 
recuperação de quem a procura: “Contamos com 
magnetoterapia, para uma evolução a curto prazo, 
e recentemente adquirimos uma máquina de 
fortalecimento muscular, que permite a quem 
teve um problema no joelho fortalecer o músculo, 
assegurando uma recuperação correta da 
patologia, bem como uma passadeira R7, um 
aparelho mais sofisticado e adequado para 
atletas, mas que também pode ser utilizado por 
quem não é desportista. Brevemente, chegarão às 
nossas instalações uma máquina de prensoterapia 
com frio e um K1, um aparelho que, programado 
para o ângulo certo, executa sozinho a mobilização 
da perna, obrigando o joelho a dobrar”.

Quanto ao futuro, Vítor Fernandes assegura: “Não 
penso em abrir outras clínicas, embora esta esteja 
a ter um crescimento grande. Quero melhorar os 
nossos processos e o meu conhecimento, pois 
gosto de ser sempre melhor do que era ontem”.

facebook.com/clinica.fisiofernandes | Morada:Rua Professor Vitor Manuel Morais n14 R/C, Póvoa de Santa Iria | 
Telf: 960 277 251 | Email: clinica.fisiofernandes@gmail.com

A FisioFernandes nasceu em 2015, pela mão de Vítor Fernandes e da sua equipa, após vários anos ligados à Medicina Desportiva e de 
Reabilitação, mas sem espaço próprio. Com cinco anos de trabalho, a clínica cresceu exponencialmente, aumentando o
reconhecimento do trabalho que ali é executado por Vítor Fernandes e a equipa.

“AS PESSOAS SÃO 
 A NOSSA PREOCUPAÇÃO”

 Vítor Fernandes
Fisioterapeuta e Administrador



omo é que a Condomínio Seguro se Capresenta ao mercado, assegurando um 
serviço de qualidade?

A transparência e a confiança são fundamentais, 
principalmente em tempo de pandemia. Faz parte 
da nossa forma de trabalhar, nos primeiros meses 
de cada ano, enviar a todos os condóminos um 
relatório discriminado de todas as atividades, 
receitas e despesas do condomínio, referente ao 
ano anterior, que é posteriormente aprovado, em 
Assembleia-Geral.

Que serviços oferecem?
Oferecemos dois tipos de planos: um mais básico, 
que consiste num serviço de apoio administrativo 
e jurídico aos administradores, eleitos em 
Assembleia, que não tenham conhecimentos ou 
disponibilidade para exercer o cargo. Neste plano, 
é eleito em Assembleia um administrador e a 
empresa assume todo o trabalho administrativo 
d o  c o n d o m í n i o.  Ta m b é m  p r e s t a m o s 
aconselhamento jurídico nas decisões que sejam 
necessárias  tomar.  No segundo plano,  o 
representante  da  empresa  é  nomeado 
administrador em Assembleia Geral, exercendo as 
funções previstas no Código Civil. Assumimos todo 
o trabalho administrativo e prestamos contas 
regularmente. Neste plano representamos o 
condomínio perante terceiros.

A partir do momento que são contactados por 
condóminos interessados nos vossos serviços, 
como se desenrola o processo?
Inicialmente, é efetuado um contacto telefónico, 
onde são solicitados alguns elementos referentes 
ao condomínio. Depois, é apresentado um 
orçamento onde constam detalhadamente todos 
os serviços que nos propomos efetuar e o seu 
custo. Antes da apresentação do orçamento em 
Assembleia, e caso o condomínio o solicite, 
podemos  agendar  uma  reunião  com  os 
condóminos para esclarecer dúvidas.

Em tempos de pandemia, como foi feita a gestão e 
administração dos condomínios a vosso cargo?
Incentivámos o recurso ao contacto telefónico e e-
mail, apostámos nas novas formas de contacto, 
como o Whatsapp e disponibilizámos aos 
condóminos  diversas  ferramentas  para 
interagirem com a empresa, nomeadamente o 
acesso dos condóminos à sua área de cliente, onde 
podem consultar a sua conta corrente e ainda 
informação  diversa  (atas,  regulamentos, 
contratos…). No que diz respeito à limpeza, 
pedimos a todos os prestadores de serviços 
externos que redobrassem a limpeza nas áreas 
mais utilizadas e que utilizassem produtos 
adequados à desinfeção dos espaços.

É possível contratar os vossos serviços através de 
um contrato anual e sem penalização?
Os nossos contratos são anuais, porque a 
nomeação da empresa como administradora do 
condomínio é uma deliberação que tem de ser 
tomada em Assembleia-Geral de condóminos, 
que tem lugar anualmente. Os nossos contratos 
são renováveis anualmente e todos os anos, na 
Assembleia-Geral onde são apresentadas as 
contas, colocamos o nosso lugar à disposição, 
sendo votada a nossa continuidade como 
administradores do condomínio.

Que avaliação faz deste mercado?
Existe uma necessidade urgente de regulamentar 
o acesso à atividade de administração de 
condomínios. A falta de regulamentação abre as 
portas a profissionais não qualificados, que se 
apresentam no mercado com honorários muito 
baixos. Deveria ser criada uma carteira profissional  
e ser obrigatório a existência de um  técnico 
responsável, com formação em Direito.

www.condominioseguro.pt | 211 947 633 | condominio@condominioseguro.pt

Paulo Sousa é o administrador da Condomínio Seguro, uma 
empresa de administração de condomínios que pauta a sua 
atividade pela transparência e confiança. Num mercado onde a 
pandemia obrigou a novas abordagens, o administrador realça a 
necessidade de legislar este setor.

"É URGENTE REGULAMENTAR 
  A ATIVIDADE"

Paulo Sousa
CEO

Gestão de Condomínios



omo se apresenta a Gestão Eficiente de CCondomínios ao mercado?

A GEC nasce com um condómino que vivia num 
edifício de grande dimensão e que, ao final de sete 
anos, se cansou de ser o condómino mais proativo 
e mais desiludido com as duas empresas que 
administraram, até aí, o seu condomínio. Com o 
apoio da maioria dos condóminos/vizinhos 
assumiu, em 2014, a administração desse 
condomínio e resolveu no primeiro ano os 
problemas. A partir daí, o “passa a palavra” entre 
condóminos  e  fornecedores  foi  o  fator 
diferenciador. Nos últimos seis anos, a redução 
das dívidas de condóminos no primeiro ano de 
Gestão Eficiente é de 26%; a taxa de fidelização é 
de  93%;  o  crescimento  anual  tem  sido 
aproximadamente de 50%. Em 2019, iniciámos a 
operação no Algarve e, em 2020, em Braga. Qual a 
nossa filosofia? “Always on”, com foco total no 
cliente. A comunicação é fortalecida pela partilha 
proativa de toda a informação, através da cloud, 
Facebook fechado de cada condomínio, onde se 
partilha abertamente toda a informação, entre 
todos os condóminos e a equipa GEC; área de 
cliente no site (conta corrente, execução 
orçamental, etc).

Que relação estabelecem com os vossos clientes?
Uma relação aberta, transparente, de igual para 
igual, de quem está genuinamente do lado dos 
condóminos e do interesse do condomínio.

Que serviços oferecem, no que respeita à gestão e 
administração de condomínios?
Todos os serviços necessários, com equipas 
internas, no que é benéfico para os condomínios 
(Gestão de Clientes; Manutenção Preventiva & 
Corretiva;  Gestão  de  Obras;  Jurídico  &  
Conciliação),  e  com  uma  forte  rede  de 
fornecedores, em tudo o que é benéfico para os 
condomínios ser o mercado a dar resposta, em 
livre concorrência (foco no melhor fit a cada 
necessidade, custo / benefício). Acrescentando 
comissão zero em tudo, sempre!

Que mais-valias traz ao cliente o facto de poder 
fazer um contrato anual convosco?
Desenvolvemos um contrato que discrimina 
absolutamente toda a informação da GEC, todos 
os serviços e custos, todos os procedimentos 
importantes, sendo que é nossa regra de ouro 
nunca exigir qualquer período de fidelização, 
exceto se tal for imposto pelos condóminos e/ou 
pelo Regulamento do Condomínio.

