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DESTAQUES
A Valor Magazine de abril chega às bancas com 

uma edição cheia de temas para analisar!

Todos eles são destaque, atualmente, e alguns são 
importantes para o dia a dia informado de todos, na 
medida em que podem ajudar a compreender algumas 
alterações legislativas que tiveram lugar neste último 
mês.

A Agenda do Trabalho Digno, por exemplo, foi 
promulgada pelo Presidente da República e entrará muito 
brevemente em vigor. A pensar nas empresas – e nos 
seus respetivos colaboradores – bem como nos 
trabalhadores independentes, que também serão 
afetados por estas mudanças na legislação laboral, a 
Valor Magazine foi ouvir alguns advogados sobre estas 
alterações à lei laboral, e as suas respetivas 
consequências positivas e negativas para empresas e 
trabalhadores.

O Programa “Mais Habitação”, recentemente anunciado 
pelo Governo para combater o problema da falta de 
habitação em Portugal, também estará em análise, 
através da opinião de alguns players do mercado 
imobiliário.

Fiscalmente, importa salientar que estamos no período 
anual de entrega da declaração do IRS pelos 
contribuintes. Aqui também se registaram mudanças 
legislativas e fiscais, no que respeita à alteração dos 
escalões do IRS e aos novos valores de isenção para IRS 
Jovem. Inevitavelmente, fomos falar com quem sabe de 
Contabilidade e Fiscalidade e alguns destes especialistas
deixaram a sua opinião e conselhos práticos expressos 
nos artigos desta edição.

Ainda no rescaldo do mês da Mulher, continuamos a 
apontar exemplos de sucesso de mulheres líderes e 
empreendedoras, que trabalham diariamente para tornar 
o mundo laboral e a sociedade mais equitativos.

Temos muitos mais temas para descobrir nesta edição! 
Folheie e fique a par de tudo o que temos para si!

Sara Freixo Editora
sarafreixo@valormagazine.pt
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Criatividade

Empreendedorismo

Liderança

Desenvolvimento

Tecnologia

Portugal Criativo é um tema residente nas edições da Valor 
Magazine. Todos os meses, trazemos até si exemplos de 
criatividade, empreendedorismo, diferenciação, resiliência e 
capacidade de trabalho que deixam clara a forma como os 
empresários portugueses lutam diariamente para ultrapassarem 
as dificuldades, sejam elas legislativas, fiscais, logísticas, 
financeiras ou de mercado.

Dia a dia, negócio após negócio, vão-se solidificando e reforçando a 
economia nacional.

Internacionalmente, os empresários portugueses também dão 
cartas e são um exemplo de como se pode ajudar outras empresas 
a crescer e a internacionalizarem-se. Leia o artigo sobre a 
LimaConsulting e o seu CEO, Paulo Lima, e perceba porque é que, a 
partir da Alemanha, é possível ajudar empresas que estão em 
Portugal.

Empreendedorismo e Criatividade Feminina

As mulheres estão, cada vez mais, a aumentar a sua presença no 
mercado laboral, ocupando posições de liderança, de onde podem, 
de facto, fazer a diferença, implementando políticas de paridade 
laboral, por exemplo, entre outras ações que podem ajudar a 
redesenhar e reequilibrar o mercado de trabalho.

São mulheres que vão à luta, conquistam os seus sonhos e 
objetivos e procuram sempre mais. Fazer mais, ser mais, construir 
mais, melhorar mais. O seu impulso para um mundo melhor faz 
delas excelentes exemplos e é isso que retratamos neste subtema 
do Portugal Criativo. Nesta edição, trazemos as histórias de Ana 
Cláudia Sá e Mariana Rebelo de Andrade, sócias na Call to Action; 
Ana Moita de Matos, diretora de loja da DS Imobiliária Amadora; 
Maria da Conceição Canhoto, diretora do Agrupamento de Escolas 
de Ílhavo; e Mónica Ferreira, CEO da Transportes Serra Galega.  Po
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Paulo Lima é Amazon Marketplace Specialist e assume:

“A Amazon é um canal fundamental 
para o crescimento das empresas”

6

VALOR PORTUGAL CRIATIVO

Há alguns anos, desenvolveu a capacidade de ajudar as empresas e 
os empresários portugueses na Alemanha a integrarem-se melhor 
e a entenderem o mercado alemão. Como caracteriza o seu 

percurso, considerando a capacidade que teve de evoluir e fazer evoluir as 
empresas que consigo trabalharam?
Ao longo do meu percurso aprendi e desenvolvi habilidades, conhecimento e 
experiência que me permitem ajudar as empresas e os empresários 
portugueses na Alemanha a entenderem melhor o mercado alemão e a 
evoluírem em termos de crescimento económico e desenvolvimento. O meu 
profundo conhecimento da cultura alemã, do mercado laboral e da economia 
permite-me ajudar as empresas portuguesas na Alemanha a obter sucesso.

Enquanto especialista no mercado germânico, que características o 
definem?
Conhecimento profundo sobre a cultura, economia, língua, regulamentações e 
tendências da Alemanha. Estou familiarizado com diferentes players, de 
diferentes áreas de negócio. Tenho também conhecimento sobre as principais 
tendências de consumo, tecnologia e inovação na Alemanha, bem como a 
capacidade de me comunicar com stakeholders alemães de forma eficaz. 
Posso ajudar a compreender as expectativas dos clientes alemães, melhorar 
os processos de negócio e aumentar a presença da empresa no mercado 
germânico.

Em que pode o seu know-how ajudar as empresas a conseguirem preparar-
se melhor para a entrada no mercado alemão?
O meu know-how sobre o mercado alemão pode ajudar a entender, de uma 
maneira mais célere, a forma como este povo atua e pensa. A razão pela qual 
muitas empresas portuguesas sentem dificuldades em entrar no mercado e 
fixar-se com sucesso está relacionada com o choque de culturas – nórdica vs 
latina. Por isso, o meu know-how poder ser muito útil para as empresas 
portuguesas se prepararem melhor, de modo a abraçarem o desafio alemão, 
ajudando a desenvolver estratégias de entrada, implementação de processo de 
gestão e logística e monitorizar a evolução do negócio.

Quais os setores de atividade com mais necessidade de investimento no 
mercado alemão?
São vários a destacar: o setor da energia renovável, dos transportes, da 
saúde, tecnologia da informação, infraestruturas, construção, turismo, 
mobiliário, alimentação e logística.

Qual a maior  dificuldade de entrada de empresas no mercado alemão?
A maior dificuldade de entrada de empresas no mercado alemão é a 
burocracia. Os processos de regulamentação e licenciamento são 
complexos, bem como o rigoroso cumprimento da legislação local.

A recuperação da economia alemã depende de fatores como a inflação e 
a crise energética. Que medidas é que o governo alemão adotou para a 
recuperação da economia perante estes dois fatores?
O governo alemão tomou medidas que incluem um travão na subida do 
preço do gás e aquecimento, bem como da eletricidade, com uma injeção de 
fundos na ordem dos 200 mil milhões de euros; fomentar e apoiar o 
investimento em fotovoltaicos; extensão por mais um ano do apoio a 
empresas fortemente dependentes da energia e eletricidade. No caso dos 
contribuintes, algumas das principais medidas incluem o aumento do valor 
do apoio a pais solteiros, passe para transportes públicos com valor único de 
nove euros durante um período em 2022 e, em 2023, 49 euros, válido em 
todo o país, entre outras. Finalmente, o governo alemão está a investir em 
energias renováveis p  ara reduzir a dependência de combustíveis fósseis e 
garantir um fornecimento de energia estável e seguro.

Paulo Lima é, também, Amazon Marketplace Specialist, o que lhe 
permite conhecer muito bem todo o processo de comercialização da 
Amazon e porque é que esta é uma ferramenta estratégica e uma 
oportunidade a aproveitar para as empresas portuguesas. Aliás, as 
empresas portuguesas que queiram apoio à entrada no mercado alemão 
podem e devem adicionar a Amazon à sua estratégia.

Paulo Lima viveu grande parte da sua vida na Alemanha e tornou-se german market 
specialist, cujo propósito é facilitar a entrada e fixação das empresas portuguesas 
que quiserem internacionalizar o seu mercado para a Alemanha. Além disso, mais 
recentemente, tornou-se Amazon Marketplace Specialist. O processo foi longo e a 
resiliência de Paulo Lima foi fundamental, mas logo que compreendeu todo o 
processo de funcionamento do Marketplace da Amazon colocou o seu conhecimento 
ao serviço dos seus clientes. Para Paulo Lima, a Amazon (e o seu Marketplace) é uma 
ferramenta fundamental para as empresas chegarem mais longe, no que respeita à 
conquista de clientes e à dinamização da sua oferta comercial.  
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Paulo Lima
Amazon Marketplace Specialist

"O meu profundo 
conhecimento da 
cultura alemã, do 
mercado laboral e 

da economia 
permite-me ajudar 

as empresas 
portuguesas na 

Alemanha a obter 
sucesso".
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O e-commerce e, nomeadamente a Amazon, pode 
ser um componente essencial para as empresas 
que ainda fazem os seus negócios de forma 
tradicional. Qual a sua opinião sobre este 
assunto?
O e-commerce vem-se tornando cada vez mais 
fundamental para as empresas tradicionais, pois se 
não optarem por incluir essa ferramenta nos seus 
negócios correm o risco de serem engolidas pela 
concorrência. Com a chegada da internet, os 
consumidores passaram a ter mais opções de 
compra, além de mais facilidade para realizar os 
seus pedidos. Ao aderir ao e-commerce, as 
empresas tradicionais passam a ter a oportunidade 
de alcançar novos mercados, além de poder 
oferecer uma experiência única ao seu público. 
Outra vantagem é que, com a redução de custos de 
logística, elas também conseguem aumentar a sua 
rentabilidade.

Como foi este percurso de aprendizagem 
relativamente à forma de funcionamento do 
Marketplace e como se pode encurtar o caminho 
para se ser um vendedor de sucesso?
Simplesmente não pode! A Amazon é uma 
oportunidade única de criar um negócio online e de 
escalar o negócio, podendo faturar literalmente 
centenas de milhares de euros. Mas “a Amazon não 
é um esquema de enriquecimento rápido. É um 
negócio como tantos outros. Portanto, vê-o como 
tal!”. Perceber ao pormenor exigiu dedicação, 
esforço, perseverança e otimização, pois a 
complexidade da plataforma pode ser desafiadora. 
Foi necessário familiarizar-me com as variáveis de 
configuração, os regulamentos, estratégias e acima 
de tudo “o que não fazer”. Foi um processo contínuo 
e longo de pesquisa, experimentação e adaptação. 
Foi necessário compreender os princípios básicos de 
como os consumidores interagem com o 
Marketplace, bem como como os vendedores se 
relacionam entre si e com os clientes. Além disso, 
deve-se garantir que os produtos sejam 
configurados e listados adequadamente para 
aumentar a visibilidade e obter um maior número de 
vendas. Para contornar imprevistos técnicos, é 
importante ter a capacidade de diagnosticar e 
solucionar problemas de forma rápida e eficaz. Isso 
envolve configurar corretamente os produtos e gerir 
as configurações da conta, bem como monitorizar o 
desempenho e analisar quaisquer erros ou 
problemas. Além disso, é importante manter-se 
atualizado sobre as mudanças constantes na 
Amazon e as práticas recomendadas.

Quando sentiu que, efetivamente, tinha percebido 
todo o processo de e-commerce através da 
Amazon?
Quando me apercebi que, depois de aplicar 
devidamente os conhecimentos adquiridos, os 
resultados positivos começaram a aparecer. Da 
exploração da plataforma, passando pela criação de 
produtos e de catálogos (chamados Listings dos 
produtos – fotografia, USP, descrição, títulos, textos 

SEO, Keywords), configuração da conta, campanhas 
de PPC, fui otimizando e maximizando as minhas 
vendas. Contudo, o mais importante a saber da 
Amazon, depois de tudo estar implementado e a 
vender, é a análise de dados - KPIs. E o interessante 
nisto tudo é que a plataforma nos dá praticamente 
os dados todos.

Porque é que os portugueses devem considerar 
seriamente investir num negócio na Amazon?
Esta pode ser a sua grande oportunidade! A 
Amazon oferece acesso a um mercado global de 
consumidores e a recursos tecnológicos de 
excelência. Estamos a falar em mais de 200 
milhões de compradores ativos na Amazon e que 
estão lá para comprar e não para passear. A arte 
está em saber atrair o cliente para o nosso produto. 
Além disto, a Amazon oferece um serviço de 
logística eficaz e simples, permitindo ao vendedor 
mais liberdade para se focar naquilo que é mais 
importante: otimizar produtos e vendas.

Qual o impacto que um bom conhecimento do 
Marketplace da Amazon pode ter numa empresa 
/ empresário que decide apostar neste 
marketplace como o seu espaço de eleição para a 
venda dos seus produtos?
O Marketplace da Amazon é um dos mais 
importantes e reconhecidos da atualidade, o que 
significa que tem um grande alcance de público. Ao 
aproveitar este alcance, as empresas poderão 
aumentar a sua visibilidade. Uma vez que esta 
plataforma oferece diversas opções para anunciar 
os produtos, tais como publicidade paga (PPC), 
anúncios de produtos (Sponsored Product) e 
anúncios patrocinados (sponsored ads), esta pode 
ser uma ótima oportunidade para que uma empresa 
aumente a sua presença online e expanda o seu 
negócio. Além disso, a Amazon oferece ferramentas 
e serviços que ajudam os vendedores a gerir os 
seus negócios de forma mais simples, eficaz e 
rentável. É importante salientar que uma loja online 
própria deve existir sempre, porque a Amazon é o 
motor de arranque para atrair os clientes para lá.