O crescimento da GEC é alicerçado em referências 
de condóminos e fornecedores. Atualmente, estão 
presentes no Porto, Algarve e Braga. A expansão é 
para continuar?
Sem dúvida, porque a expansão acontece de 
forma  genuína:  feedback  dos  clientes  e 
fornecedores. O nosso desafio é continuarmos a 
sustentar cada vez mais e melhor o crescimento 
da empresa, retendo os melhores profissionais 
(brio, rigor, perfecionismo), garantindo-lhes 
condições manifestamente acima da média (foco 
em sermos um great place to work). 

2025 ainda continua a ser o objetivo para serem 
uma empresa de referência a nível nacional, nesta 
área de negócio?
Claramente. A prioridade para nós não é nem 
nunca foi o crescimento, mas sim a qualidade. 
Temos investido sempre o lucro da empresa no 
reforço da qualidade, na melhoria contínua, pelo 
que não temos dúvidas que, como consequência, 
vamos continuar a crescer. Atingimos em 
setembro de 2020 os 105 condomínios sob Gestão 
Eficiente, 4305 frações/clientes, tendo tudo para 
que, dentro de quatro ou cinco anos, sejamos uma 
referência nacional.

Telf.: 223 166 554 | geral@gestaoeficientecondominios.pt  | R. Simão Bolivar, 259, 5º Centro Tras., 4470-214 Maia

Adriano Sanches Tavares assumiu a administração do seu próprio condomínio em 2014 e, dado o sucesso na resolução dos problemas, 
acabou por criar a Gestão Eficiente de Condomínios (GEC), empresa da qual é diretor-geral. Com presença no Porto, no Algarve e em 
Braga, assume que o foco está sempre nos clientes e no objetivo de se tornarem uma empresa de referência nesta área, até 2025.

A PRIORIDADE
É A QUALIDADE

Adriano Sanches Tavares
Diretor-Geral

gestao condominios.pteficiente

"TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA:
  NÃO SE CONFORME COM MENOS"



omo atua a Condsafe no mercado, de Cforma a garantir um serviço de qualidade?

A Condsafe presta um serviço permanente aos seus 
condóminos, tanto na prestação regular de contas, 
como em todos os serviços solicitados. Em março, 
tendo o país entrado em estado de emergência, 
percebemos que a nossa atuação teria de se basear 
em quatro áreas: limpeza, segurança, manutenção e 
responsabilidade social. Na primeira, dotámos todos 
os prestadores de serviços de produtos adequados à 
desinfeção de todas as áreas e superfícies. Na 
questão da segurança, foram distribuídos por todos 
os porteiros álcool gel, luvas descartáveis, viseiras e 
máscaras descartáveis, tendo a nossa empresa 
transportado em viatura própria o pessoal da 
limpeza. Na manutenção, a preocupação primordial 
estava na ventilação, extração e monitorização de 
saneamentos. Na vertente da responsabilidade 
social, através do serviço de apoio ao condómino, 
apercebemo-nos de condóminos mais idosos, por 
vezes sozinhos, que precisavam de ajuda e 
respondemos a todas as necessidades, como a 
entrega de bens alimentares e medicamentos.

No que respeita ao consórcio, com uma oferta de 
360º, que serviços disponibiliza?
São disponibilizados todos os serviços pretendidos, 
através de parcerias com empresas como a 
Repairsafe. A boa relação mantida com todos os 
prestadores de serviços afetos a um condomínio 
(limpeza, elevadores, manutenção, etc) faz com que 
esta se distinga no mercado.

É possível oferecer  um pacote de serviços 
personalizados, adequado às necessidades do 
cliente?
Tal como referenciado no parágrafo anterior, há uma 
série de serviços que serão disponibilizados 
conforme as necessidades do condomínio. Também 
existe uma componente de responsabilidade social 
sendo que, periodicamente, são feitas ações para 
fomentar a solidariedade com instituições mais 
necessitadas.

Como foi feita a gestão e administração dos 
condomínios a vosso cargo, no que respeita a tarefas 
como limpeza e manutenção dos espaços?
Cada condomínio é gerido por um responsável 

(gestor operacional),  que zela por toda a 
manutenção exigida, tanto a nível da limpeza, como 
também todas as outras necessidades (portarias, 
elevadores,  manutenção geral,  etc).  Estas 
necessidades são prontamente respondidas pelas 
empresas parceiras. 

É possível contratar os vossos serviços através de um 
contrato anual e sem penalização?
A Condsafe não tem qualquer contrato de 
fidelização, porquanto poderão contratar os seus 
serviços pelo tempo que acharem necessário, sem 
qualquer penalização.

Que avaliação faz deste mercado?
Este mercado obriga as empresas a terem serviços 
de contabilidade muito rigorosos, seguros 
adequados para cada edifício e parceiros sérios e 
competentes nas prestações dos seus serviços. Os 
fatores "relação e resposta" são os mais valorizados. 
A Condsafe está a preparar-se para lançar, em 2021, 
um conjunto de soluções e parcerias para todos os 
condóminos.

A Condsafe é uma empresa de administração e gestão de condomínios, com um conceito 360º, no que respeita à oferta de serviços. A 
diretora, Paula Serpa Pinto, realçou as características da empresa que a tornam uma mais-valia, aos olhos dos seus clientes.

“OS FATORES ‘RELAÇÃO’ E ‘RESPOSTA’ 
  SÃO MUITO VALORIZADOS”

Telf: 229 373 980 | Email: condsafe@condsafe.com | Morada: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 7 4100-321 Porto

Gestão de Condomínios



m 2020, as reclamações mais frequentes Eforam a não prestação de contas aos 
condóminos e a falta de regularização de 

questões administrativas. Como é que a Le Habitat 
se posiciona para assegurar um serviço de 
qualidade?
A Le Habitat dispõe de todas as ferramentas e da 
mais moderna tecnologia que se aplica nesta área 
para que os seus serviços possam ser prestados 
ininterruptamente e à distância de um clique. Dado 
que já dispúnhamos de um sistema que nos 
permite aceder a ele estando em qualquer parte do 
mundo, o confinamento não foi um problema. A 
contabilidade dos condomínios esteve e está 
sempre em dia, tantos as contas dos condomínios 
como as dos condóminos e estão sempre 
disponíveis online.

Definem-se como uma empresa que gere de forma 
integrada o património imobiliário e os serviços 
associados. Como levam a cabo essa gestão?
O nosso lema é “cuidamos e valorizamos o 
património” e este já transmite a importância que 
atribuímos ao condomínio, à fração que é a casa das 
pessoas e onde está o seu conforto. A nossa forma 
de gestão integrada é constituída por três 
componentes - económica, técnica e funcional. A 
componente económica integra os processos 
contabilísticos e financeiros decorrentes dos 
encargos com o edifício, seus equipamentos e 
espaços comuns, é a elaboração do orçamento, a 

cobrança das quotas, o pagamento das despesas e 
prestação de contas. A componente técnica engloba 
os processos relacionados com o desempenho do 
edifício, dos seus elementos ou componentes. Aqui 
privilegiamos a manutenção preventiva do edifício, 
mas este como um todo. Uma manutenção bem 
planeada e efetiva resulta numa redução de custos 
de exploração, evita a obsolescência das instalações 
e garante uma habitabilidade de longa duração, 
com qualidade estética e funcional. A componente 
funcional assume as questões decorrentes da 
utilização do edifício num determinado contexto, 
nomeadamente habitacional, comercial ou misto.

Como se desenrola o processo, a partir do momento 
que são contactados por condóminos interessados 
nos vossos serviços?
A partir do momento em que somos contactados, 
reunimos sempre, assim que possível, no edifício, 
com quem nos contactou. Tomamos conhecimento 
do edifício através da visita e é preenchido um 
formulário com as suas características. De seguida 
enviamos a nossa proposta de honorários para os 
serviços pretendidos e apresentação das condições 
que vão pautar a futura relação. Uma vez aceites os 
termos gerais da proposta,  é agendada a 
Assembleia de Condóminos e a tomada de posse 
como administradores.

É possível contratar os vossos serviços anualmente, 
através de um contrato realizado por igual período?
Sim, nas nossas propostas estão definidas as 
condições gerais, que já preveem a prestação do 
serviço pelo período de um ano. O mais importante, 
e que consta nessas condições gerais, é que basta o 
condomínio decidir em Assembleia de Condóminos 
o fim da prestação de serviço por parte da Le 
Habitat para que assim seja. Pensamos que é a 
melhor garantia e mais-valia para o condomínio e 
seus condóminos.

Que desafios existem no mercado da gestão de 
condomínios em Portugal?
O  maior  desafio  é  conseguir  um  maior 
profissionalismo e rigor no que se faz e como se faz. 
Existem empresas que continuam a operar com 
pessoas sem qualquer qualificação para o fazer. Esta 
atividade é mais do que pagar despesas, cobrar 
quotas e resolver problemas. Administrar e gerir 
condomínios exige gente muito bem qualificada 
em diversas áreas. Só assim se pode oferecer um 
serviço de qualidade.

Que avaliação faz deste mercado?
Alguns condóminos adiam recorrentemente a 
manutenção necessária do seu património, o que 
leva à sua degradação e desvalorização. Espera-se 
que a valorização do mercado imobiliário promova 
uma mudança de cultura, para que o nosso trabalho 
comece a ser também mais valorizado.

Miguel Roque Silva é o diretor-geral da Le Habitat, uma empresa 
de gestão e administração de condomínios que vê o edifício 
habitacional como a base para a sustentabilidade urbana. 
Dispondo de serviços integrados e de um acompanhamento 
acessível por via digital, a Le Habitat assume-se como uma empresa 
moderna e sempre disponível para os clientes.

Av. da República, 6 – 1o Esq 1050-191 Lisboa | Horário: Segunda a Sexta: 9:00–18:00 | Tel.: 213 195 002 / 925 275 961
E-mail: info@lehabitat.pt | www.lehabitat.pt

CUIDAR E VALORIZAR O PATRIMÓNIO

Miguel Roque Silva
Diretor Executivo 



António Feitor 
Sócio-Fundador

“O MERCADO SEGURADOR 
  ESTÁ A MUDAR”

 SECURUS é uma empresa que se assume moderna e dinâmica. ATendo em conta o tempo em que está presente no mercado, que 
análise faz da evolução deste setor?

A SECURUS foi criada em março de 2015, com a preocupação inicial de 
analisar as tendências de mercado, procurando assim ajustar a estratégia e o 
posicionamento aos desafios que o setor enfrenta. Nesta linha de orientação, 
definimos como essencial a nossa presença com imagem e instalações 
próprias. Esta necessidade foi evidenciada pelo encerramento generalizado, 
por parte das seguradoras, ao público, e pela necessidade de aumentar as 
sinergias entre a nossa equipa. O crescimento da equipa, nomeadamente a 
nível comercial, foi uma das ações estratégicas que permitiu alavancar com 
maior facilidade outros objetivos. A SECURUS apresenta-se como um parceiro 
importante junto dos profissionais do setor que desenvolvem a sua atividade 
individualmente e que não possuem uma estrutura de apoio. Esta integração 
de novos membros na equipa permitiu a criação de uma maior escala de valor, 
o que consideramos essencial para que possamos ter um crescimento 
sustentável e para que tenhamos a capacidade de estabelecer parcerias com 
as diversas seguradoras. Assim, asseguramos uma relação mais forte e 
consequentemente, temos uma oferta variada e alargada ao dispor, quer da 
nossa equipa, quer dos nossos clientes. Esta oferta permite-nos ter uma 
isenção face às necessidades dos segurados, oferecendo-lhes sempre a solução 
de mercado mais vantajosa. Relativamente ao modelo de negócio, este tem 
vindo a alterar-se de forma expressiva, caminhando para uma redução 
significativa do número de players na mediação e existindo inúmeras 
movimentações a nível de fusões e parcerias. Ao nível dos meios digitais, os 

desafios são interessantes, pois requerem um investimento em processos que 
contribuam para uma interação online com os nossos clientes, ainda que os 
mesmos não anulem o fator presencial. Temos por certo que a nossa presença 
é, e será cada vez mais, assumida enquanto consultores, oferecendo e 
auxiliando os clientes com o objetivo de um melhor enquadramento face às 
suas necessidades. Atualmente, os clientes estão mais informados, têm maior 
acesso à oferta existente no mercado e conseguem efetuar uma análise prévia 
das várias soluções disponíveis. No entanto, embora o processo presencial 
coexista com o digital, a maioria dos clientes recorre ao nosso aconselhamento 
no momento de decisão. Os produtos a desenvolver serão mais dinâmicos, 
mais ajustados às necessidades dos clientes e com uma oferta mais 
especializada, nomeadamente em áreas de previdência, contribuindo para o 
aumento da nossa intervenção enquanto consultores.

Os seguros são ativados apenas quando algum imprevisto acontece e a 
pandemia é um caso destes. Durante o período de confinamento, em particular, 
como reagiram os seus clientes?
A situação de pandemia é umas das exclusões nas apólices de saúde e em 
algumas apólices de vida, no entanto o mercado reagiu de uma forma proativa a 
esta nova realidade. As seguradoras criaram medidas excecionais, revogando 
exclusões face à atual situação e garantindo coberturas que não estavam 
previstas nas condições gerais. O foco foi o cliente, o qual recebeu todas estas 
medidas com enorme agrado. 

A SECURUS foi criada em 2015, por António Feitor, um 
consultor de seguros com 23 anos de experiência no setor. Num 
mercado em mudança, a dinâmica dos produtos e o maior 
conhecimento por parte dos clientes obriga a um conhecimento e 
acompanhamento constantes, quer dos novos produtos, quer das 
necessidades dos clientes.
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Rua General Ferreira Martins, 10 – Edif. Fernando Pessoa, r/c A | 1495-137 Algés | Portugal | +351 210 529 117 / +351 962 030 282
geral@securus-seguros.pt | www.securus-seguros.pt

Algumas empresas tiveram necessidade de rever as 
suas estruturas, o que pode ter influência nos 
recursos humanos. Tal refletiu-se nos seguros de 
vida e acidentes de trabalho?
Curiosamente, mesmo em situações de alguma 
dificuldade financeira, existiu uma grande 
preocupação por parte das empresas e dos clientes 
particulares em manter os seguros de vida e de 
saúde considerados, na sua maioria, como um 
importante ponto de segurança e de bem-estar. Em 
relação aos acidentes de trabalho, existiu a 
necessidade de ajustar taxas, volumes salariais ou 
períodos de inatividade, estando as seguradoras 
solidárias, através da análise de cada uma das 
situações com que nos deparámos.

Que apoio é possível fornecer às empresas que estão 
a atravessar este período mais conturbado?
Numa única palavra, acompanhamento. É 
importante a presença e identificação das 
necessidades individuais, para que possamos 
apresentar soluções sem comprometer a proteção 
dos clientes e do seu negócio.

Que outros produtos e serviços fornecem a quem 
vos procura?
O aconselhamento e a gestão/assistência da carteira 
de seguros individual e empresarial. Desenvolvemos 
parcerias com várias seguradoras, para assegurar 
uma oferta que possa corresponder às diferentes 
expectativas e necessidades. Estabelecemos 

igualmente parcerias com soluções internacionais, 
de forma a podermos dar resposta a questões mais 
específicas. De futuro, consideramos importante ter 
uma  área  de  clientes  a  nível  digital, 
complementando assim a nossa interação com os 
clientes.

A retoma económica já está a acontecer?
Infelizmente, ainda não podemos falar em retoma 
generalizada. A crise económica ainda não atingiu o 
seu pico, o qual presumimos que acontecerá no 
final deste ano ou no início de 2021. Esta retoma 
dependerá diretamente do aparecimento de um 
tratamento e/ou de uma vacina, assim como das 
medidas que os Governos possam aplicar para 
mitigar esta terrível situação. A recuperação do 
mercado é inevitável, mesmo que, infelizmente, 
muitas empresas não resistam a esta tão profunda 
crise. O futuro exigirá adaptação. Alterações nos 
modelos de negócio, maior recurso a meios digitais 
e teletrabalho são apenas algumas das mudanças 
para as quais a aposta em formação será um fator 
decisivo de sucesso.

António Feitor, 49 anos, iniciou atividade 
profissional no setor segurador, 

como mediador exclusivo, 
em 1997, num projeto desenvolvido pela 

VICTORIA Seguros, tendo sido convidado, 
em 2001, a integrar os quadros da empresa 

para desenvolver funções de gestor de redes 
de agentes. 