Quão importante é o desenvolvimento de uma 
estratégia digital bem estruturada, para 
assegurar o sucesso das vendas?
Uma estratégia digital bem planeada é essencial 
para o sucesso de qualquer negócio e pode ajudar a 
economizar tempo e dinheiro, acelerando o 
crescimento da empresa e aumentando a fidelidade 
dos clientes. No que toca à Amazon, uma estratégia 
digital off-Amazon, ou seja, de fora para dentro, 
atraindo os clientes para o Marketplace, dá 
informação ao algoritmo na Amazon que aquele 
produto é relevante e, como tal, é privilegiado e vai 
subindo no ranking de pesquisa. É como que um 
prémio. Mais clientes = mais dinheiro! Quantos mais 
clientes comprarem, mais dinheiro a Amazon ganha.

A LimaConsulting surgiu com o propósito de 
colocar em prática estes conhecimentos 

adquiridos? Que serviços disponibiliza?
A LimaConsulting tem como missão dois objetivos: 
ajudar e facilitar a entrada de empresas portuguesas 
no mercado alemão; fazer coaching para 
empreendedores, ensinando-os a vender na Amazon 
e expandir os seus produtos em todo o mundo. Em 
termos de serviços, temos de diferenciar entre 
consultoria sobre o mercado alemão (A – análise do 
mercado; B – consultoria estratégica de entrada; C – 
negociação direta com os decisores nas empresas 
alemãs; D – análise de certificação necessária e 
regulamentação) e coach sobre “tudo o que 
precisam de saber para vender na Amazon com 
sucesso” (A – os vários modelos de negócio 
disponíveis; B – a importância dos nichos de 
negócio; C – a importância da marca registada; D – 
abertura e configuração da conta de vendedor; E – 
anatomia do “listing” (catálogo); F – lançamento do 
produto; G – Promoções e publicidade; H – Dicas e o 
que não fazer; I – análise de dados e manutenção da 
conta).

Porque é que um empreendedor deve recorrer aos 
serviços de uma agência full-service especializada 
no Marketplace Amazon como a LimaConsuting?
Vivemos numa Era em que as informações são 
abundantes. No entanto, essa abundância de 
informação pode provocar sentimentos de confusão 
e desnorte, sendo difícil saber por onde começar, 
quais são as melhores decisões e como pode obter 
os resultados desejados. Aconselhamos a pesquisa 
cuidadosa sobre o assunto e obter informações úteis 
sobre profissionais experientes, livros de negócios e 
outras fontes. É importante não se esquecer que os 
negócios são sempre sobre as pessoas. A missão da 
LimaConsulting é precisamente explicar de forma 
simples e esclarecedora todas as fases do processo, 
desde o desenvolvimento da ideia até ao 
acompanhamento e manutenção do negócio depois 
de estar a vender. Toda a informação sobre estes 
temas pode ser encontrada no nosso site 
www.limaconsulting.de e nas nossas redes sociais.

Podem acompanhar e subscrever a newsletter/Blog, 
de modo a estarem sempre informados sobre todas 
as novidades sobre a Amazon.

A LimaConsulting está a desenvolver a base para 
a criação de uma comunidade de vendedores da 
Amazon exclusivamente em português. Qual a 
importância de uma comunidade deste género?
A criação de uma comunidade de vendedores da 
Amazon exclusivamente em português tem a 
vantagem de permitir que compartilhem 
conhecimentos e experiências. A comunidade 
também pode ajudar a fornecer um suporte e 
orientação especializados na área, além de permitir 
que os vendedores façam networking e encontrem 
oportunidades de negócio, e ajudar a educar e 
inspirar de forma mais eficiente os vendedores, 
aumentando as possibilidades de sucesso e 
melhorando a sua experiência como vendedores.

VALOR PORTUGAL CRIATIVO
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“Os Líderes são o motor da estratégia 
de impacto social das empresas”
A Call to Action tem uma história de 16 anos de mercado, sempre com o objetivo de ajudar 
organizações e empresas a contribuírem para uma sociedade melhor. Em 2023, Ana Cláudia Sá e 
Mariana Rebelo de Andrade decidiram reposicionar a empresa, para se prepararem para os 
desafios que os próximos anos oferecem.

Como se encontraram, ambas, neste projeto? Qual o seu 
conceito?

A.C.S: Nós temos um sonho em comum, de ajudar a fazer uma transição 
para uma sociedade mais justa. Temos trabalhado ambas nessa área, de 
maneiras completamente diferentes. O que nos satisfaz é sentir que 
estamos a ajudar as pessoas a terem um sentido mais profundo na vida. 
Eu venho da área de liderança de empresas, 30 anos dedicados à área de 
grande consumo e, ao longo deste tempo, estudei como é que se 
mobilizam as equipas à volta de um objetivo maior. A Mariana sempre 
trabalhou a ajudar as organizações sociais a comunicar melhor e a definir 
uma estratégia de sustentabilidade. O que nós apresentamos ao 
mercado é a ponte entre estes dois mundos: do universo de liderança de 
empresas para um impacto positivo na sociedade.

Qual é o impacto que isso tem tido junto das empresas?
A.C.S.: Há muitas realidades diferentes, mas de todas as experiências 
internacionais que tive, em países muito diferentes, verifiquei que há 
características que, quando conjugadas, resultam em qualquer lado. A 
primeira delas é a existência de líderes mobilizadores: seja qual for o 
negócio da empresa, líderes que tenham um propósito claro e consciente, 
mobilizam as pessoas e conseguem obter resultados completamente 
diferentes de outros. Depois, há a questão do propósito das empresas: já 
se fala da importância do propósito, mas o mesmo ainda está muito 
virado para a conquista de valor no negócio. O nosso objetivo é ajudar as 
empresas a reescreverem o seu propósito conjugando o negócio com a 
sociedade de um modo integrado.

Que dificuldades sentem as organizações para chegarem às 
empresas?
M.R.A.: As organizações sociais precisam de apresentar melhor o que 
fazem e o que podem ter ao dispor das empresas e das pessoas que com 
elas querem colaborar. Precisam de predispor-se a uma maior integração 
e trabalho conjunto com o setor empresarial. Ao estabelecerem esta 
ponte podem ajudar mais pessoas e garantir um fluxo de recursos mais 
estruturado e com mais sustentabilidade.

Como é que a Call to Action leva este seu propósito a cabo? Através de 
que metodologias?
A.C.S.: O nosso método utiliza por base as metodologias de gestão já 
existentes nas empresas complementando-as com quatro passos: 
começamos por rever e analisar o propósito que a empresa já tem e 
perceber se faz sentido propor uma alteração, de forma a integrar o 
impacto na sociedade dentro do próprio propósito. De seguida, 
analisamos e capacitamos o líder/lideranças. Trabalhamos os propósitos 
pessoais/ motivações, com vista a conseguir estabelecer uma gestão 
mobilizadora com as equipas, para que todos trabalhem para criar valor 
para o negócio e para a sociedade em simultâneo. Em terceiro lugar co-
criamos um programa concreto de impacto na sociedade e, para isso, 
vamos também mapear e envolver os parceiros-chave mais adequados.  
No final, todos participam na implementação de um programa 
partilhado. Florescem os negócios, os parceiros, as pessoas e a 
sociedade.

Ana Cláudia Sá e Mariana Rebelo de Andrade
Sócias

PT CRIATIVO - EMPREENDEDORISMO E CRIATIVIDADE FEMININA  VALOR



“Mais liderança feminina traz 
soluções criativas aos negócios”  

Ana Moita de Matos é a diretora de loja da DS Imobiliária Amadora, 
uma agência de mediação imobiliária que vive, como outras, as 
dificuldades pelas quais o mercado imobiliário passa. No entanto, 
as capacidades de liderança podem fazer a diferença, 
particularmente em momentos mais difíceis, e é sobre liderança e 
empoderamento feminino que se fala de seguida.

Como se descreve, enquanto líder e profissional? Quão 
importante é gostar de pessoas para levar a cabo o trabalho que 
desenvolve atualmente?

Como líder e profissional, descrever-me-ia como uma pessoa 
comprometida com o sucesso da equipa e da organização. Sou motivada 
pela realização de objetivos e pela busca constante de melhorias, tanto em 
mim quanto nos outros. Acredito que gostar de pessoas é fundamental 
para liderar com eficácia, pois um líder precisa de ser capaz de entender e 

motivar a sua equipa, além de criar um ambiente de trabalho positivo e 
produtivo. 

Quão importante é a liderança feminina nos negócios? Que mais-
valias isso pode trazer ao mundo empresarial?
É extremamente importante, pois traz uma perspetiva diversificada e 
enriquecedora ao mundo empresarial. Mulheres líderes podem trazer 
novas ideias e abordagens que diferem das tradicionais, o que pode 
levar a inovações e soluções criativas para os desafios empresariais.
Além disso, a liderança feminina pode trazer mais equilíbrio e inclusão 
ao ambiente de trabalho, ajudando a garantir que todas as vozes sejam 
ouvidas e valorizadas. As mulheres líderes também podem servir como 
modelos e mentores para outras mulheres na empresa, incentivando a 
diversidade e a igualdade de oportunidades. Estudos mostram que 
empresas com uma proporção maior de mulheres em cargos de 
liderança tendem a ser mais rentáveis e bem-sucedidas. Isso pode ser 
atribuído à capacidade das mulheres líderes de estabelecer conexões 
emocionais mais fortes com os seus funcionários, clientes e 
comunidade em geral, o que pode levar a uma maior lealdade e 
engajamento.

Que características possui que fazem a diferença no seu dia a dia de 
líder? Quão importante é a inteligência funcional e emocional para 

levar a cabo a gestão diária?
As minhas principais características como líder são a capacidade de 

comunicação eficaz, adaptabilidade, precisão, empatia e resiliência. 
Acredito que essas habilidades fazem a diferença no meu dia a dia de 
liderança, pois permitem-me conectar com as pessoas e compreender as 
suas necessidades e pontos de vista, além de enfrentar desafios e manter 
uma perspetiva positiva e proativa. A inteligência funcional e emocional são 
fundamentais para liderar com eficácia, pois permitem que o líder entenda 
e gira os seus próprios sentimentos e emoções, bem como os da equipa, 
para alcançar os objetivos da organização de forma positiva.

Ana Moita de Matos
Diretora de Loja
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O que falta para que o empoderamento feminino 
seja ainda mais evidente, na sociedade? Que 
questões são fundamentais resolver, para que se 
possa alcançar a equidade profissional e salarial?
Infelizmente, o empoderamento feminino ainda não 
é uma realidade plena na sociedade e ainda existem 
muitas barreiras que impedem as mulheres de 
alcançarem a equidade profissional e salarial. 
Algumas questões fundamentais que precisam de 
ser resolvidas para alcançar a equidade de género 
incluem preconceito e discriminação; falta de 
representatividade; desigualdade salarial; falta de 
políticas e programas de apoio. Para alcançar a 
equidade profissional e salarial, é necessário 
combater o preconceito e a discriminação, promover 
a representatividade das mulheres em cargos de 
liderança e em setores tradicionalmente dominados 
por homens, garantir salários justos e igualdade de 
oportunidades para as mulheres e implementar 
políticas e programas de apoio para apoiar as 
mulheres nas suas carreiras.

A DS Imobiliária Amadora

Como analisa o mercado imobiliário atualmente?
O mercado imobiliário está inflacionado, com 

preços de imóveis em constante alta e uma alta 
procura por propriedades. Isso deve-se a diversos 
fatores, como a alteração das taxas de juro, a falta 
de oferta de imóveis em muitas áreas e a 
tendência de muitas pessoas de investirem em 
propriedades como uma forma de garantir a 
estabilidade financeira. No entanto, é importante 
observar que a situação do mercado imobiliário 
pode variar amplamente de acordo com a 
localização geográfica, o tipo de propriedade e 
outros fatores. Por exemplo, algumas áreas 
metropolitanas podem ter um mercado imobiliário 
excessivamente inflacionado, enquanto outras 
áreas rurais podem ter uma procura muito menor 
por imóveis. Além disso, há sempre a possibilidade 
de que ocorram flutuações no mercado imobiliário, 
como quedas nos preços dos imóveis, as atuais 
subidas das taxas Euribor e as mudanças nas 
políticas governamentais que afetam o setor.

Como é que a inflação, a perda de poder de 
compra e a subida constante das taxas de juro 
influenciaram a procura dos portugueses por 
imóveis?
A inflação pode levar a um aumento generalizado 
dos preços dos imóveis, o que pode afetar 

negativamente a capacidade de compra dos 
consumidores. Além disso, a perda de poder de 
compra pode reduzir a capacidade financeira dos 
consumidores para investir em imóveis. A subida 
constante das taxas de juro também pode afetar a 
procura por imóveis. Como as taxas de juro afetam 
o custo do financiamento de uma propriedade, a 
sua subida pode levar a um aumento dos custos 
de empréstimo e tornar a compra de um imóvel 
menos acessível.

2023 pode vir a ser um ano de crescimento?
O crescimento económico de um país depende de 
muitos fatores, incluindo políticas governamentais, 
ambiente de negócios, investimentos estrangeiros, 
condições económicas globais, tecnologia, entre 
outros. Temos atualmente a Guerra da Ucrânia, 
tivemos uma pandemia que virou a vida de todos 
nós do avesso e existe uma panóplia de fatores 
que influenciam direta e indiretamente o 
crescimento económico. No entanto, em geral, se 
houver estabilidade política e económica, 
investimentos contínuos em infraestrutura e 
tecnologia, e condições favoráveis para negócios, é 
possível que haja crescimento económico no 
futuro.