Em 2011, aceita um novo desafio da 
LIBERTY Seguros para criar e desenvolver 

uma nova rede de agentes. 
No final de 2014, inicia a análise da viabilidade 

de um projeto pessoal, o que o levou a criar,
 em março de 2015, a empresa SECURUS.



endo a APRIL Seguros sido por diversas Tvezes premiada como a Escolha Acertada 
por um estudo independente, que análise 

faz do mercado e da evolução do mesmo, em 
particular na área do VCH?
O posicionamento da APRIL tem sido apoiar o 
Consumidor na redução dos encargos associados ao 
seu crédito habitação, mas também facultar 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? Como classificaria 
o user experience dos vossos clientes, e a sua 
importância neste ano de 2020?
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.

Da simulação à assinatura da proposta, com 
questionários médicos dinâmicos, de que forma 
consegue, hoje, um Cliente ter a sua apólice de 
seguro de vida emitida?
A emissão de apólices da April é, atualmente, uma 
realidade 100% digital. Com a introdução das 
soluções de Emissão Simplificada e Assinatura 
Eletrónica é possível, mesmo para os casos de 
análise de risco com exames médicos e informação 
adicional, subscrever-se uma apólice sem qualquer 
impressão ou assinatura física por parte dos nossos 
Clientes. Também tivemos oportunidade de ajustar 

rapidamente  os  parâmetros  dos  nossos 
questionários médicos, integrando questões 
relativas à COVID-19 e, assim, refletir a realidade do
contexto da pandemia ao que são as questões que 
colocamos aos nossos candidatos a Pessoas 
Seguras.

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.

Por lapso, na edição de 26/09/2020, referente à Entrevista 

disponível em https://www.valormagazine.pt/o-cliente-atual-e-

atento-e-conhecedor/, foi efetuada referência à April como 

Escolha do Consumidor, marca e propriedade da Consumer 

Choice. A April lamenta o sucedido, relativamente a esta 

utilização, apresentando as suas desculpas através da 

republicação da presente entrevista.

Sérgio Nunes é o CEO da APRIL Seguros, várias vezes premiada 
como Escolha Acertada do mercado por um estudo independente. 
Em entrevista, falou sobre as características que definem a APRIL 
e aquele que tem sido o processo de digitalização na contratação 
um seguro de vida crédito habitação.

april-portugal.pt

"O CLIENTE ATUAL É 
ATENTO E CONHECEDOR"

Sérgio Nunes
CEO
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Nuno Rocha
Managing Partner 

“O NOSSO OBJETIVO 
  É CRIAR VALOR”

A 2Venture é uma empresa de consultoria e gestão que não acredita em 
modelos de gestão pré-formatados. Para Nuno Rocha, managing 
partner, o fundamental é colocar-se no lugar do cliente e perceber a 
cultura da empresa e aquilo que é a sua filosofia de trabalho para, depois, 
identificar o problema e encontrar uma solução à medida de cada caso.

mbora não acredite em modelos pré-formatados de gestão, Eacredita em princípios universais. De que princípios falamos?

Estes princípios focam-se em três áreas: a primeira é a existência de um 
equilíbrio entre uma visão estratégica clara e bem definida, conhecida de 
todas as partes dentro da companhia, e uma agilidade tática que as 
empresas não devem perder; a segunda prende-se com um equilíbrio entre 
negócio e sistemas de controlo. A ideia é que os gestores e líderes das 
empresas sejam capazes de dar liberdade com responsabilidade às suas 
equipas; a terceira área está relacionada com a cultura da empresa e a sua 
forma de fazer negócios. É essencial que se desenvolva uma cultura forte, 
mesmo nas pequenas empresas. As pessoas devem entender a forma como 
a empresa faz negócios. A ligação entre profissional e empresa é 
fundamental.

Que informações recolhem para produzir um plano de gestão 
personalizado para cada empresa?
O essencial é sermos capazes de falar com pessoas. Tomemos como 
exemplo um cliente que nos diz que não está a conseguir vender o seu 
produto. Nesse caso, o nosso papel passa por acompanhar o cliente em dias 
de reuniões e de vendas, para tentar perceber onde está o erro. O nosso 
propósito é pormo-nos no lado do cliente e perceber o que se pode fazer, 
sempre de um ponto de vista exterior. Procuramos fazer o contraditório, 
garantir que o cliente tem acesso a todas as perspetivas do negócio. 

“Assumir riscos é diferente de correr riscos”. Os vossos planos já contemplam 
alguns riscos que são possíveis de calcular?
A melhor forma de gerir qualquer risco é ter consciência dele. Ter 
trabalhado na Banca de Investimento deu-me a capacidade de pensar 

sempre no que pode correr mal. Se aquilo que pode correr mal é suportável, 
faz sentido correr o risco. Se não é, então não se deve avançar. Há riscos que 
ninguém consegue prever, mas outros que podem ser equacionados, para 
que se crie uma solução de antemão para os mesmos.

Como se pode ajudar as empresas a atravessar esta situação causada pela 
pandemia?
Tudo está relacionado com a cultura da empresa e a forma como a empresa 
vê esta questão – se a aproveita como uma oportunidade ou se tal 
representa um problema. Para nós, março, abril e maio foram os melhores 
meses, pois muitas empresas tiveram de rever o seu modo de comunicação 
com o exterior – a comunicação deixou de ser presencial e passou a ser 
realizada pelas redes sociais. Nestes momentos, é necessário adquirir novas 
competências. Este é o tipo de acontecimento que deve ser utilizado pelas 
empresas para mudar e evoluir.

Os fundos europeus atribuídos através do programa Portugal 2020 são um 
bom incentivo ao investimento, para as empresas nacionais?
Acredito que o grande incentivo é o mercado. Devia ser bem visto que um 
empreendedor criasse uma empresa, falisse e tentasse de novo. A Europa 
tem um modelo protecionista, que utiliza este dinheiro como um incentivo, 
no sentido em que a pessoa aguarda pelo dinheiro e acaba por ter de 
adaptar o projeto para ter acesso aos fundos. Isso condiciona o mercado e a 
própria evolução das empresas. A continuar assim, a Europa perde 
relevância no contexto da economia global.

2venture.pt
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uais as principais questões relativas ao setor que ocupam a APF?Q
O setor de Fundição, tal como a esmagadora maioria dos setores industriais, 
tem como principal preocupação a recuperação económica. São tempos 
exigentes, nos quais temos de gerir as nossas organizações quase no dia-a- dia, 
planeando em paralelo os próximos anos que são, mais do que nunca, 
imprevisíveis. Para além da situação económica, o setor depara-se também 
com preocupações de caráter ambiental, que são atualmente transversais a 
toda a Europa, nomeadamente ligadas ao Green Deal, como as emissões para 
o meio ambiente, a descarbonização e a eficiência energética.

Este é um setor economicamente importante para o país?
A indústria de Fundição nacional é hoje constituída por empresas de alta 
tecnologia, responsáveis por um volume de negócios próximo dos 600 
milhões de euros, ligadas ao fornecimento do setor automóvel, indústria 
metalomecânica, construção civil, cerâmica, mineira e remoção de terras, 
elétrica e eletrónica, naval, máquinas agrícolas e industriais, ferroviária, eólica, 
indústria aeronáutica e aeroespacial. É uma indústria eminentemente 
exportadora, com uma quota de cerca de 90% da sua produção, sendo o 
mercado alemão o mais representativo, seguido do francês, do italiano e de 
outros países da Europa, bem como de outros continentes. A indústria pode e 
deve aumentar a sua importância na economia através do desenvolvimento 
de projetos de inovação impulsionados pelos fundos provenientes da UE, no 
âmbito da recuperação económica.

Sendo um setor que emprega cerca de seis mil pessoas, e obtendo novas 
quotas de mercado a cada ano, que fatores explicam esta evolução?
Esta evolução prende-se essencialmente com a capacidade de adaptação que 
o setor possui, aliada ao investimento em novas tecnologias, bem como nos 
seus recursos humanos. Esta característica é, desde logo, evidenciada no peso 
que a indústria automóvel tem no setor, representando cerca de 70% do 
volume de produção e que se traduziu num volume de negócios de 320 
milhões de euros em 2019.

Como se caracterizam atualmente as fundições nacionais?
As empresas de fundição nacionais são, tanto ao nível dos investimentos em 
equipamento como das condições de trabalho, em tudo equiparadas às suas 
congéneres europeias, pois concorrem nos mesmos mercados de elevado 
grau de exigência. Relativamente aos recursos humanos, captar profissionais 
qualificados e, em especial, os jovens para a fundição é o principal desafio do 
setor, sempre que existe necessidade de mão-de-obra. É importante destacar 
que da fundição portuguesa saem peças para os Bentley, Rolls-Royce, 
Lamborghini, Maserati, mas também para a Mercedes e outros carros mais 
acessíveis ao grande público. Não há carro nenhum fabricado na Europa que 
não tenha peças fundidas em Portugal.