O ensino em Portugal atravessa 
a t u a l m e n t e  d e s a fi o s  m u i t o 
particulares. Quais aqueles que 

mais afetam o dia a dia dos alunos e 
professores?
As políticas de Educação nunca são feitas 
por quem percebe de Educação e é 
importante separar estas duas realidades: o 
ensino Básico e Secundário rege-se por uma 
realidade e o ensino Superior rege-se por 
outra. É preciso olhar para quem trabalha 
nesta educação Básica e Secundária e não 
se olha. Há muito trabalho invisível que é 
feito pelos professores. Neste Agrupamento, 
os professores trabalham imenso. Foi com 
esse trabalho e esforço conjunto de todos 
que este Agrupamento recuperou e, hoje, é 
considerado um dos melhores da região 
Centro. E é isto que os nossos governantes 
têm de fazer – olhar para nós como bons 
funcionários. É importante reconhecer o 
trabalho que se faz.

Como avalia o estado do nosso Ensino e da 
forma como ele é feito?
Não digo que o nosso Ensino seja mau. 
Temos excelentes professores e um ensino 
de qualidade, mas que precisa de se virar 
mais para o prático, para o experimental e 
menos para o teórico. No ensino profissional, 
por exemplo,  nós temos excelentes 
funcionários e excelentes engenheiros de 
topo. Mas não temos os funcionários 
intermédios. Temos de os formar! Neste 
momento, existe ensino profissional bom e 
de qualidade, que permite aos alunos 
terminar o 12º ano de escolaridade, sair com 
uma carteira profissional e, ainda, caso 
queiram, podem prosseguir os estudos, indo 
para  a  univers idade,  po is  o  ens ino 
profissional dá acesso ao Ensino Superior. A 
vantagem destes cursos é que são muito 
mais práticos, embora continuem a incluir 
componentes teóricas. Temos, nesta escola, 
três cursos de ensino profissional: um de 
Cozinha e Pastelaria, outro de Gestão e 

Programação de Sistemas Informáticos e o 
curso de Desporto. A escola assegura 
valências e parcerias de forma a valorizar 
ainda mais estas opções profissionais. 
Exemplo disso é a parceria entre a nossa 
escola, a FOR-MAR e a Fundação Alexandre e 
Teresa Soares dos Santos, da Jerónimo 
Martins, onde, através do programa SER 
PRO, os alunos que concluírem o curso de 
Desporto têm também, além da sua carteira 
profissional, a carta de marinheiro. Aqui 
temos ainda os cursos de Educação e 
Formação de Adultos – para quem quer 
estudar à noite e completar o 12º ano, por 
e x e m p l o ;  P o r t u g u ê s  - L í n g u a  d e 
Acolhimento. Relativamente ao ensino 
regular do secundário, temos os cursos de 
ciências e tecnologias, Humanidades e 
socio-económicas, sendo este mais teórico, 
o qual deveria também ter uma vertente 
mais prática e virado para o mundo do 
trabalho.  

Agrupamento de Escolas de Ílhavo

A Escola de Todos, alicerçada 
por Todos e projetada para Todos

Maria da Conceição Coelho do Carmo Canhoto é natural de Castelo de 
Paiva e filha de pais alentejanos. É a mais nova de sete filhos, licenciada 
em Engenharia Cerâmica e Vidro e em Matemáticas – Ensino. Além disso, 
concluiu o Mestrado em Administração Escolar. Sempre foi professora de 
Matemática e assume que não se vê a fazer outra coisa. Casada e a viver 
em Ílhavo há mais de 40 anos, nunca tinha pensado em concorrer à 
Administração do Agrupamento de Escolas da sua região, até que o 
distanciamento existente entre a comunidade escolar e a população, bem 
como a opinião distorcida sobre o mesmo a levou a candidatar-se. 
Concluído que está o primeiro mandato, foi recentemente reconduzida para 
mais quatro anos. Maria da Conceição Canhoto

Diretora
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Qual é o impacto que estes cursos profissionais têm tido nos 
alunos?
O ensino profissional está a crescer imenso. Posso-lhe dizer, por 
exemplo, que no curso de Pastelaria e Cozinha, quando eu aqui 
cheguei, não havia cozinha para os alunos aprenderem, e hoje  fruto 
do investimento efetuado, temos uma cozinha e um restaurante 
pedagógico. Os alunos praticam, têm aqui os alimentos, cozinham e 
servem refeições, dentro da nossa escola. Os nossos alunos vão uma 
vez de 15 em 15 dias para a cozinha do Pingo Doce, um espaço com 
sete mil metros quadrados, para que possam trabalhar lá por um dia. 
Relativamente ao curso profissional de Desporto, os alunos 
participam em várias atividades a todos os níveis, dando apoio na 
logística da Corrida da Europa, da Maratona de Lisboa e em outros 
eventos desportivos. Além disso, construímos uma box (um ginásio), 
para que também possam ter um novo espaço de trabalho.

Quão importantes são as parcerias, sobretudo no que respeita aos 
cursos profissionais, para posterior encaminhamento dos alunos 
para estágios/empregos?   
As parcerias são de facto muito importantes e diversificadas, sendo 
graças a estas que os cursos desenvolvem a sua formação prática 
em contexto real de trabalho,  para além de algumas efetivamente 
serem a oportunidade de trabalho. Consegui estabelecer várias, 
algumas delas com grandes empresas, como é o caso do Grupo 
Motofil, que é nosso parceiro para a candidatura à criação de um dos 
dois centros tecnológicos que queremos trazer para a escola, 
relacionado com Robótica e Automação, ao abrigo dos fundos do 
PRR. Para além da referida empresa, temos muitas outras que 
gostaria de mencionar, mas seria demasiado exaustivo, por exemplo 
a Universidade de Aveiro, outras instituições de ensino superior, a 
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. A escola deve estar aberta 
à comunidade. A pensar nisso, nasceu também a parceria com o 
Agrupamento de Escolas de Gafanha da Nazaré, para que todas as 
pessoas do concelho pudessem ter acesso ao Centro Qualifica, que 
ali se encontra sediado.

Há liberdade, nos programas pedagógicos, para se ser inovador?
Dentro de certas limitações, vamos podendo fazer pequenos 
avanços na área pedagógica e inovando. Temos, como exemplo, o 
projeto de Vale de Ílhavo, que era conhecida por ser uma “escola de 

ciganos”. A verdade é que tinha 16 crianças, só uma não era da etnia e 
muitos pais faziam questão que as crianças não frequentassem 
aquela escola do ensino básico.  Umas mães propuseram-me um 
projeto pedagógico diferenciado e integrador, que permitia a 
inclusão das crianças de etnia cigana e todos os pais destas crianças 
faziam/ fazem parte desta associação de desenvolvimento 
pedagógico. Apresentei o projeto à DGEstE e foi aprovado 
rapidamente. Foi aliás um projeto enviado para o atual Ministro da 
Educação, o qual veio à escola conhecê-lo. Hoje temos 98 crianças 
em Vale de Ílhavo, temos lista de espera. A pedagogia ali é diferente: 
eles aprendem com a vida. É uma filosofia pedagógica conhecida por 
Escola Moderna. Os meninos vão ao padeiro, veem como se faz o pão, 
voltam para a escola, contam o que viram, trabalham a Matemática, a 
Geografia, a História e o Português à volta daquele tema, bem como 
questões como o Ambiente. A partir da vivência que tiveram, 
aprendem conceitos de várias disciplinas.  Mais recentemente, 
temos também a Escola da Mata, na Gafanha de Aquém, que é uma 
pré-escola que fica, precisamente, numa mata, e onde o processo de 
desenvolvimento das crianças gira muito à volta do contacto com a 
Natureza. Hoje os pais procuram muito pedagogias diferenciadas e 
temos de ser capazes de lhes dar resposta. Somos também escola de 
referência para alunos surdos e para intervenção precoce em bebés 
surdos, o que significa que temos Língua Gestual portuguesa na 
escola. Neste âmbito temos mais um projeto inovador, em parceria 
com a Altice, Projeto KALGP, no qual se faz a interpretação para a 
língua Gestual Portuguesa de conteúdos de vídeos de ensino da 
matemática, da Khan Academy, procurando facilitar a integração de 
alunos surdos em turmas de ouvintes.

Que mensagem final gostaria de deixar a quem a lê?
Uma mensagem de agradecimento: à Direção – foram quatro anos 
difíceis; aos professores, que trabalham muito e, em particular, à 
Cristina Gonçalves, Alcina Mendes, Teresa Silveirinha e a todo o 
Conselho Pedagógico, bem como a todos os que me acompanharam 
estes quatro anos e que sempre me ajudaram. Não esquecendo 
ainda os funcionários, agradecendo nas pessoas do senhor 
Guilhermino Ramalheira e Susana Pinheiro, que são de uma 
dedicação e de um voluntariado incrível. Obrigada a todos. Só assim 
podemos ser a Escola de Todos, alicerçada por Todos e projetada 
para Todos!



“O género não influencia 
em nada uma boa gestão!”

Mónica Ferreira e Márcio Ferreira 
Sócios

A Transportes Serra Galega foi criada em 1993 pelos pais de Mónica e Márcio Ferreira. Após o 
falecimento do pai, a mãe continua a acompanhar os filhos na empresa e a dar o seu parecer 
relativamente aos planos de maior relevo.  Mónica Ferreira fala do desafio que é ser CEO de 
uma transportadora, uma área ainda muito dominada por homens, e dos problemas que este 
setor enfrenta.
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Enquanto sócia de uma empresa, como avalia a questão de 
género e o que ela pode influenciar na forma como a gestão da 
empresa é efetuada?

Enquanto sócia de uma empresa, não considero o género relevante para 
o desempenho das minhas funções, muito menos para a gestão da 
empresa. As empresas são compostas por pessoas. Ser homem ou 
mulher, no meu ponto de vista, não influencia em nada a gestão. O que 
influencia a gestão é o conhecimento do negócio, o foco, a determinação, 
a exigência, a razoabilidade, as escolhas e a paixão pelo trabalho que se 
desenvolve. 

Como lhe é possível conciliar a vida profissional e a pessoal? Quão 
importante é, para tal, fazer uso da inteligência emocional e funcional, 
de forma a gerir e equilibrar os vários lados de uma mesma pessoa?
Este é o maior desafio para mim. Para me sentir realizada preciso de 
equilíbrio entre família / trabalho / amigos. Agora que o meu filho já é 
adolescente é bem mais simples. Tive anos da minha vida em que, todas 
as noites, depois de dar banho, jantar e deitar a criança fazia serão a 
trabalhar. Considero que se tivermos rodeados de pessoas 
compreensivas, inteligentes e altruístas, conseguimos esse equilíbrio. A 
inteligência funcional tem de se aliar à emocional, sempre. Obviamente 
que da nossa parte temos que dar tudo! Temos de relevar e abraçar todos 
os valores que consideramos os mais importantes por forma a que 
possamos atingir os objetivos profissionais e pessoais.

Tendo em conta que divide a sociedade e administração da empresa 
com o seu irmão, que impacto tem esta divisão de tarefas 
administrativas entre um homem e uma mulher?
A gestão da Transportes Serra Galega entre duas pessoas de géneros 
diferentes é excelente! Eu trato de tudo o que tem a ver com a gestão de 
forma geral. O meu irmão e sócio, Márcio,  está dedicado à parte 
operacional. Trata de algumas compras, supervisiona a frota e sua 
manutenção e ainda é motorista. No nosso caso, é maravilhoso, porque 
somos pessoas muito diferentes, mas que se complementam na gestão 
da empresa.  Um exemplo: ele olha para a estética/marca das viaturas; eu 
olho para o custo/benefício; eu sou o desassossego, ele a calma. Na 
verdade, é ele que tem a prática, a experiência na parte produtiva da 
empresa. Uma pessoa que conhece bem as viaturas, clientes, locais de 
carga, locais de descarga, mercadorias... é genial. O Márcio é a confiança, 
a pessoa que preciso para poder seguir o caminho traçado

A Transportes Serra Galega 

Que análise faz ao setor e à sua evolução?  
É um setor essencial na sociedade. Sem transportes não há bens 
essenciais e não essenciais em circulação. É um serviço basilar mas, 
infelizmente, muito pouco valorizado, essencialmente por nós, 
transportadores. Em 17 anos à frente deste negócio, o que vejo no setor é 
uma tremenda falta de gestão profissional. Esta carência leva a que no 
setor haja uma disparidade nos preços bastante prejudicial para o 
desenvolvimento saudável da atividade. A maior evolução do setor está 
nas ferramentas ao nosso dispor, desde tecnologia de comunicação e 
gestão de frota até aos veículos, que são realmente mais eficientes, 
fiáveis, confortáveis e também muitíssimo mais dispendiosos.

Quais as dificuldades pelas quais o setor dos transportes de 
mercadorias passa, sobre as quais importa falar e, sobretudo, 
resolver? Que medidas lhe parecem urgentes?
O setor sofre pelos motivos sobejamente conhecidos. Os custos são 
imensos. Desde o início da guerra na Ucrânia que tem sido uma luta para 
fazer face aos obstáculos causados pela subida brusca do combustível. 
Esta crise energética provocou uma inflação tremenda que nos deixou 
com sérias dificuldades para podermos manter clientes e funcionários 
satisfeitos. Creio que alguns fatores que podem efetivamente ajudar o 
setor serão maior profissionalismo na gestão das empresas de 
transportes, por forma a fazermos repercutir no preço de venda o valor 
justo do serviço. Nenhuma empresa consegue prestar serviço de 
qualidade com veículos a avariar constantemente, nem com funcionários 
que são mal pagos. Outra questão premente seria a redução da carga 
fiscal imediata para empresas e funcionários. Seria certamente algo que 
deixaria todos com mais margem no final do mês e com mais confiança 
para arriscar e dar continuidade aos seus projetos.