As fundições nacionais já têm implementados processos que asseguram a 
melhoria na proteção ambiental e na sua própria sustentabilidade?
É um setor que pode, a montante, ser considerado um paradigma do conceito 
de Economia Circular, fruto do reaproveitamento que faz do metal em fim de 
vida. Os resíduos, ou subprodutos da sua atividade, são constituídos 
esmagadoramente por areias não reutilizáveis provenientes dos seus 
processos de moldação. Para além disso, cada vez, mais as fundições possuem 
certificações na área ambiental, que demonstram uma preocupação 
premente com esta área. As fundições, hoje, são empresas de engenharia, 
com as suas emissões controladas e monitorizadas, com investimentos 
elevados em processos e equipamentos que lhes permitem reduzir o nível das 
emissões.

Que evolução prevê para este setor, nos anos que se seguem?
Com esta nova situação causada pela pandemia torna-se mais difícil fazer 
previsões para o futuro. O que é certo é que a indústria automóvel foi afetada e 
a indústria de fundição, consequentemente, também o foi. Por isso, espera-se
que os anos que se seguem sejam de uma recuperação económica, através de 
medidas de apoio do Governo, mas não só. Será igualmente necessário um 
esforço acrescido por parte dos empresários.

UMA INDÚSTRIA VIRADA 
PARA O FUTURO
A APF nasceu em 1964 e veio adaptando os seus serviços às necessidades do 
mercado e dos associados. O presidente, Luís Filipe Villas-Boas, salienta a 
importância da indústria de fundição nacional, que é responsável por um volume 
de negócios de cerca de 600 milhões de euros.

apf.com.pt

Luís Filipe Villas-Boas
Presidente

Portugal Tecnológico



“GOSTAMOS QUE OS CLIENTES 
  NOS DESAFIEM”

 Isabel Oliveira
Diretora Comercial

 BLASQEM é distribuidora de produtos e equipamentos para Apreparação de superfícies. A que indústrias se ajustam estes vossos 
produtos?

Os nossos produtos são adequados  sobretudo para indústrias  de 
metalomecânica, de fundição, aeronáutica, automóvel, impressão 3D, entre 
muitas outras. A estas indústrias podemos fornecer os equipamentos, acessórios 
e abrasivos, assim como o serviço de consultoria e assistência técnica. O nosso 
know-how permite-nos selecionar as melhores soluções de produtos e 
equipamentos para responder às necessidades dos nossos clientes e obterem a 
melhor rentabilidade dos processos.

Neste setor, é fundamental estar atento ao mercado, de forma a trazer para 
Portugal as últimas inovações e novos produtos?
Sem dúvida! Apenas com a especialização nesta área conseguimos conciliar as 
tendências internacionais com os requisitos do nosso mercado. Como exemplo, 
atualmente a indústria automóvel está a solicitar aos nossos clientes operações 
de granalhagem “neutra” e a BLASQEM está na linha da frente com alternativas 
adequadas. Temos sido bastante proativos na introdução de produtos e 
equipamentos com menor impacto no ambiente, contribuindo assim para uma 
maior sustentabilidade ambiental.

Acredita que essa preocupação com o cliente e com a venda do produto fez a 
BLASQEM chegar à posição que tem hoje no mercado português?
É mesmo isso! A nossa filosofia de trabalho está refletida, desde logo, na nossa 

visão – adicionar valor aos processos industriais dos nossos clientes, aconselhando 
e disponibilizando soluções com mais-valias… Fazemos questão de acrescentar 
valor a tudo o que distribuímos e gostamos imenso que os clientes nos desafiem. 
Considerando a exigência das indústrias com que trabalhamos, certificámos o 
nosso sistema de gestão pelas normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Existem alguns produtos nos quais tenham distribuição exclusiva?
Sim, temos produtos de distribuição exclusiva e marcas próprias, desenvolvidos 
em parceria com as nossas representadas, para um melhor desempenho em 
processos específicos. Nos equipamentos destacamos granalhadoras de turbinas, 
cabines de decapagem, cubas wetblast, entre outros. Nas granalhas e abrasivos, 
disponibilizamos a maior gama de produtos disponível em Portugal, 
nomeadamente granalhas de aço, granalhas de inox, microesferas de vidro, 
silicatos, corindos, garnet, entre outros.

Como vê a posição da indústria portuguesa a nível europeu?
A indústria portuguesa pode ter um papel muito importante no panorama 
europeu. Temos acompanhado a evolução de diferentes indústrias, que 
reorganizaram os seus processos, investiram em novas tecnologias e formação 
dos seus recursos humanos. Temos todos de trabalhar, para nos orgulharmos dos 
produtos made in PORTUGAL, para que esta imagem seja espelhada além-
fronteiras. Já a nossa história demonstra, nós chegamos onde nos propusermos 
chegar.

A BLASQEM é uma empresa portuguesa, líder na distribuição de granalhas, abrasivos e equipamentos para tratamento de 
superfícies por projeção. Isabel Oliveira, diretora comercial, explicou a filosofia de trabalho da empresa e a importância fulcral da 
boa comunicação com os clientes.

Leia o artigo na íntegra em www.valormagazine.pt



“SEM LOGÍSTICA 
  NÃO HÁ CADEIA DE ABASTECIMENTO”

A Moldtrans celebrou, a 25 de outubro, 30 anos de atividade em Portugal, nas áreas da logística, transportes e serviços. Luís 
Paupério, sócio-gerente da Moldtrans Porto e Aveiro e gerente da Moldtrans Lisboa, salientou a vocação global da empresa e a 
preocupação com o bem servir o cliente.

o longo deste tempo, que avaliação faz do Acrescimento da empresa e do seu 
posicionamento no setor da logística?

Quando começámos, éramos cinco no Porto e dois 
em Lisboa. Depois de um início complicado, em 
1993, e num cenário pouco auspicioso, fui designado 
como procurador da administração, assumindo 
definitivamente as rédeas da empresa em 1995. 
Conseguimos recuperar e seguir uma trajetória 
ascendente, ainda que muito dependentes da 
realidade ibérica. Em 2010, entra na sociedade a 
família Moldes. Com um dos acionistas fundadores, 
Ricardo Ramos, e eu próprio, constitui-se os atuais 
sócios da Moldtrans Porto, Lda., designação 
ostentada desde o final de 2014. Estas alterações 
permitiram alargar de forma significativa a oferta de 
serviços aos clientes, e a consequente carteira, quer 
pelo meio de transporte, quer pelo número de 
países para/de onde os coordenamos, sendo 
atualmente uma empresa de vocação global e de 
serviços diversificados.

Como é delineado o plano de transporte com o 
cliente?
É importante que a comunicação exista entre as 
partes;  apenas exigimos ao cliente toda a 
informação relevante para o caso, como nos 
comprometemos em devolver a transparência. 
Atualmente, temos o apoio de um software 

avançado que permite uma gestão transversal das 
nossas atividades, BeOne, e, a par da Moldtrans 
Lisboa e da Moldtrans Aveiro, somos os únicos em 
Portugal a usá-lo. Mas o telefone ainda é um amigo 
importante.

As empresas tentam distinguir-se no seu modo de 
tratar os clientes. Como pode a Moldtrans ajudar, 
tendo em conta os vossos serviços?
Uma das nossas grandes preocupações é a 
proximidade: reconhecemos que todas as empresas 
são constituídas por pessoas e procuramos 
estabelecer mais do que uma simples ponte 
profissional. Esse tratamento atencioso é um 
elemento diferenciador. O desafio tem sido conciliar 
essa escala menor com a de uma carteira de clientes 
crescente e variada. Isso passa por ter as pessoas 
certas no escritório e uma oferta vasta e competitiva. 
Estamos  aptos  a  coordenar  transportes 
praticamente para qualquer lado com garantias e 
fazemos alguns serviços mais exclusivos, como 
logística em feiras, transportes expresso dedicados, 
consultoria e apoio em questões aduaneiras, para 
nomear alguns.

Como avaliam a economia portuguesa e mundial, 
tendo em conta a crise que se faz sentir, devido à 
Covid-19?
Com precaução. Ainda que seja global, tem havido 

algum desequilíbrio no fluxo dos acontecimentos. 
Considero precoce qualquer análise definitiva, cabe-
nos  fazer  o  nosso  melhor,  confiar  no 
comportamento das pessoas e nas capacidades da 
comunidade científica.

Os setores dos transportes, logística e serviços são 
dos que mais impactam o ambiente. Que medidas 
têm sido levadas a cabo para reduzir este impacto 
ambiental?
Para além de algumas medidas globais, como a 
norma IMO2020, que limita o enxofre utilizado no 
combustível de navios,  percebe-se que os 
produtores também têm apostado em materiais 
mais verdes. Da nossa parte, temos tentado priorizar 
a coordenação de transportes de maneira mais 
consciente sugerindo, por exemplo, TMCD 
(transporte marítimo de curta distância). No Grupo, 
existe também um manual de boas práticas 
ambientais para colaboradores.

Como antecipa a evolução deste setor?
Prevejo que crescerá, sobretudo nos aspetos ligados 
ao e-commerce. Sem logística não há cadeia de 
abastecimento. A nossa responsabilidade está em 
continuar a avançar briosamente, a par dos clientes e 
da realidade global.

moldtrans.com/pt-pt

Luís Paupério
Sócio-Gerente da Moldtrans Porto e da 
Moldtrans Aveiro, Gerente da Moldtrans Lisboa,
Vice-Presidente da APAT
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Ivan Almeida
Cofundador e Diretor de Operações

“CRESCEMOS DURANTE 
  O CONFINAMENTO”

A Site.PT está há 14 anos no mercado e, durante este período, o mundo digital evoluiu e revolucionou a forma de trabalhar das empresas. 
Sendo uma referência na criação de sites e lojas digitais para PME’s, a Site.PT teve um aumento de pedidos de orçamento de  300% 
durante o período de confinamento, devido à necessidade de transportar para o digital os negócios físicos, como explicou o cofundador e 
diretor de operações, Ivan Almeida.

ue  evolução  existiu  desde  que Qcomeçaram  a  trabalhar  até  ao 
momento? 

A internet evoluiu em diversas vertentes como 
linguagem,  aplicativos,  navegadores, 
usabilidades… O nosso desafio foi tentar sempre 
perceber o que o mercado pede em cada 
momento  e  ter  sempre  uma  oferta  e 
posicionamento adaptados às necessidades das 
empresas. Em 2007, era muito mais complexo e 
mais moroso construir um website, hoje temos 
ferramentas e metodologias que nos permitem 
criar sites e lojas online de qualidade num curto 
espaço de tempo. Isso levou-nos a ser uma das 
empresas de criação de sites para PME’s de maior 
referência em Portugal.

Quais as características que procuram respeitar no 
vosso trabalho?
Em todos os sites e lojas online que criamos, 
tentamos sempre providenciar aos utilizadores 
uma boa experiência de navegação. Há uns anos, 
dávamos mais importância à criatividade e menos 
à usabilidade. Fomos descobrindo que o melhor 

site é aquele que gera contactos e vendas e não o 
site que tem mais movimento e que distrai mais o 
u t i l i z a d or  c om  an i m a ç õ e s  o u  e fe i to s 
desnecessários. Desta forma, quando partimos 
para a construção de um site ou uma loja online, 
procuramos aplicar cinco pontos que para nós são 
essenciais: a comunicação descrita no site é clara?; 
posso ir para onde quero com dois ou três cliques?; 
cada página tem os elementos essenciais e leva-
me  a  querer  ler  mais?;  tem  um  aspeto 
profissional?; a navegação entre páginas é rápida? 
Se cumprirmos estes pontos, o trabalho será 
realizado com sucesso.

Com a pandemia e o confinamento, muitas 
pessoas e empresas viram-se na necessidade de 
colocarem as suas atividades e negócios online, 
para chegarem ao público-alvo. Como foi esse 
momento para a Site.PT?
A pandemia veio mostrar a importância de estar 
presente online! Já vínhamos com um crescimento 
de 20% nos meses pré-pandemia, sendo que a 
realidade pandémica veio trazer um aumento de 
pedidos de orçamento na ordem dos 300%, por 

isso diria que, à imagem das empresas de 
consumíveis hospitalares que viram a sua 
produção a atingir a capacidade máxima, 
também nós fomos obrigados a ultrapassar todos 
os limites de velocidade para conseguirmos 
continuar a oferecer um serviço de proximidade e 
qualidade aos nossos atuais e novos clientes. 
Colocámos como objetivo principal manter a 
política de suporte e apoio ao cliente inalterada e 
com tempos de resposta iguais aos anteriores. 
Enquanto a maior parte das empresas colocava 
trabalhadores em lay-off, nós caminhávamos no 
sentido contrário e tivemos de contratar e 
aumentar a nossa equipa.

Como se adapta uma comunicação direta e 
pessoal para uma realizada por via digital?
Ter uma estratégia apenas baseada no tradicional 
é,  hoje,  um  modelo  bastante  redutor  e 
insustentável. A transformação digital vem ligar as 
pessoas às empresas e o produto ao consumidor 
de uma forma mais direta e acessível. As empresas 
que  apostam  na  comunicação  online 
normalmente tomam decisões mais inteligentes.

jelly.pt

Webdesign: O Futuro Chegou Mais Cedo



or que é tão fundamental esta ligação Pentre pessoas para um desenvolvimento 
de um bom trabalho digital?

Somos centrados em pessoas, porque marcas e 
empresas são pessoas. Quanto ao digital, é 
atualmente o meio utilizado para comunicarmos, 
amanhã poderá ser  qualquer outro meio 
tecnológico. A única certeza com que podemos 
contar é sobre o que é verdadeiramente perene. E o 
que é perene são as pessoas.

Que serviços são mais requisitados?
Os clientes consultam-nos essencialmente para 
serviços de estratégia de Marketing e Comunicação 
para o meio digital. Prestamos uma série de serviços 
que se integram e complementam, como são 
exemplos os audiovisuais (produção de vídeo e 
fotografia), copywriting, design e desenvolvimento 
web, aplicações web e mobile e consultoria.

As marcas procuram, cada vez mais, que o seu 
público se identifique consigo. Quais os fatores a ter 
em conta quando se desenvolve um plano de 
marketing e de rebranding para uma marca?
Não existe uma resposta certa ou errada a esta 
pergunta, nem sequer única. Os fatores podem 
mudar em função da marca e do mercado para o 

qual vamos trabalhar, mas com certeza que existem 
alguns fatores basilares. Procuramos focar-nos 
sempre não tanto no que a marca faz, mas antes no 
que pode fazer pelas pessoas. Onde está a ligação 
entre a função e a sensação? Qual a cultura da 
marca? Recordando a afirmação de Theodore Levitt, 
professor de Marketing em Harvard: “As pessoas não 
querem comprar uma broca de 6mm, querem um 
furo de 6mm”. E este pensamento não termina aqui, 
porque o que as pessoas querem, provavelmente, 
não é também o furo, mas sim colocar um quadro 
na parede. Com estes princípios em mente, a 
estratégia torna-se clara e invariavelmente gera 
resultados.

Atualmente, o mundo digital registou um aumento 
de presenças  online, sobretudo  devido  ao 
confinamento e à necessidade de as empresas 
continuarem a comunicar com os seus clientes. 
Acredita que este momento representou o impulso 
que faltava a muitos empresários para se 
posicionarem online?
Claramente sim, foi um despertar para muitos 
empresários e tem sido uma oportunidade única de 
aprendizagem para as pessoas e marcas se 
posicionarem online, porque o mundo parou e 
estivemos todos, em simultâneo, na “mesma 

página”, com as nossas vidas suspensas (os 
experientes e menos experientes no digital), 
permitindo-nos aprender e adaptar a um meio que 
nos ligava uns aos outros, tornando-se mais bem 
compreendido pelos menos experientes e mais 
bem trabalhado pelos experientes.

O aumento do e-commerce veio obrigar a uma 
melhoria dos sites já existentes?
O e-commerce em Portugal tem vivido um 
crescimento assinalável, que dificilmente teria 
alcançado a escala registada sem o efeito do 
confinamento. Este enquadramento trouxe uma 
maior  consciência  para  a  necessidade  de 
investimento na melhoria de processos e 
experiência do utilizador.