Como antecipa o futuro do setor? Que contributo diferenciador poderia 
existir caso mais mulheres assumissem posições de liderança nesta 
área?
Relativamente a haver mais mulheres a assumir posições de liderança 
nesta área, penso que pode ser positivo pelo equilíbrio entre géneros, há 
umas tarefas em que as mulheres são melhores e há outras em que os 
homens são muito mais eficientes. Portanto o segredo está no equilíbrio 
e complementaridade. Sou uma mulher de esperança, positiva e que 
acima de tudo acredito nas capacidades de trabalho das pessoas que 
estão comigo neste projeto. O futuro vai ser árduo, mas compensador 
para mim e para a minha equipa. O futuro é uma surpresa. Sempre um 
desafio. Venha ele, estamos prontos!
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“As nossas pessoas são felizes 
no local de trabalho”
 A diconium em Portugal venceu, há pouco tempo, o prémio Best Workplace, atribuído pela Great Place to 
Work, e também o relativo à Qualidade de Vida, que integra a área ESG. Pedro Alves, director software 
engineering, explica a importância destes prémios e a responsabilidades acrescida que isso traz à empresa.

VALOR BEST PLACE TO WORK

A diconium  em  Portugal  venceu, 
recentemente, o prémio Best Workplace 
pela Great Place to Work, e também na 

categoria de Qualidade de Vida, que integra a área 
ESG. Este é um aspeto matriz da filosofia da 
empresa desde a sua criação. Em que se reflete, 
junto da vossa equipa?
É de facto uma distinção que toda a nossa equipa se 
orgulha. A diconium em Portugal tem procurado 
garantir um crescimento sustentado numa cultura e 
filosofia que se traduzem num feedback bastante 
positivo das nossas pessoas. Desde cedo, o 
ambiente de confiança e proximidade entre todos 
destaca-se, bem como as boas práticas que 
permitem fomentar junto dos nossos colaboradores 
um excelente worklife balance, onde a flexibilidade 

dentro do nosso modelo híbrido é uma mais-valia.

Tendo em consideração os aspetos referidos 
acima, como é que os mesmos se refletem no 
ambiente de escritório e relacionamento 
interpessoal dos colaboradores?
Permitir que cada pessoa seja feliz no seu local de 
trabalho é fulcral para o seu bem-estar. E é mesmo 
isto que sentimos. Que há um nível de confiança e 
espaço para sermos o que queremos ser e fazer. 
Além do bem-estar individual, procuramos o sentido 
de comunidade. As nossas pessoas têm a 
autonomia para partilhar o seu conhecimento, e 
participam ativamente neste ambiente colaborativo. 
Todos estes fatores se refletem nos nossos índices 
de produtividade.

Com a atribuição dos prémios Great Place to 
Work,  a  responsabilidade para com os 
colaboradores e o seu bem-estar aumenta?
Aumenta. A garantia e confirmação através destes 
prémios valoriza o nosso nível de confiança. O 
orgulho interno na nossa organização e cultura 
reflete-se no bem-estar do nosso dia a dia. E isto é 
fruto do trabalho individual e coletivo. Temos um 
conjunto de ações em curso para que possamos ser 
melhores em dimensões onde a experiência do 
colaborador seja mais alavancada, que passam por 
melhorar ainda mais a experiência do nosso 
processo de onboarding, bem como garantir que o 
colaborador se sinta ainda mais realizado no seu dia 
a dia e que passam também pelos temas da 
diversidade e inclusão, adaptando as suas 
necessidades pessoais e ambições à sua vida 
profissional.

O ESG é constituído também pelo Environmental 
e  G ove r n a n c e .  N o  q u e  r e s p e i t a  à  
sustentabilidade, a diconium tem cuidado na 
redução da pegada carbónica que produz e que os 
seus clientes produzem. Que caminho estão a 
percorrer para a sua redução?
Para além do incentivo mensal à mobilidade 
sustentada que damos às nossas pessoas, encorajá-
las com questões ambientais, bem como os nossos 
escritórios estarem preparados com medidas 
sustentáveis, o grupo da diconium tem investido 
para a criação do Sustainability Hub. Esta é uma 
iniciativa onde o entusiasmo tecnológico encontra a 
responsabilidade. Vemos a sustentabilidade como 
uma premissa que influencia tudo o que fazemos. 
Este Hub torna-se um think tank e comunidade para 
gerar projetos em torno da sustentabilidade, ética e 
responsabilidade social.

Pedro Alves com equipa de P&O da diconium na entrega de prémios da Great Place to Work

weare.diconium.com/en           info@diconium.com          16
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OPINIÃO  VALOR

Ate n ç ã o !  N ote  q u e  a 
Autoridade Tributária pode 
enganar-se nas suas contas.

Reclamar de uma decisão por parte 
das Finanças pode não ser tão 
simples  como imagina,  mas 
explicaremos como poderá fazer 
valer os seus direitos.

Quando o erro por parte das 
Finanças incidir sob mais do que um  
imposto ou um lapso em relação ao 
bem sujeito a imposto, o contribuinte 
poderá utilizar da faculdade de 
recorrer à revisão oficiosa ou à 
reclamação graciosa.

A Revisão Oficiosa é utilizada nas 
situações em que existam erros 
relacionados com impostos e que, 
por iniciativa da Autoridade Tributária 
ou do próprio contribuinte, sendo 
que aquela poderá corrigir o erro 
sem que haja requerimento por 
parte do contribuinte, caso o erro 
seja imputável aos serviços. A 
Autoridade Tributária poderá realizar 
essa correção no prazo de 4 (quatro) 
anos a contar da nota de liquidação 
do imposto.

Por outro lado, a Reclamação 
Graciosa exige que haja uma ação 
por parte do contribuinte ou dos 
seus representantes legais.

Na verdade, é muito comum, por 
exemplo, que o contribuinte repare 
que a Autoridade Tributária cometeu 
um erro apenas após concluir todo o 
processo de entrega da declaração 
de IRS, após receber a nota de 
liquidação.

Com base na nossa experiência, o 

erro mais comum baseia-se no facto 
da Autoridade Tributária não 
considerar todas as deduções feitas 
pelo contribuinte no ano em apreço.  

A Reclamação Graciosa tem como 
objetivo anular total ou parcialmente 
os atos tributários. Além disso, é um 
procedimento  de  natureza 
administrativa que envolve apenas o 
contribuinte  e  a  Autoridade 
Tributária.

Por exemplo, caso apresente 
declaração de IRS dentro do prazo 
legal e, por algum motivo detetou 
um erro imputável a si, terá 30 dias 
após a data de envio para poder 
submeter nova declaração de 
substituição.

Mas se por outro lado, ao receber a 
Nota de Liquidação apercebe-se que 
houve um erro por parte da 
Autoridade Tributária, após finalizar o 
prazo para o pagamento voluntário 
do imposto, terá 120 dias para poder 
efetuar a Reclamação Graciosa, 
dirigida ao Serviço de Finanças.

Após a apresentação da Reclamação 
Graciosa poderá o seu pedido ser 
aceite ou não.

Caso o seu pedido seja deferido, a 
Autoridade Tributária entende que o 
contribuinte tem razão e neste caso 
é-lhe restituído o valor que pagou 
após a reclamação.

Se por outro lado o seu pedido for 
indeferido, o Fisco entende que após 
a revisão das contas não encontrou 
qualquer erro e o seu processo será 
dado como terminado e tudo irá 
continuar como está.

Se após análise, a Reclamação 
Graciosa for indeferida, e não 
concordar com tal decisão, poderá 
ainda  interpor um  Recurso 
Hierárquico ao Chefe de Finanças no 
p ra z o  d e  3 0  d i a s  a p ó s  o 
indeferimento e o contribuinte terá 
uma resposta  por parte  da 
Autoridade Tributária no prazo 

máximo de 60 dias.

Mas atenção, a melhor forma será 
sempre consultar um profissional da 
área pois se a Autoridade Tributária 
entender que a sua reclamação não 
tem qualquer fundamento, o seu 
imposto poderá ser agravado em 5% 
por litigância de má-fé.

41www.nramoslawyers.com        info@nramoslawyers.com           289 413 063

Erro por parte das Finanças? 
Saiba como fazer  valer os seus direitos!

Roberta Ramos, Ronald Swyer e Thamyres de Figueiredo
Advogados
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Matosinhos

Um concelho 
com ímpeto 
empreendedor

Quão importantes e estratégicos são o porto e o aeroporto para a 
fixação de empresas na região?

Tendo por base o porto e o aeroporto, Matosinhos está ligado a mais de 
180 países, o que permite que as empresas encontrem condições 
privilegiadas para a exportação. Se adicionarmos a isto o facto de, numa 
área de menos de 60km2, termos o maior recinto de feiras e congressos 
em Portugal, ligação direta via autoestrada a um mercado do tamanho 
do português e parte do espanhol, termos uma internet 5G e uma zona 
preparada para testar novas tecnologias (recebemos a primeira Zona 
Livre Tecnológica), verificamos que Matosinhos apresenta características 
que nos posicionam de forma extremamente favorável para quem 
procura  investir.

Que estratégias, de apoio e investimento, tem a Câmara Municipal de 
Matosinhos em curso ou disponíveis para apoiar as empresas que 
queiram estabelecer-se na região?
Desde 2022 que Matosinhos, Porto e Gaia decidiram desenvolver um 
projeto conjunto e passar a abordar o investimento internacional através 
de uma frente unida, a marca internacional da frente atlântica para o 
investimento, – o GreaterPorto. É uma estratégia de marketing territorial 
que nos permitiu ganhar escala e adquirir um posicionamento a par de 
Barcelona ou mesmo Madrid. Matosinhos dispõe, também, de uma 
equipa do Gabinete de apoio às atividades económicas e investidor que 
analisa cada projeto, identifica formas de colaboração com o próprio 
município e faz o follow-up do processo. Por fim, recentemente 
atualizámos o regulamento de apoio ao investimento, prevendo a isenção 
de diversas taxas e despesas municipais a quem desenvolva projetos de 
elevado investimento e que vão ao encontro dos eixos estratégicos 
desenvolvidos pela cidade.

Com que desafios se depara o município de Matosinhos, que urge 
solucionar de forma a atrair ainda mais as empresas para a região?
É determinante conseguir executar os instrumentos de financiamento 
disponíveis para as empresas, quer no PRR, quer no novo quadro 
comunitário Portugal 2030. Acredito que Matosinhos tem um papel 
importante na transição digital e climática, na passagem para a indústria 
4.0, na inovação e produção de conhecimento. A capacidade de gerar e 
fixar talento é um dos maiores desafio atuais. Através do trabalho dos 
stakeholders locais como a UPTEC, o CIMMAR, a Porto Business School, 
o ISCAP, a ESAD, o ISSSP, a Le Wagon, EPROMAT, o For-mar ou a ATEC, 
tentamos desenvolver e implementar estratégias que possam qualificar 
à medida das necessidades das empresas e fixar estas pessoas no 
território.

O ímpeto empreendedor nacional encontra, em Matosinhos, um 
concelho que responde às suas necessidades e expectativas?
A melhor forma de perceber se responde ou não é analisar o ecossistema 
empreendedor local. As incubadoras instaladas no município como é o 
caso da UPTEC, Cimmar, Ceiia, Anje ou Esad Idea encontram-se em 
overbooking, assim como a quase totalidade das dezenas de espaços de 
coworking ou acolhimento de empresas. A Startup Portugal, a Portugal 
Ventures, entre outros escolheram, no ano de 2022, Matosinhos para 
dinamizar alguns dos eventos mais importantes, sendo que destas 
parcerias resultaram medidas objetivas, como a adesão do município à 
rede ignition partners. O território mostra-se tão dinâmico nesta área do 
empreendedorismo que dá confiança aos privados para desenvolverem 
projetos desta natureza em várias escalas, como é o Fuse Valley, o Spark, 
a Joana D’arc, o Noto Office, a Tertir, a Jomar ou a expansão do 
Metropolis. Por outro lado, o nascimento espontâneo de movimentos 
como o MatosinhosTech reflete bem a energia que se vive. O calendário 
de atividades direcionadas para o ecossistema empreendedor como a 
Feira do Empreendedor, da ANJE, o mês das empresas, os encontros de 
PME’s que todos os anos fazemos, o QSP Summit, as dezenas de 
iniciativas com os Colabs, as atividades dos mercados municipais 
espelham bem a forma como o concelho responde às necessidades e 
contribui diretamente para o ímpeto empreendedor nacional.

Matosinhos tem infraestruturas cruciais para o 
desenvolvimento de atividades económicas, 
incluindo as viradas para exportação, como o 
aeroporto e porto de Leixões. A vereadora 
para a Promoção e Apoio a Atividades nas 
Áreas do Desenvolvimento Económico, Marta 
Pontes, aponta as políticas de apoio ao 
investimento que o município tem vindo a 
desenvolver e o impacto que tem junto do 
desenvolvimento municipal.

Marta Pontes 
Vereadora para a Promoção e Apoio a Atividades 
nas Áreas do Desenvolvimento Económico  

VALOR MATOSINHOS - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO  
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Quais os objetivos que estes grandes 
players perseguem e como pode a 
Elergone Energia ajudá-los a concretizar 

os mesmos?
O foco dos nossos clientes está na transição 
energética, tendo sempre em vista o grande objetivo 
da neutralidade carbónica até 2050. O nosso papel 
passa por apoiar os nossos clientes nestes desafios. 
Para conseguir isto, é importante ter em conta três 
eixos: reduzir os consumos; num segundo momento, 
eletrificar esses mesmos consumos (todos os que 
são possíveis). Por último, apostar na produção de 
energia, tendo por base uma matriz renovável. Tendo 
em conta este contexto, temos a convicção que 
estamos a prestar diariamente um serviço de 
excelência.

Que soluções existem para que as empresas 
possam reduzir substancialmente o preço final a 
pagar da sua fatura energética?
Não existe uma solução isolada, mas sim um 
conjunto de princípios que têm de ser observados e 
que nos definem enquanto empresa: acompanhar o 
mercado grossista para identificar os melhores 
momentos de compra de energia e assim conseguir 
preços mais competitivos; otimizar o consumo de 
energia; e, por fim, promover ao máximo a produção 
de energia de forma descentralizada.