Que desafios antecipa para o mercado da 
comunicação e marketing?
Os de sempre: aprender e adaptar à mudança com 
agilidade. Porque, não tenhamos dúvidas, tudo vai 
mudar outra vez, mas as pessoas são perenes.

Gonçalo Malho Rodrigues
Managing Partner

“AS PESSOAS SÃO PERENES”

A Jelly é uma empresa focada na ligação entre pessoas e entre pessoas e marcas. Para Gonçalo Malho Rodrigues, managing partner 
desta empresa de Marketing e Comunicação, as pessoas são o mais importante e é através delas que se constroem as marcas.

Be the change
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ue características gostaria de destacar, no que Qrespeita ao Turismo, à capacidade de atrair e 
fixar empresas, à qualidade de vida para a 

população e à empregabilidade?
A filigrana está intrinsecamente ligada ao território e às 
gentes de Gondomar, mas é o setor de atividade da 
ourivesaria que demarca o nosso concelho, conferindo-
lhe o título de “Capital da Ourivesaria”, em Portugal. 
Nesse sentido, temos procurado abrir as portas do 
mercado oriental para que os nossos produtores 
possam exportar para países como o Japão, Hong Kong, 
Macau e China. Conseguimos ainda certificar a marca 
da Filigrana de Portugal e criar a Rota da Filigrana que, 
em menos de quatro anos, recebeu mais de 15 mil 
visitas de turistas nacionais e estrangeiros. Mais 
recentemente, orgulhamo-nos de acolher as instalações 
da Contrastaria Nacional da Casa da Moeda, que de 
resto apenas existe em outros dois pontos do país (Porto 
e Lisboa). Com uma tradição secular, Gondomar é hoje 
responsável por 60% da produção nacional de 
ourivesaria, o que nos acresce, enquanto executivo, a 
responsabilidade de preservar e promover este setor de 
atividade.

Outra grande mais-valia de Gondomar, a montra do 
concelho, é o Douro. O município de Gondomar goza de 
36,5 quilómetros de frente fluvial com o rio Douro, 
sendo o único dos 23 municípios ribeirinhos com 
território em ambas as margens. Esta é uma 
particularidade única que nos permite afirmar, com 

orgulho, que “Gondomar é D’Ouro”. Se, por um lado, 
Gondomar gozava já da marginal do Polis, com uma 
extensão de dois quilómetros e meio de passadiço a 
ligar Gramido a Ribeira de Abade, por outro lado, 
potenciamos ainda mais a marginal, prolongando esse 
passadiço até ao Porto, num percurso pedonal que 
passou a ligar as duas cidades. A somar ao Passadiço do 
rio Tinto, pretendemos aproximar a comunidade aos 
rios, bem como preservar e valorizar o nosso património 
ambiental. Ainda no sentido de aumentar a qualidade 
de vida das pessoas, estamos a desenvolver uma rede 
concelhia de Parques Urbanos, a qual irá criar vários 
“pulmões verdes” espalhados pelo concelho.

Por fim, temos várias políticas municipais que visam atrair e 
fixar empresas e, assim, aumentar a empregabilidade no 
concelho. Ligadas à ourivesaria, temos por exemplo a criação 
de um centro de incubação de empresas, em parceria com 
a ANJE, o qual pretende valorizar especificamente este setor, 
dando oportunidade àqueles que, não tendo ainda os seus 
negócios devidamente constituídos, se possam desenvolver 
e dar continuidade a esta arte. Mas temos ainda o orgulho 
de albergar no nosso concelho empresas de maior 
dimensão, tais como a Bicafé, que recebeu o Prémio 
Metropolitano de Empreendedorismo pela Área 
Metropolitana do Porto, ou a empresa de metalomecânica 
de precisão Ricardo e Barbosa Lda. que, em parceria com a 
Marinha Portuguesa, está a desenvolver um ventilador 
mecânico para Unidades de Cuidados Intensivos e para 
pacientes no domicílio.

GONDOMAR: 
UM MUNICÍPIO VERDE

Gondomar é conhecido como o 
concelho D’Ouro e Capital da 
Ourivesaria, dada a sua 
ligação com este setor. Em 
simultâneo, existe uma grande 
ligação ao rio Douro e aos 
espaços verdes municipais, nos 
quais foi feita uma grande 
aposta – na sua criação e 
revitalização – durante o 
mandato presidencial de 
Marco Martins. Em entrevista, 
o autarca explica as razões 
para esta aposta e qual o 
objetivo da futura rede 
concelhia de Parques Urbanos, 
que contará com nove espaços.

Sustentabilidade em Zonas Urbanas
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A construção e a reabilitação de espaços verdes do 
concelho têm sido uma prioridade neste 
mandato. Por que sentiu a necessidade de apostar 
nesta  área  de  requalificação  e  trabalho 
ambiental?
Não se prende tanto com o sentir de uma 
necessidade, mas mais com o facto de como 
perspetivamos o futuro do nosso concelho. Isto é, 
como gostaríamos de ver Gondomar no futuro? 
Todo o caminho até aqui percorrido tem sido 
desenvolvido para dar resposta a essa pergunta, 
aproveitando as particularidades do nosso 
território e respeitando o meio ambiente.

Que projetos foram desenvolvidos neste âmbito?
O projeto mais sonante é, sem dúvida, a nossa 
rede concelhia de Parques Urbanos que irá elevar 
para nove o número de parques no município. O 
objetivo desta rede é, desde logo, proporcionar à 
comunidade local espaços verdes, não muito 
distantes das suas habitações, de forma a que um 
gondomarense, onde quer que viva, esteja a 
poucos minutos de um espaço verde. Outro 
objetivo passa por referenciar Gondomar como 
um município verde, em alternativa aos centros 
de betão armado que parecem multiplicar-se 
pelas cidades portuguesas e introduzir junto dos 
mais jovens – os adultos de amanhã – a 
preocupação com as questões ambientais. Além 
da rede concelhia de Parques Urbanos, está 
também a ser desenvolvida a reabilitação 
hidrográfica e valorização da ribeira da Archeira e 
dos rios Tinto e Torto. Esta reabilitação será feita 
através de uma engenharia natural, com recurso a 

raízes de árvores e à plantação de árvores 
autóctones, a fim de proteger estes espaços na 
natureza e de garantir a sustentabilidade dos 
recursos naturais. Os rios Sousa e Ferreira serão os 
próximos a ser intervencionados, na esperança de 
romper com a ideia de que os rios, em Gondomar, 
são “locais para onde se atira lixo”.

Qual tem sido o feedback da população a estes 
novos espaços?
A população de Gondomar tem revelado uma 
atitude bastante positiva, quer perante o Parque 
Urbano de Rio Tinto, o primeiro a ser inaugurado, 
quer perante o conjunto de vias pedonais que 
acabam por ser vítimas do seu próprio sucesso. 
Isto porque a Marginal Polis, por exemplo, acaba 
por registar, principalmente aos fins-de-semana, 
um excesso de procura, tornando difícil a prática 
de exercício físico. Porém, é essa demonstração de 
interesse, por parte dos gondomarenses, neste 
tipo de equipamentos municipais, que nos faz 
acreditar estarmos no caminho certo quanto à 
criação de novos espaços.

Que outras ações desenvolvem no sentido de 
promover a utilização de veículos sustentáveis ou 
transportes públicos ou, claro, a circulação a pé?
Além da promoção da mobilidade pedonal, com 
a criação de vias pedonais e cicláveis um pouco 
por todo o concelho, vimos aprovado, no início 
deste ano, o lançamento do programa base da 
futura linha de metro entre o Dragão e o Souto, 
que levará as composições do Metro ao centro de 
Gondomar. Essa alternativa de transporte público 

é mais um passo verde em direção à mobilidade 
em Gondomar.