A vossa aposta em I&D, bem como as parcerias 
com instituições académicas e centros científicos 
têm trazido frutos no que respeita à apresentação 
de soluções nesta área. Que soluções possuem 
que resultaram desta aposta em investigação e 
desenvolvimento?
Nos últimos anos, temos vindo a apostar na 
investigação e desenvolvimento, consequência dos 
crescentes desafios do setor e de um crescente 
nível de ambição das nossas equipas, que têm vindo 
a abraçar uma cultura cada vez mais centrada em 
soluções tecnológicas de maior valor acrescentado.
O exemplo mais maduro é o ELFOS (ELergone 
FOrecasting Services), uma plataforma de suporte à 
comercialização de energia elétrica, com recurso à 
inteligência artificial, que nos permitiu melhorar a 
performance das nossas previsões, reduzindo 
desvios e, consequentemente, diminuir as 
penalizações inerentes à compra de energia no 
mercado grossista de eletricidade.

Matosinhos,  enquanto região onde estão 
instaladas importantes instituições de pesquisa e 
desenvolvimento científico, é também uma 
localização importante para vós nesta medida?
Matosinhos tem feito um caminho muito positivo no 
que respeita ao desenvolvimento do ecossistema de 
inovação e isso é de extrema importância. Um 
exemplo é o Continente Plug&Charge, projeto 

desenvolvido em conjunto pela Elergone e a MC e 
que nasceu no Continente de Matosinhos. Serviço 
100% digital, simples e com mecânica com 
compras em loja em tempo real. O Plug&Charge é 
apenas um dos pilares da visão holística que temos 
para a gestão energética dos edifícios, que passa por 
controlar em tempo real as várias cargas 
(mobilidade / fv / frio / storage...).

Será possível reduzir substancialmente a pegada 
energética nos próximos anos? Que soluções nos 
reserva o futuro, no que respeita a este tipo de 
energia?
Acreditamos que a evolução tecnológica irá 
contribuir imenso para a redução da pegada 
energética. Mas o nosso foco estará sempre na 
redução da pegada carbónica e aí estamos sempre 
alinhados com os nossos clientes, ajudando a 
perseguir objetivos importantes como a neutralidade 
carbónica ou a iniciativa europeia do Net Zero-
Energy Building. Esta é a grande pretensão da 
Elergone Energia: posicionar-nos enquanto solution 
provider junto dos nossos clientes, com uma vasta 
gama de produtos e serviços que retirem o tema da 
energia e descarbonização da lista de preocupações 
dos nossos clientes. Para lá chegarmos, precisamos 
de continuar a investir em inovação e em 
colaborações/ parcerias com instituições 
académicas e centros de interface.

A Elergone Energia é uma empresa com quase 15 
anos de mercado, na área da energia renovável, de 
origem fotovoltaica. Foi, entretanto, adquirida pela 
MC, grupo também com sede na região norte do 
país. Com uma quota de mercado ligeiramente 
acima dos 10% na área do fotovoltaico e fazendo 
parte do top 10 do ranking nacional de 
comercializadores de energia, esta empresa do 
segmento B2B lida com desafios superiores no 
que toca à parte técnica e de obras dos seus 
projetos, como explica o engenheiro Carlos 
Sampaio, COO da empresa.

Gestão energética de edifícios

A tecnologia 
aplicada à redução 
da pegada carbónica 

Carlos Sampaio, engenheiro e COO 
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“Matosinhos tem 
um tecido 
empresarial incrível”

A Telheiro & Gonçalves está sediada em 
Matosinhos, num concelho onde a 
dinâmica empresarial é ‘incrível’, nas 

palavras de André Telheiro Santos: “Matosinhos 
tem um tecido empresarial incrível. As principais 
áreas económicas – e também aquelas em que 
nós mais trabalhamos – são a Indústria, Comércio, 
Restauração,  Hotelaria  e Turismo e os 
Transportadores. Aqui, os restaurantes trabalham 
12 meses por ano, sempre bem, e com qualidade”.

A existência de infraestruturas aeroportuárias e 
portuárias em Matosinhos também contribui para 
a riqueza empresarial da região. No entanto, é no 
empresário que André Telheiro Santos centra a sua 
admiração: “O empresário português é um ‘herói’, 
porque luta completamente sozinho para 
conseguir alcançar o sucesso e, não raras vezes, 
alcança-o. Além disso, é extremamente resiliente”.

Para melhorar esta dinâmica de negócios, só 
mesmo com uma ajuda particular das associações 
empresariais: “Matosinhos já dispõe de uma 
associação comercial e outra ligada à restauração, 

todavia é importante que não deixem passar as 
oportunidades para ajudar as empresas a crescer. 
Era importante potenciar estas características 
positivas que o tecido empresarial de Matosinhos 
possui e fazer chegar aos empresários mais 
informação, conhecimento e oportunidades, 
através do Quadro Comunitário de Apoio ou de 
parcerias internacionais  que se podem 
desenvolver”.

Prevenir para crescer

A Telheiro & Gonçalves, pela sua parte, dedica-se 
precisamente a ajudar os clientes a crescerem: 
“Gostamos de ser encarados como o hospital das 
empresas, na medida em que elas nos procuram 
não quando estão mal, mas para fazerem uma 
verificação, corrigir alguma coisa que esteja menos 
bem e quando procuram crescer. 95% das 
empresas que nos procuram têm essa 
mentalidade e é com este tipo de empresas que 
gostamos de trabalhar, para podermos abrir 
oportunidades às empresas. Prestamos serviços 
que vão desde a consultoria para o aumento da 
produtividade das empresas, à área financeira 
(Contabilidade e Fiscalidade); o Quadro Comunitário 
de Apoio, Comunicação e Marketing, Qualidade e 
Lean Production, reestruturação de empresas, 
através da elaboração dos Planos Estratégicos de 
Desenvolvimento (PED) – que são fundamentais, 
enquanto motores de qualquer empresa, porque 
definem as medidas a aplicar. Todo o trabalho 

‘invisível’ de formação do empresário somos nós 
que fazemos”. O trabalho de formar o empresário é 
fundamental para que as novas capacidades deste 
possam depois ser transmitidas à empresa e aos 
restantes colaboradores.

Além disso, quando uma empresa procura crescer 
e internacionalizar-se, é fundamental que a sua 
situação financeira esteja saudável: “Nós não 
criamos nenhum PED ou plano de investimento 
sem que a situação financeira da empresa esteja 
sólida, em primeiro lugar, o que implica que o saldo 
médio bancário esteja mais elevado do que é 
habitual, e depois que a relação com a Banca seja 
clara e esclarecida. Isto porque, muitas vezes, as 
empresas que se candidatam a fundos europeus, 
ou a Quadros Comunitários de Apoio têm de 
investir previamente, com dinheiros próprios ou 
empréstimos bancários, e só mais tarde é que 
verão ressarcido esse investimento, através desses 
projetos europeus. O grande problema é que, 
quando se candidatam, não há qualquer indicação 
de prazo sobre a aprovação do projeto ou o seu 
reembolso, por isso o nosso conselho é sempre 
que façam bem as contas antes de se 
candidatarem a estes apoios europeus, sobretudo 
nesta altura em que os juros dos empréstimos 
estão mais elevados”. O fundamental, segundo 
André Telheiro Santos, é que as empresas saibam 
transformar as dificuldades em oportunidades. A 
Telheiro & Gonçalves é o seu “melhor amigo”, para 
assegurar um caminho de crescimento. 

André Telheiro Santos
Sócio

telheiro-goncalves.pt         22 938 91 11   /   96 378 65 79         geral@telheiro-goncalves.pt 
(chamada para rede móvel nacional)(chamada para rede fixa nacional)

André Telheiro Santos é um dos sócios-gerentes da Telheiro & 
Gonçalves, uma empresa que apresenta várias soluções e serviços 
nas áreas da Contabilidade, Formação, Consultoria e Marketing. Em 
destaque, nesta entrevista, estará o tecido empresarial do concelho 
de Matosinhos e a forma como a internacionalização pode ser um 
fator primordial para o crescimento das empresas.

VALOR MATOSINHOS - EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO  
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SAÚDE MENTAL - NOVOS DESAFIOS   VALOR

“É bom que se fale de 
Saúde Mental, mas são
precisas mais ações”

Que impacto lhe parece que o trabalho e 
os problemas associados ao mesmo têm 
na saúde mental da população?

Vivemos num mundo de competição de mercado, 
objetivos a atingir, condições de trabalho como os 
open space, que geram desgaste pela falta de 
privacidade e aumento da exigência da 
concentração, acumulação de funções. Tudo isto 
gera muita ansiedade. O burnout, depressão, crises 
de pânico, esgotamento físico e mental, privação 
ou alterações do sono, má alimentação são alguns 
dos fatores que têm contribuído para baixas 
médicas, uso de ansiolíticos e antidepressivos, o 
que faz com que a produtividade, a motivação, a 
persistência, a criatividade, entre outros, diminua. 
Se as empresas investissem na saúde mental dos 
seus funcionários garantidamente iriam ter maior 
produtividade e aumento dos seus lucros. O 
investimento no seu funcionário seria uma aposta 
para o crescimento da empresa e qualidade dos 
serviços.

Que ações/políticas/ferramentas internas podem 
disponibilizar as empresas para que as pessoas 
possam sentir que a empresa está presente para 
ajudar?
Poderiam comparticipar nas consultas de 
psicologia e/ou psicoterapia, assim como nas de 
psiquiatria. Também poderiam criar gabinetes de 
atendimento psicológico ou criar parcerias com 
entidades, como “O Instituto do Desenvolvimento”, 
para prestar serviços de psicologia/ psicoterapia, 

psiquiatria, neurologia, entre outros. Criar 
momentos de team building e fins de semana de 
retiros. Outra ação seria não descontar o dia em 
que o funcionário tem uma consulta na área da 
saúde mental. Ter espaços de descanso dentro da 
empresa.São algumas ideias...

Que impacto têm colaboradores desmotivados 
no dia a dia das empresas? Além da menor 
produtividade, que diferença pode isso fazer nas 
relações interpessoais e no ambiente de 
trabalho?
As pessoas ficam mais irritadas, mais predispostas 
para discussões, pois a exaustão leva à 
impulsividade, diminuição da tolerância, frustração, 
entre outras. Criam-se ambientes de trabalho 
pouco toleráveis e relações profissionais 
desgastadas. A falta de criatividade, a persistência 
nas tarefas, a concentração diminuem com a 
desmotivação, logo o impacto na qualidade laboral 
é visível.

Os seres humanos têm, por vezes, dificuldade 
em reconhecer quando a sua saúde mental está 
afetada. Quais os sinais a que devemos estar 
atentos?
Devemos estar atentos a insónias ou hipersónia, ou 
dificuldades em adormecer, ou seja, alterações no 
seu padrão habitual de sono; alterações de apetite, 
ou por falta ou por excesso e alterações na 
regulação do sistema digestivo; cansaço físico 
permanente ou dores no corpo; acordar já exausto; 

uma tristeza permanente e/ou persistente; 
aumento da ansiedade; dificuldade em sentir 
prazer em tarefas ou atividades que anteriormente 
eram prazerosas; cefaleias (dores de cabeça) 
constantes; diminuição da atenção e da memória.

Algumas associações da área da Saúde Mental 
congratulam-se por se falar mais sobre saúde 
mental,  mas referem que o papel dos 
profissionais  de saúde desta área foi 
secundarizado pela nova lei da Saúde Mental. 
Qual a sua opinião?
Enquanto continuarmos a adiar um Plano Nacional 
de Saúde Mental, tudo acaba por ser construir 
castelos de areia. Falamos, de facto, mais em 
doença mental, contudo não temos equipas 
suficientes de médicos psiquiatras e psicólogos 
nos hospitais. Deveríamos falar mais de prevenção 
da doença e poderíamos de facto prevenir muitas 
situações, se existissem respostas mais rápidas. 
Ações de sensibilização deviam estar a ser feitas 
em massa, mas as que existem são poucas e mal 
divulgadas. Os espaços onde se prestam os apoios 
hospitalares não têm as condições necessárias e o 
tempo de consultas está longe de ser o ideal. 
Portanto ainda bem que se fala, mas estamos a 
anos-luz de ser o desejável.

Fátima Nunes
Psicóloga e diretora clínica

A Ordem dos Psicólogos Portugueses apresentou 
recentemente um relatório que demonstra que as pessoas 
felizes são mais produtivas, a tal ponto que as empresas 
podem conseguir poupar cerca de 1,6 mil milhões de euros 
caso deem atenção à saúde mental dos seus 
colaboradores. Fátima Nunes, psicóloga e diretora do 
Instituto do Desenvolvimento, explica a importância de um 
Plano Nacional de Saúde Mental (que não existe) e os 
sintomas aos quais a população deve estar 
particularmente atenta.
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A importância de colaboradores felizes 
para a produtividade empresarial
A Saúde Mental está na ordem do dia e, recentemente, a Ordem dos Psicólogos Portugueses lançou um estudo 
onde se demonstra que se uma empresa tiver efetivas preocupações com a saúde mental dos seus 
colaboradores, isso garantir-lhes-á pessoas mais felizes, logo mais produtivas e uma poupança de 1,6 mil 
milhões de euros, no total das empresas portuguesas. A psicóloga clínica e especialista em Neuropsicologia, 
Sandra R. Santos, fala precisamente sobre a importância da atenção à saúde mental nas empresas.

Enquanto psicóloga, que análise faz à forma como as empresas 
nacionais já tomam para si a responsabilidade com a saúde mental 
dos seus trabalhadores?

As empresas têm vindo a mostrar uma maior consciência em relação à 
importância da saúde mental, nos últimos anos, e estas iniciativas são muito 
positivas. Contudo, é importante notar que ainda há um longo caminho a 
percorrer para se promover uma cultura de trabalho verdadeiramente saudável, 
equilibrada e inclusiva.