Num momento tão único como este que o 
mundo atravessa,  como se posicionou o 
município  no  que  respeita  às  questões 
económicas e sociais que afetaram empresas e 
famílias?
No âmbito do atual contexto pandémico, a 
dinamização  dos  serviços  municipais, 
nomeadamente relativos ao desenvolvimento 
económico e social no concelho, tem sido bastante 
intensa, pelo que seria exaustivo dissertar sobre as 
várias iniciativas que temos levado a cabo. Devo, 
contudo, referir que, ao nível do ambiente, e 
seguindo as recomendações da APA, da ERSAR e 
da Organização Mundial de Saúde, foram 
constituídas equipas especiais para a higienização 
dos contentores, das vias e espaços públicos 
municipais, a fim de prevenir a disseminação da 
Covid-19. Além dos inúmeros apoios sociais, foi 
implementada a Rede Gondomar Protege, a qual 
centraliza todos os pedidos de apoio social a nível 
concelhio, com vista a uma resposta mais eficaz e 
maior eficiência na gestão de recursos e 
precavendo a duplicação de apoios. Além do 
contacto com agregados familiares isolados e/ou 
fragilizados, contactamos mais de 18 mil 
munícipes integrados no Programa Idade D’Ouro - 
seniores com 60 ou mais anos – para avaliação de 
necessidades de apoio social e outras.

cm-gondomar.pt

Marco Martins
Presidente da Câmara Municipal de Gondomar Passadiço Polis
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Distribuidor Exclusivo: Miguel de Almeida Coelho Vitória
Telf.: 916 710 142 Rua da Seixada nº 8 Moure de Carvalhal Abraveses 3515-162 Viseu         

PRODUTOS DE ALTA 
BIODEGRADABILIDADE 

NO COMBATE À PANDEMIA

 que caracteriza os vossos produtos?O
Os produtos New Concept HIGI A 58 são produtos 
de higiene, limpeza e desinfeção, com alta 
biodegradabilidade (amigos do ambiente), que têm 
em consideração a melhor relação entre qualidade, 
eficácia e custos. Além disso, todos os nossos 
produtos vêm acompanhados dos documentos 
obrigatórios exigidos pela DGAV e pela DGS, 
nomeadamente ficha técnica, ficha de dados de 
segurança, certificado de análise, certificado de 
conformidade do fabricante, certificado ponto verde 
e os respetivos planos de higiene.

Os produtos New Concept HIGI A 58 são de alta 
biodegradabilidade. Isso permite-lhes serem 
adequados a uma maior quantidade de aplicações 
e setores?
Sim. O nosso objetivo é utilizar matérias-primas que 
permitam oferecer um produto final de alta 
qualidade, mas assegurando também o menor 
impacto ambiental possível, bem como os riscos 
associados à sua utilização. Os produtos New 

Concept HIGI A 58 são produtos superconcentrados, 
com alta biodegradabilidade e que podem ser 
aplicados em todas as superfícies onde a limpeza e 
a higienização são consideradas prioridade máxima.

Com a Covid-19 a impor-se no dia-a-dia de 
empresas e particulares,  existem alguns 
detergentes e desinfetantes particularmente 
adequados para o combate a este vírus?
O produto New Concept HIGI A 58 está inserido na 
classe de Biocidas 2 em 1, que inclui produtos 
recomendados para o combate à Covid-19 e todos 
os microrganismos. Este pode ser aplicado em todas 
as áreas e superfícies laváveis, em espaços como 
hospitais, lares, infantários, clínicas, áreas de 
restauração e hotelaria, clínicas veterinárias, 
cabeleireiros e também para uso doméstico. Da 
nossa linha New Concept HIGI A 58 fazem parte o 
HIGI A 58 Inodoro, Floral e Lima-Limão (detergentes 
concentrados 2 em 1), um sabonete líquido 
desinfetante de mãos, um antisséptico para as 
mãos, com base alcoólica, bem como tapetes 
higienizantes e suportes para dispensadores de 
solução antisséptica.

A aplicação eficaz destes produtos exige um 
know-how particular. A vossa estrutura também 
forma os seus clientes para levarem a cabo a 
aplicação dos desinfetantes de forma correta? 
Sim, fazemos demonstrações nas instalações dos 
nossos clientes, sem qualquer compromisso e 
desenvolvemos gratuitamente o Plano de Higiene 
para todas as instalações. Além disso, fazemos 
questão de dar formação aos utilizadores dos 
mesmos, para assegurar a correta aplicação dos 
produtos e, em simultâneo, retirar o máximo 
rendimento do produto, evitando o desperdício.

Que avaliação faz desde período que o país 
atravessa?
Continuámos a entregar a mercadoria nas 
instalações dos clientes, a formar os seus 
colaboradores para a utilização correta dos 
produtos e a estar disponíveis, 24 horas por dia, 
para esclarecer quaisquer dúvidas dos nossos 
clientes. Continuamos a cumprir o nosso lema: 
“coloque-nos o seu problema, procuramos a 
melhor solução”.

Os produtos New Concept HIGI A 58, Higiene e Ação Especial são produtos de desinfeção e limpeza com alta biodegradabilidade, 
eficazes contra a Covid-19 e todos os microrganismos. Trata-se de um biocida 2 em 1, que limpa e desinfeta em simultâneo, com uma só 
ação. O distribuidor exclusivo da marca Miguel de Almeida Coelho Vitória falou sobre estes produtos e as suas mais-valias no combate à 
pandemia e todos os microrganismos.

Higiene e Limpeza
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 TLH é especialista em biossegurança. Num momento como este, Acomo se posicionou a TLH junto dos seus clientes?

A TLH é representante de uma vasta gama de marcas de elevado prestígio 
internacional para as áreas da saúde animal, saúde pública e biossegurança 
agroalimentar. Nesta fase de pandemia, a TLH apostou na divulgação 
online do nosso desinfetante OX-VIRIN® (www.desinfetantesuperficies.pt) 
e dos equipamentos de desinfeção por nebulização e pulverização.

O Ox Virin é um produto exclusivo da TLH? Que características possui este 
produto que lhe garante eficácia contra a Covid-19 e outros vírus e bactérias?
Somos responsáveis pela colocação do OX-VIRIN® e do OX-VIRIN® PRESTO 
AL USO, da empresa OX-CTA, no mercado e distribuidores exclusivos do 
fabricante em Portugal. O OX-VIRIN® é um desinfetante para superfícies, 
equipamentos e materiais (incluindo tecidos e calçado), certificado e 
ecológico, com comprovada eficácia virucida, bactericida e fungicida, 
garantindo uma DESINFEÇÃO TOTAL. O OX-VIRIN® PRESTO AL USO 
(versão pronta a utilizar do OX-VIRIN®) tem eficácia comprovada contra o 
coronavírus em apenas um minuto, cumpre as Normas UNE-EN 1276, 1650, 
1656, 1657, 13697, 14476 e 14675 e está notificado na DGS e na DGAV.

Durante quanto tempo este produto garante um nível de limpeza seguro?
O tempo de permanência do OX-VIRIN® nas superfícies ou ambiente 
depende das circunstâncias (temperatura, luz solar, etc) e dos agentes 
patogénicos a que as mesmas estão expostas. Em função dos mesmos, a 

desinfeção pode ser eficaz durante horas ou dias, dependendo da carga 
microbiológica presente no ambiente e nas superfícies.

É um produto que pode ser aplicado diretamente pelo cliente ou depende 
de uma aplicação por profissionais?
O OX-VIRIN® PRESTO AL USO pode ser utilizado pelo público em geral. No 
nosso site disponibilizamos toda a informação sobre o produto e 
possibilitamos a compra online do mesmo. É muito fácil de utilizar, pois não 
precisa de enxaguamento, bastando pulverizar e deixar secar. Para uma 
ação completa do produto (eficácia bactericida e fungicida), 
recomendamos que o mesmo atue durante 15 minutos, enquanto que, para 
eliminar o coronavírus, basta um minuto de contacto. O OX-VIRIN® 
(concentrado) só deve ser utilizado por profissionais, pois carece de diluição. 
Os nossos técnicos estão disponíveis para prestar esclarecimentos, pessoal, 
telefonicamente ou por email.

Enquanto empresa que está no mercado desde 2005, que balanço faz do 
mercado, sobretudo no que respeita à área da biossegurança?
No âmbito da produção animal, da indústria alimentar e da saúde pública, 
já são adotados diversos procedimentos de biossegurança. No entanto, 
temos assistido a uma preocupação crescente em atualizar, ajustar e 
implementar procedimentos, de forma a tornar mais eficaz o fim a que esta 
se destina: prevenção.

A TLH é uma empresa portuguesa especialista em biossegurança, que comercializa produtos ligados a áreas como saúde animal, saúde 
pública e agroalimentar. Luís Carlos da Costa, diretor-geral da TLH, salientou o OX-VIRIN, um produto que elimina o coronavírus em 
um minuto.

Luís Carlos da Costa
Diretor-geral

“O OX VIRIN 
  PODE SER UTILIZADO POR TODOS”

Higiene e Limpeza