Que soluções, apontadas no estudo já referido, lhe parecem as mais 
importantes de implementar no contexto laboral?
Das medidas propostas no documento da OPP, considero que uma cultura 
organizacional saudável e a existência de planos de ação e procedimentos 
internos específicos para tolerância zero à violência são o ponto de partida. Só 
através destas duas medidas principais é que acredito que se pode, depois, 
alcançar as restantes soluções propostas.

Quais os principais problemas que afetam as pessoas em idade ativa e como 
se refletem os mesmos, posteriormente, no seu desempenho profissional?
Os principais são a Ansiedade, a Depressão e o Burnout. Estes problemas 
podem refletir-se através de dificuldades de concentração, tomada de decisão, 
diminuição do trabalho eficiente, da motivação e envolvimento com o trabalho, 
conduzindo a um aumento da procrastinação e uma diminuição da 
produtividade. Em alguns casos, pode acabar por levar ao absentismo ou ao 
presentismo.

Que opinião tem sobre a nova lei da Saúde Mental, que muitos dizem 
secundarizar o papel da prevenção?
Creio que aquilo que se pretende dizer com a secundarização da prevenção é 
que o foco seja algo mais remediativo, em vez de preventivo. É de certa forma 
claro que é difícil passar de um modelo remediativo para um modelo preventivo 
em menos de nada, dadas as condições existentes. Por isso, considero que 
primeiro é necessário criar estruturas que permitam dar resposta às 
necessidades atuais da população, e que, para isso, então o foco principal da 
nova lei seja nas questões remediativas. Contudo, não se pode deixar a 
prevenção primária para mais tarde, sob pena de termos constantemente 
números alarmantes de prevalência de doença mental. É premente que, em 
paralelo com o trabalho remediativo, se criem estruturas, projetos, equipas que 
possam trabalhar a promoção da saúde mental.

A conjuntura que vivemos atualmente pode influenciar a saúde mental das 
pessoas?
Sem dúvida que a conjuntura atual pode influenciar significativamente a 
saúde mental das pessoas. Após uma pandemia, veio a guerra na Ucrânia e 
agora já se anuncia a crise económica. Sabe-se que as crises sociais, 
económicas e políticas podem também aumentar a ansiedade, o stress e a 
depressão nas populações. Desta forma, quando as preocupações e 
problemas começam a afetar o comportamento de uma pessoa, é 
importante que esta procure ajuda psicológica atempadamente.

Sandra R. Santos
Psicóloga Clínica e Neuropsicóloga

Rua Cerâmica do Vouga n.º 15, 3º Q, 3800-011 Aveiro           

geral@sandrarsantos.pt          
 

913 683 024 
(Custo de chamada para a rede móvel nacional)
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VALOR AGENDA DO TRABALHO DIGNO

Agenda do Trabalho Digno mexe com 
a vida das empresas e dos trabalhadores Enquanto Advogado, qual o efeito que julga que esta nova legislação terá 

junto das empresas e dos trabalhadores?

A Agenda do Trabalho Digno comporta mais de 150 alterações à legislação 
laboral, mexendo com a vida dos trabalhadores e empresas em diversas frentes e 
aplicando-se a todos os contratos de trabalho atualmente em vigor. No que tange 
à vida das empresas, há sobretudo três pontos aos quais as empresas devem dar 
atenção. Refiro-me às modificações sobre o período experimental, a proibição do 
outsourcing após despedimento (coletivo ou por extinção do posto de trabalho) e a 
proibição das remissões abdicativas.

O Outsourcing é uma atividade afetada por esta nova Agenda. Esta nova 
alteração é efetivamente prejudicial para quem fornece serviços de outsourcing 
e para os gestores das empresas?
A proibição do outsourcing levanta diversos problemas a muitas empresas, pois 
que se trata de uma prática bastante difundida. Penso que tal proibição, para além 
de poder afetar a gestão empresarial de forma excessiva e mesmo intrusiva, 
consagra um possível contexto de concorrência desleal entre quem está já no 
mercado e quem entra agora no mercado conhecendo estas limitações e, quiçá, 
optando logo por externalizar certos serviços. Mesmo que continue positivada a Lei 
nos termos em que foi agora aprovada, subsistem diversas dúvidas interpretativas 
de não pouca monta, pois que em termos literais por exemplo será possível 
externalizar serviços antes de despedir, sendo que reputar este procedimento de 
fraude à Lei também será tudo menos linear e de prova fácil.

E quais as outras duas mudanças importantes que referia, pode explicar?
Referia-me à presunção de exclusão do período experimental, caso o Empregador 
não informe até 7 dias desde o início do contrato, por escrito, da duração e 
condições do período experimental. Dentre os novos deveres de informação que 
impendem sobre o Empregador, este tem um efeito concreto e impactante que 
não pode ser desatendido: deixa de haver período experimental se o mesmo não 
tiver sido adequadamente comunicado por escrito naquele hiato temporal... 
Estamos perante uma modificação de 180 graus nesta matéria, pois que 
andámos anos e anos sempre a entender o período experimental como imposição 
imperativa da Lei. Tendo em conta esta modificação, é altamente recomendável 
que as empresas celebrem os contratos de trabalho por escrito, todos eles, e que 
aí declarem o período experimental acordado, sob pena dele se presumir não 
existente.

Quais os principais aspetos a ter em conta quando consideramos esta nova 
legislação, na medida das alterações efetuadas, no que respeita aos direitos 
dos trabalhadores?
A terceira mudança, também controversa, mas a meu ver muitíssimo relevante, é a 
da consagração da proibição de renúncia a créditos laborais, através de remissão 
abdicativa. Ou seja, a Lei passa a proibir que o trabalhador renuncie aos seus 
direitos quando sai da empresa, não podendo emitir a típica declaração de quitação 
sobre todos os créditos. A partir de agora o trabalhador não poderá receber menos 
do que as compensações pecuniárias estabelecidas em sede de revogação. Esta 
mudança é de extrema relevância pois que as ditas declarações de remissão 
abdicativa são prática corrente entre nós e sempre os tribunais as aceitam, 
seguindo jurisprudência constante e firmada que as entende como válidas atento 
o momento de fim de contrato em que são emitidas (e de hipotética maior 
liberdade para o trabalhador). Como profissional, não são poucas as vezes que 
contacto com pessoas que querem reclamar créditos laborais advindos de relação 
laboral cessada há não mais de um ano e que nada podem fazer porque 
assinaram uma declaração daquelas. 
Destacaria ainda, como alterações importantes no que respeita aos direitos dos 
trabalhadores e elementos positivos desta Agenda, as modificações no âmbito da 
proteção da parentalidade, da conciliação entre o trabalho e a vida familiar e na 
proteção do trabalhador-cuidador ou a consideração das despesas adicionais com 
o teletrabalho.

A Agenda do Trabalho Digno já foi 
aprovada. Todavia, os empregadores 
dizem-se contra algumas destas medidas. 
Joaquim Ramos Pereira, Advogado e 
sócio-fundador da Sociedade de 
Advogados Pereira e Vitorino, clarifica 
aquelas que considera mais importantes e 
que podem afetar mais diretamente 
empregadores e funcionários.

Joaquim Ramos Pereira 
Sócio-fundador e Advogado 

www.pvadvogados.pt        pv@pvadvogados.pt           234 13 82 30

“Há alterações que 
requerem atenção 
das empresas”
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Agenda do Trabalho Digno 
entra em vigor em maio

"Esta Agenda é resultado 
da aplicação do direito 
internacional"

Que análise faz, na generalidade, à Agenda do Trabalho Digno? 
Que soluções lhe parece que apresenta e que dificuldades 
novas cria, a empresas e trabalhadores?

Esta nomenclatura tem origem na Organização Internacional do Trabalho 
(OIT). O Trabalho Digno foi reconhecido como requisito fundamental de 
uma Globalização Justa por esta organização e esse reconhecimento foi 
sendo concretizado por várias outras instituições internacionais. É neste 
contexto que, na Conferência Internacional do Trabalho de 2008, se 
adota a Declaração da OIT sobre Justiça Social para uma Globalização 
Justa. Mais tarde, o objetivo do Trabalho Digno foi plenamente inserido na 
Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030. De um modo 
geral, as alterações aprovadas rececionaram o direito internacional e, 
consequentemente, associasse-lhe um aumento das garantias dos 
trabalhadores e uma maior compatibilidade da vida laboral com a vida 
social. Porém, existem alterações com as quais não concordamos. A 
saber: (i) a impossibilidade de extinção dos créditos laborais por via da 
remissão abdicativa, significa tal que os créditos a que o trabalhador tem 
direito quando sai da empresa podem ser renunciados apenas por meio 
de acordos feitos em tribunal; (ii) o período experimental, que prevê que 
este seja simplesmente eliminado quando o empregador não o comunica 
de forma clara ao empregador; (iii) a criminalização da não comunicação 
da existência de um trabalhador ao fim de seis meses, esta sanção é 
claramente desproporcional e seria suficiente o agravamento da 
penalização fiscal, já previsto na Agenda para o Trabalho Digno.

Os empresários têm-se mostrado particularmente contra esta 
Agenda. Esta é uma Agenda que sobrecarrega o lado das empresas?
Os custos com as cessações dos contratos de trabalho por iniciativa do 

empregador aumentam efetivamente e, consequentemente, existe 
sobrecarga para o lado das empresas. Os empresários queixam-se que 
durante o processo legislativo as alterações levadas a cabo não foram 
objeto de apreciação na Concertação Social ou de apreciação pública 
prévia. Em causa estão questões como o regime de teletrabalho, a 
impossibilidade de extinção dos créditos laborais por via da remissão 
abdicativa, alterações ao procedimento de despedimento coletivo ou o 
aumento dos números de dias de faltas justificadas por falecimento do 
cônjuge, de 5 para 20 dias consecutivos de trabalho.

Nesta Agenda do Trabalho Digno, é impossível contratar outsourcing 
depois de um despedimento na área. Que impacto isso pode ter na 
gestão das empresas?
A impossibilidade imposta compreende uma violação da liberdade de 
iniciativa económica. Resta saber em que medida é que esta limitação 
colide com art. 18.º da Constituição da República Portuguesa. A nova Lei 
vem dizer que as empresas que efetuem despedimentos coletivos 
passam a ficar impedidas de recorrer a contratação externa 
(‘outsourcing’) durante 12 meses para satisfazer necessidades que eram 
asseguradas pelos trabalhadores despedidos. No meu entender, a norma 
é desnecessária e desproporcional face ao propósito pretendido.

Como afetará esta Agenda as empresas que recorram à contratação 
coletiva?
A Agenda passa a consagrar medidas de discriminação positiva para as 
empresas com contratação coletiva dinâmica no acesso a apoios 
públicos nacionais e europeus, bem como a incentivos financeiros e 
fiscais. Por outro lado, alarga-se a contratação coletiva aos trabalhadores 
em outsourcing e aos trabalhadores independentes economicamente 
dependentes, procurando incentivar a participação ativa de todos no 
diálogo social, acabando com as exclusões de pessoas em função do tipo 
de contrato. Como medida estrutural, a Agenda aprova um novo 
mecanismo de arbitragem para evitar que existam vazios na contratação 
coletiva, promovendo uma negociação dinâmica entre empregadores e 
trabalhadores.

A Agenda do Trabalho Digno foi promulgada 
pelo Presidente da República e irá entrar em 
vigor no início do mês de maio. A DPH 
Advogados, na pessoa de um dos seus sócios-
fundadores, o advogado Carlos Deus Pereira, 
analisou as alterações ao Código de Trabalho e 
realça aquelas que lhe parecem mais 
relevantes.

Carlos Deus Pereira
Sócio-fundador e advogado 

www.dph-legal.com
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Recebeu recentemente a medalha de 25 
anos de profissão, atribuída durante o 
último congresso da Ordem dos 

Contabilistas Certificados. Que importância teve 
essa distinção?
Sinto-me muito honrada por ter recebido a 
medalha de 25 anos de profissão durante o último 
congresso da Ordem dos Contabilistas 
Certificados. Essa distinção é muito importante 
para mim, pois reconhece a minha dedicação e 
compromisso com a profissão ao longo dos anos. 
A entrega da medalha por parte da Bastonária da 
OCC, Paula Franco, aumentou ainda mais o valor 
simbólico da distinção, uma vez que tem feito um 
trabalho notável no reconhecimento da profissão e 
na união dos contabilistas.

Que mudanças se notam no setor da 
Contabilidade e Fiscalidade, no que respeita à 
entrada de mais mulheres na área?  
Tem-se verificado uma mudança significativa no 

setor da Contabilidade e Fiscalidade em relação à 
entrada de mais mulheres nesta área. Ainda que a 
igualdade de género não seja totalmente 
alcançada, tem havido um progresso notável, mas 
ainda há muito a ser feito, como a redução da 
diferença salarial entre homens e mulheres e a 
promoção de mais oportunidades para as 
mulheres ocuparem posições de liderança.

Como se caracteriza, enquanto líder? Que 
impacto lhe parece que a sua liderança tem no 
dia a dia laboral?
No contexto da Contabilidade e Fiscalidade, a 
liderança eficaz é especialmente importante, uma 
vez que o cumprimento de prazos e a precisão dos 
dados são fundamentais. Um líder forte nesse 
ambiente deve ser organizado, ter atenção aos 
detalhes e ser capaz de gerir eficazmente a 
pressão do tempo. Um líder eficaz pode ajudar a 
motivar e inspirar a equipa, criando um ambiente 
de trabalho produtivo e colaborativo. Isso pode 
levar a um melhor desempenho e resultados mais 
positivos para a empresa.

Como consegue equilibrar a vida pessoal, 
familiar e profissional, considerando que a área 
em que desenvolve atividade é extremamente 
exigente, a nível de prazos e de burocracias 
administrativas e legislativas?
Numa área profissional exigente, como a 
contabilidade e fiscalidade, por vezes é desafiador 
equilibrar a vida pessoal, familiar e profissional. 
Tenho conseguido equilibrar a vida pessoal com 
algumas estratégias eficazes de gestão de tempo 
e de priorização de tarefas, delegando o que não 
tem de ser efetuado mesmo por mim. Por exemplo, 

costumo ir passear o cão, sempre que possível, ao 
nascer e ao pôr do sol, para apreciar esses 
momentos únicos e para tirar fotografias.

Este é um setor onde as mulheres estão cada vez 
mais presentes. Todavia, por vezes ainda não se 
verifica a paridade, quer nas tarefas atribuídas, 
quer nas posições que ocupam, bem como nos 
salários que recebem. Alguma vez vivenciou 
situações semelhantes de desigualdade?
Infelizmente, a desigualdade de género ainda é 
uma realidade em muitos setores. Embora a 
presença de mulheres tenha aumentado 
significativamente nas últimas décadas, ainda há 
uma disparidade de género em termos de tarefas 
atribuídas, posições ocupadas e salários recebidos. 
Eu tenho sido uma felizarda e não tenho vivenciado 
situações de desigualdade. É importante que se 
continue a trabalhar para acabar com a 
desigualdade de género em todos os setores da 
sociedade e garantir que todas as pessoas tenham 
oportunidades iguais de progressão na carreira e 
de remuneração justa.

Como avalia a evolução do mercado de trabalho 
para as mulheres e o caminho que ainda há a 
fazer para se alcançar a paridade em várias 
áreas?
As mulheres têm cada vez mais acesso a 
oportunidades de emprego e têm vindo a ocupar 
posições que anteriormente eram dominadas pelos 
homens. No entanto, ainda há muito caminho a 
percorrer para alcançar a paridade de género em 
várias áreas, nomeadamente a diferença salarial 
entre homens e mulheres.

VALOR MULHERES DE VALOR: CASOS DE SUCESSO  

Ana Paula António é diretora da TaxSystem, uma empresa 
de Contabilidade e Fiscalidade onde muitas mulheres 
desenvolvem atividade. Recentemente, recebeu a medalha 
dos 25 anos de profissão, oferecida diretamente pela 
Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, 
durante o último Congresso destes profissionais. À Valor 
Magazine explicou como equilibra a vida profissional com a 
pessoal e que tipo de líder acredita ser.

TaxSystem - CJ Contabilidade          ana.antonio@taxsystem.pt           965 629 961  

A importância de uma 
liderança eficaz

Ana Paula António
Diretora
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Há cerca de dois anos, tornou-se CEO da GARCIAS e inspira-se no 
exemplo do pai. Que exemplo foi?

Fui liderada pelo exemplo e tento liderar pelo exemplo. Aquilo que eu penso 
que melhor sei fazer, e a forma como faço, é baseado em valores que aprendi 
com o meu pai, como a força de vontade, o espírito de sacrifício e de trabalho 
e, acima de tudo, responsabilidade. Quando a GARCIAS começou, eram meia 
dúzia de pessoas, e quando o meu pai me deixou já éramos 300 pessoas. 
Esse sentido de responsabilidade foi crescendo com ele e, agora, está 
comigo. Considero isso de extraordinária importância.  

O que mudou com a sua chegada à empresa?
Cheguei à empresa em 2010, após concluir a Licenciatura em Gestão de 
Empresas, seguida do Mestrado em Estratégia e Empreendedorismo. Fui 
trabalhar com o meu pai para perceber quais as áreas que faziam falta à 
GARCIAS para crescer. Naquela altura, todo o trajeto da empresa era muito 
virado para o lado comercial. No entanto, havia já alguma infraestrutura 
interna que precisava de ser renovada. Por exemplo, comecei por criar um 
departamento de marketing e comunicação. Depois, introduzimos os HTC’s, 
telefones que permitem registar digitalmente as encomendas. Todas as 
sincronizações, a implementação de um sistema de gestão de armazéns, 
tudo isso fez parte do crescimento. A partir de 2015/16, o meu pai já se 
estava a afastar e eu já ficava com a responsabilidade de tomar muitas 
decisões, até ao momento em que me tornei administradora da empresa.

Como é possível conjugar as vertentes profissional, familiar, pessoal, 
social? Quão importante é o equilíbrio entre estes aspetos da vida para a 
sua realização enquanto pessoa?
Um dos truques que utilizo é ser muito organizada. Tento ter no calendário os 

Filipa Garcia
CEO  

A GARCIAS é uma empresa familiar que 
existe desde 1981. Foi fundada pelo avô e 
pelo pai de Filipa Garcia, atual CEO. Os 
desafios são muitos, num mercado da 
distribuição constantemente em mudança, 
mas a administradora acredita que a maior 
presença de mulheres em cargos de 
liderança e no mundo das bebidas 
espirituosas e vinhos assegura, também, 
novas características a este negócio.

timmings de toda a gente, bem organizados, para fazer tudo certinho, 
mas também já sei que se nós não conseguirmos chegar a tudo, não 
podemos ficar frustrados por isso. Tento sempre ter espaço para o 
imprevisto. Tento ler muito sobre desenvolvimento pessoal, 
conciliação, até porque tenho três filhos pequenos e penso que esses 
são os valores que temos de lhes passar. Valorizo imenso estar com 
eles e poder prestar-lhes atenção. Também valorizo imenso o tempo 
de lazer, nomeadamente as viagens, que nos enriquecem muito, 
pessoal e profissionalmente.

Fale-me um pouco do GARCIAS TRENDS SUMMIT, cujo segundo 
evento terá lugar em Lisboa, a 11 de maio. Qual o propósito?
Este evento surgiu com a necessidade de tentar mostrar ao mercado 
quais são as tendências que existem a nível europeu e global. Vamos 
ter embaixadores de marcas internacionais, vamos ter as principais 
multinacionais do setor e juntar todos estes produtores que trazem as 
tendências e novidades com os nossos Clientes é muito importante 
para nós. Criar esta proximidade é algo em que a GARCIAS aposta, 
enquanto prestador de serviços.

Honrar o passado e liderar o presente são grandes desafios. 
Quanto a “construir o futuro”, como se faz isso?
Eu tento fazer isso todos os dias, com uma estratégia ambiciosa, mas 
com objetivos realizáveis. Acredito que passa muito por uma visão de 
negócio um pouco mais à frente. “A distribuição hoje é isto. Como 
será daqui a dois anos? Como será um vendedor daqui a alguns 
anos? E as pessoas que vão ao restaurante, o que vão preferir?”. 
Tendo nós um âmbito nacional, temos respostas diferentes tendo em 
consideração a região do país em causa. Isso motiva-nos imenso.  
Esta dinâmica do negócio é muito cativante e absorvente.

“Lidero pelo 
exemplo, 
como o meu pai”



“Não permito que o género 
determine o meu percurso”

Inês Gavinho é Partner da 
GAVINHO Group e CEO da THE 
ADDRESS. Enquanto profissional 
da área da Arquitetura, 
reconhece que sentiu algumas 
dificuldades ao longo da sua 
carreira, todavia ser mulher nunca 
foi um entrave para levar avante 
a sua carreira. Enquanto líder de 
duas empresas, assume que 
liderar é uma construção que 
deve ser feita em equipa.

Inês Gavinho
Partner da GAVINHO Group e CEO da THE ADDRESS
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Enquanto profissional e líder,  que 
responsabilidade sente naquilo que é (e 
se vai tornando) quer a GAVINHO Group, 

quer a THE ADDRESS?
Num mundo pós-Covid e num momento 
paradigmático de mudança global, o sentido da 
responsabilidade na continuidade e na 
sustentabilidade é inevitavelmente reforçado. 
Especialmente, quando os projetos empresariais de 
sucesso têm como premissa obrigatória manter ou 
melhorar o nível de serviços e criar mais valor junto 
dos parceiros, equipa e clientes.

Que características são cruciais para que uma 
liderança possa ser positiva e funcionar, na 
medida do crescimento e sucesso das empresas, 
bem como dos seus colaboradores?
Encaro a liderança como uma construção. A minha 
experiência diz-me que não tem uma forma 
estanque e que é uma constante descoberta. A 
amplitude da ação é enorme e diversa, como as 
pessoas. A procura de melhoria constante de 
competências só é possível em equipa. No entanto, 
duas das competências que comprovei serem 
fundamentais são a clareza de espírito e o acreditar 
no processo, pois quando tudo muda, ou tudo fica 
incerto, há que manter a confiança na visão e no 
caminho a seguir.

Como conjuga a vida profissional com a 
familiar/social e mesmo pessoal? Qual a 
importância de um bom equilíbrio para a sua 
realização pessoal?
O equilíbrio é fundamental na vida, seja em que 
área for, no entanto eu não faço segmentação 
entre as várias vivências da minha vida. Integração 
e transparência são a minha forma de estar. Por 
esse motivo, não considero que trabalhe um só 
minuto, pois estou a viver o meu desígnio de vida 
na área profissional. A minha realização pessoal 
compõe-se de tudo o que tem valor para mim, o 
meu trabalho, as pessoas que amo, o pátio em 
frente ao nosso escritório, a minha equipa, as 
viagens... tudo.

Apesar de o setor da Arquitetura e Design de 
Interiores ter uma grande presença feminina, as 
mulheres têm, quase sempre, de lutar um pouco 
mais do que os homens para alcançarem o 
reconhecimento merecido. Alguma vez sentiu 
dificuldades específicas, vindas do facto de ser 
mulher?
Não concordo que este setor tenha uma grande 
presença feminina, a Arquitetura é na verdade um 
setor muito masculino. Senti as dificuldades 
inerentes a ser mulher numa sociedade normativa, 
penso que estamos todos sensibilizados para esta 
questão. No entanto, nunca fiz disso bandeira, ou 
permiti que o género determinasse o meu percurso 
de vida. Antes de ser mulher, sou uma pessoa, com 
um determinado valor e aporte agregador na 

minha área de atuação e na vida de todas as 
pessoas que escolhem trabalhar com a GAVINHO.

Enquanto CEO de uma empresa e Partner de um 
Grupo, como lhe parece que estes cargos de 
liderança podem contribuir, eles próprios, para a 
criação de políticas de paridade dentro das 
empresas? Como avalia a importância que o 
mercado laboral já atribui a estas questões?
O que acho surpreendente é discutir questões de 
paridade em 2023. Este tema debatido há séculos, 
já deveria estar extinto. Infelizmente, essa 
necessidade da classificação de género no 
universo profissional ainda é mandatória. A 
paridade efetiva nas empresas é fundamental e só 
será alcançável se houver uma real e definitiva 
normalização desta questão. Na nossa estrutura 
empresarial, esta questão nem se coloca. Não 
avaliamos a nossa equipa pelo género.

A GAVINHO Group

A GAVINHO Group congrega várias valências, o 
que lhe permite oferecer serviços muito 
completos ao cliente final. Como caracterizaria o 
serviço que prestam? 
Na GAVINHO desenhamos edifícios, interiores, 
paisagens com um foco que vai muito além da 
aparência das coisas, priorizando o que as pessoas 
sentem nos nossos ambientes. Seja o desenho de 
um edifício, um quarteirão ou pensar um espaço 
interior, nunca aplicamos a mesma fórmula. 
Procuramos criar ambientes confortáveis q  ue vão 
ao encontro do estilo de vida e personalidade de 
quem vai habitar aquele espaço. A GAVINHO 
desenvolve produtos de assinatura, sendo 
reconhecida por pensar e implementar ideias 
inovadoras para residências  particulares, 
empreendimentos e ambientes corporativos. 
Empresa familiar na sua essência, a GAVINHO 
consolidou-se como uma marca de confiança e 
respeito no mercado da Arquitetura, Design e 
Incorporações Imobiliárias. Os nossos valores 
fundamentais permanecem os mesmos, sempre 
entregando resultados de design que promovem 
um sentimento de pertença.

A GAVINHO Group foi recentemente distinguida 
com o prémio Corporate Social Responsability 
Awards 2022. Qual a importância desta 
distinção, quer para a empresa, quer para o 
mercado?
O reconhecimento genuíno do nosso projeto é 
sempre importante. Este prémio reflete o nosso 
compromisso, a nossa cultura e modo de estar. Ser 
uma referência nesta categoria, receber o 
reconhecimento internacional e representar 
Portugal pelas melhores práticas traz-nos uma 
enorme satisfação.

Considerando as novas políticas governamentais 
relativamente à habitação e ao investimento, 
como lhe parece que tal afetará o mercado 
imobiliário nacional?
O mercado é um espelho das políticas e das 
estratégias de desenvolvimento do Governo e os 
efeitos não se sentem só no setor imobiliário. Na 
verdade, a questão nem passa pelas novas 
políticas, uma vez que não existe nada 
concretizado. O problema efetivo está na falta de 
definição e de esclarecimento das reais decisões 
para o funcionamento normal de todos os 
processos. A não definição cria mais problemas de 
fundo, transmitindo uma ideia de falta de 
organização e de clareza. Isso cria nos 
intervenientes insegurança e uma contínua 
sensação de falta de coerência no planeamento 
das políticas de investimento do país.
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O que a levou a empreender e avançar para um negócio seu?

De formação académica de Direito, havia um sonho de ter um dia uma loja, mas a paixão 
pela área jurídica fez-me seguir esse caminho durantes uns anos. Consegui com este 
percurso a certeza de que o sonho guardado era maior e me faria lutar por esse desejo de 
empreender. Em 2013, surgiu a primeira loja, a Tradições, na rua das Flores, no Porto. Com o 
objetivo de nos posicionarmos em centros históricos e como representantes das melhores 
marcas do que se fazia em Portugal. Em 2015 surge a hipótese de uma segunda loja, a 
Boutique Concept Store, também na zona histórica, mas mais direcionada para artigos de 
casa, uma home concept store, onde temos marcas como a Bordallo Pinheiro, Amorim, 
Castelbel, entre outras. Em 2019 abrimos a Trends, Complements & Co. a loja que sonhava 
abrir, de acessórios de moda, bijuteria, um projeto sinónimo de que não há impossíveis para 
vencer e seguir. A Trends é a “menina” dos meus olhos. Pois só eu sei como num processo 
de luto, pela perda do meu pai, foi a minha maior força da natureza.

Enquanto empresária e mãe, como consegue conjugar estes dois lados tão exigentes?
É só mais um desafio. Desta vez, a maternidade, que se iniciou com a procura de ajuda de 
“consultoria para bebés”. Ter uma baby planner, uma facilitadora, face ao meu ritmo de vida, 
de que nunca estive disposta a abdicar, foi uma excelente opção. Aprender de forma 
consciente a racionalizar o tempo e o rentabilizar melhor ainda. O Martim Afonso é só o 
parceiro mais especial de sempre nesta jornada. Com apenas três meses, já “nos ajudou” a 
abrir a nossa nova Boutique Concept Store em Fevereiro deste ano. Hoje tem seis meses e 
não faria nada de diferente.  Há dias difíceis, próprios de um recém-nascido, mas nada que 
com amor não se resolva. O segredo? O equilíbrio familiar, o amor e a adrenalina de viver a 
vida a cada dia de forma grata e radiante por ter tanto e fazer tanto a cada dia.

A Essências & Co, Boutique Concept Store, Trends, Complements & Co.

Quais os principais produtos que destacaria e aqueles que causam mais impacto nas 
vendas? A sustentabilidade e a tradição são linhas seguidas por estes produtores?
Destacamos sem dúvida a cortiça, produto que já trabalhamos desde 2013, e 
acompanhamos a sua evolução em termos de design e inovação, fatores que valorizamos 
em todas as nossas compras. Muitas dos nossos produtos destacam-se pela tradição de 
ícones portugueses como os azulejos, filigrana, sardinha, andorinha... Temos malas com 
padrões de azulejos em que é o cliente que escolhe a construção da sua própria mala. 
Também produtos de self care, de forma sustentada, como produtos de cosmética, 100% 
naturais e biológicos, joalharia de autor, com design inovador e diferenciado. A minha própria 
marca MC Lifestyle de bijuteria urbana, a qual se distingue pela sua característica muito 
citadina e usada pela mulher moderna que, com uma simples peça, consegue um outfit 
diferenciado e de valorização pessoal. Algumas marcas de produtos gourmet, de onde 
destacamos uma marca de azeite mirandês, as minhas origens: “De la Carbalha”.

Qual o objetivo que pretendia atingir com a criação da Essência & Co, Boutique Concept 
Store e Trends Complements & Co. ? Foi atingido?
Remodelámos um dos nossos espaços na Rua das Flores, no início deste ano. Alterámos o 
nosso nome comercial de Tradições para Essências & Co. Encerrar ciclos para seguir novos 
rumos. A maior aposta é no self care e sempre na sustentabilidade, inclusive nos materiais 
de construção utilizados nesta renovação. Temos como projetos futuros abrir mais lojas, 
noutros centros históricos, e franchizar duas das nossas marcas. Já temos propostas, que 
estamos a analisar. O nosso maior objetivo é faturar um milhão de euros no próximo ano. 
Sem pressões de maior, mas com os nossos objetivos bem estabelecidos.

Desejo de empreender falou mais alto

“O sonho de ter uma loja venceu”

Magda Calejo é formada em Direito e foi 
jurista durante alguns anos. No entanto, 
sempre teve o sonho de ter uma loja sua, que 
acabou por concretizar em 2013. Depois de 10 
anos do início da sua mudança de vida, Magda 
Calejo conta já com três lojas e tornou-se mãe 
de um menino. A vida mudou, mas Magda 
assume que os desafios são para continuar.

Magda Calejo 
Empreendedora e diretora 



O que a fez enveredar pela Engenharia 
Civil?

Sempre fui muito maria-rapaz. Sempre tive 
apetência para bricolage, trabalhos manuais, 
legos, chaves-de-fendas... nada de bonecas. Na 
faculdade, não tive dúvidas de que queria seguir 
Engenharia Civil. Quando acabei o curso, fui 
trabalhar para a Câmara Municipal de Leiria, 
onde acabei por ficar como assessora do 
Vereador com o pelouro das obras municipais e 
particulares, durante quase oito anos. Pude 
observar projetos estruturantes, como o 
EURO2004, o Polis, revisão PDM, candidaturas a 
Fundos Comunitários. Com a chegada da crise, 
acabou-se o investimento público. Tive a sorte de 
ser convidada para trabalhar numa empresa de 
construção em Fátima, para a Direção de 
Produção – sem saber quase nada sobre direção 
de produção e sobre acompanhar e liderar quase 
100 homens. Foi uma aprendizagem incrível. 
Conheci a construção civil pura, aprendi sobre 
liderança e organização. Entretanto já tinha dois 
filhos e saí porque estava cansada. Daí fui 
convidada para trabalhar na Tecnorém. Foi a 
minha segunda incursão no mundo da 
construção civil, onde eu pude aprender, nesse 
caso, o lado comercial de uma empresa – 

orçamentos, concursos públicos, toda a vertente 
de acompanhamento dos clientes – que era a 
que me faltava. Aí estive oito anos, mas no sexto 
ano comecei a trabalhar em part-time, porque a 
Metroaoquadrado estava a crescer e eu 
precisava de tempo para dedicar àquilo que era 
meu. Dois anos depois, saí em definitivo. Quando 
fiz 40 anos, dediquei-me à empresa a tempo 
inteiro e a partir daí começámos a crescer 
exponencialmente. Atualmente, somos PME 
Líder e faturamos mais de um milhão de euros 
anualmente.

Dois terços da equipa da Metroaoquadrado é do 
sexo feminino. Como explica esta questão?
Não tenho preferência nenhuma entre escolher 
um homem ou uma mulher para a minha equipa, 
mas tenho vindo a perceber que as mulheres são 
mais resilientes. São mais adaptáveis à pressão. 
Os homens têm uma capacidade intelectual para 
estarem concentrados que é superior à das 
mulheres, mas naquilo que é um trabalho sob 
pressão, são as mulheres que conseguem mais 
resultados.

Quais os serviços e as valências que a  
Metroaoquadrado tem disponíveis?
A Metroaoquadrado é um gabinete de projetos 

completo. Temos clientes de todas as áreas – 
retail,  restauração e serviços, turismo, 
habitacional.... Prestamos um serviço completo 
porque, desde o dia que o cliente aqui entra na 
perspetiva de fazer uma obra, é-lhe oferecido o 
apoio total, em todas as fases da mesma: estudo 
prévio, projeto de arquitetura, bem como todas 
as especialidades que acompanham os projetos, 
gestão do processo de licenciamento junto das 
variadas entidades, gestão administrativa e 
jurídica. Tal significa que o cliente é apoiado 
desde o momento em que não existe nada além 
do terreno para construção até ao momento em 
que lhe entregamos a chave, com a obra 
terminada.  O que lhe oferecemos são 
expectativas, timings e é por isso que, aqui, 
trabalhamos por objetivos, se lançamos um 
prazo, a equipa assegura que tal acontece. 
Somos gentis, mas persistentes, insistimos e 
acompanhamos os casos de perto.

Quais os próximos objetivos a atingir, para a 
Metroaoquadrado?
Existem perspetivas de crescimento. Os nossos 
clientes lançam-nos desafios novos e nós vamo-
nos preparando para eles, caso se efetivem. 
Neste momento, antecipámos a formação dos 
nossos colaboradores e, em breve, entrarão mais 
duas pessoas. Além disso, o facto de estarmos a 
crescer obriga-nos a pensar num novo espaço. 
Eu  gostava  de  fazer a  nova  sede da 
Metroaoquadrado, em 2024. Andamos a estudar 
soluções. Este espaço tem 300 metros 
quadrados e já não chega. O nosso objetivo era 
inaugurar a sede quando fizéssemos os 20 anos, 
em 2026.

“As mulheres são mais resilientes
 e adaptáveis”  

Ana Moura
CEO

Ana Moura é a CEO da 
Metroaoquadrado, um 
gabinete de projetos 
completo, com 17 anos de 
mercado. Sendo uma mulher 
com um background 
profissional diverso, sempre 
ligado à engenharia civil, a 
sua área de formação, isso 
permite-lhe construir a sua 
liderança baseada nos 
objetivos que pretende atingir, 
nos colaboradores que tem 
consigo e num equilíbrio entre 
o bem-estar das pessoas e a 
qualidade do trabalho 
apresentado aos clientes.
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VALOR TECH4INNOV

Qual era o propósito do iBET, aquando 
da criação? Ao longo do tempo, 
foram sempre conseguindo cumpri-

lo?
O iBET foi fundado em 1989, pelo professor 
Manuel Carrondo, que após a sua estadia 
c o m o   p r o f e s s o r  c o n v i d a d o  n o 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
nos EUA, procurou replicar a ideia de apostar 
na tecnologia para desenvolver a economia. 
No caso do iBET, o conceito base da sua 
fundação fo i  ut i l i zar e  organizar o 
conhecimento proveniente da academia, 
colocando-o ao serviço da economia. A 
a c a d e m i a  t e m  a  f u n ç ã o  d e  f a z e r 
investigação para criar mais conhecimento, 

o que é importantíssimo, pois é um pilar de 
que necessitamos. A função do iBET 
passaria por organizar o conhecimento aqui 
gerado e disponibilizá-lo para ajudar a 
economia a crescer. Foi com esta ideia de 
“criar valor” que o iBET foi fundado. Nasceu 
sendo uma instituição de investigação sem 
fins lucrativos, por isso o objetivo passava 
por un i r a  academia  e  a  indústr ia , 
nomeadamente a  farmacêut ica  e a 
agroindustrial.

O foco nestas duas áreas foi natural pois 
eram aquelas que já tinham alguma 
experiência de internacionalização e que 
v a l o r i z a v a m ,  p o r  i s s o ,  q u a l q u e r 

conhecimento que viesse diferenciar os seus 
produtos no mercado. Os nossos eixos de 
at i v i d a d e  e ra m  a  B i ote c n o l og i a ,  a 
Farmacêutica, a Agricultura, a Agroindústria. 
Estudámos o gosto da rolha no vinho, 
quantificámos compostos que poderiam 
alterar o sabor no azeite ou nos sumos, 
trabalhámos também nos organismos 
geneticamente modificados, criámos 
p lataformas  para  ident ificar esses 
alimentos... Passados cerca de cinco anos, a 
investigação gerada no iBET solucionou 
grande parte das questões científicas da 
nossa indústria.

A Ciência enquanto fator de desenvolvimento económico

O exemplo do iBET

O Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica (iBET) nasceu há 34 anos, da vontade de 
especialistas portugueses em fazer o país evoluir, trabalhando em conjunto com as 
universidades e as empresas, para criar riqueza em Portugal. O iBET viu na internacionalização 
dos seus projetos o passo seguinte para a sua evolução e é, hoje, uma instituição científica 
única no país, parceira das grandes marcas da indústria farmacêutica. A CEO, Paula Alves, 
aproveitou o evento Tech4innov para falar do que de bom se faz no país, nesta área, da 
importância do financiamento e, sobretudo, do quão importante é que as pessoas valorizem o 
conhecimento como forma de fazer crescer economicamente o país.

Paula Alves
CEO
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Como continuaram a evoluir, desde então?
Alguns dos nossos associados perceberam que havia muito potencial de investigação 
que não estava a ser usado por eles e deram-nos autorização para continuarmos a 
avançar, fazendo serviços de investigação para fora. E foi nesse caminho que nós fomos 
crescendo. Começámos por identificar nichos onde podíamos ser diferenciados – nós 
estamos em Portugal, não é um país conhecido globalmente pela sua investigação, 
embora tenha vindo a melhorar – e apostámos nesses nichos. No fundo, tornámo-nos 
uma peça fundamental em parcerias internacionais com alguma indústria farmacêutica. 
Esta internacionalização foi feita por necessidade, pois em Portugal não existiam muito 
mais questões que pudéssemos responder, e, por outro lado, a nossa área de trabalho – a 
Biotecnologia - carece de muito apoio financeiro. Assim, começámos por fazer pequenos 
contratos de investigação com a indústria farmacêutica – Merck, Bayer, Novartis, Sanofi, 
etc – depois a qualidade do nosso trabalho tem sido tão boa que eles têm vindo a crescer 
connosco nos últimos anos.

O que cria este instituto, em termos de riqueza para o país?
Criamos emprego qualificado. O facto de podermos empregar 111 doutorados é uma 
mais-valia imensa para o nosso país. Estas áreas de especialização, antigamente, 
obrigavam a que as pessoas fossem para o estrangeiro. Neste momento, o iBET pode dar 
emprego qualificado e tem estratégias internas de retenção de talento em Portugal. 
Além do emprego qualificado, somos o maior exportador de investigação do país e 
conseguimos trazer muito investimento estrangeiro para Portugal.

Tendo em consideração todo o valor acrescentado que estes projetos trazem ao país e 
à economia, bem como a vossa capacidade de trabalhar internacionalmente, quão 
importante seria que o apoio financeiro à Ciência aumentasse significativamente?
A nossa atual ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, é alguém que quer colocar 
mais a Ciência no mapa e assegurar mais financiamento para a Ciência. Nós, enquanto 
cientistas, conhecemos o valor que a Ciência pode assegurar ao país. Note-se que os 
países que mais apostam em Ciência são sempre os que mais conseguem crescer. 
Então, sim, o dinheiro é importante, mas não é tudo. Importa que nos organizemos em 
rede, para conseguirmos ir buscar mais visibilidade a projetos europeus. Cada vez 
conseguimos trazer mais financiamento europeu para projetos nacionais. O iBET é disso 
exemplo. Trabalhamos com áreas muito caras, portanto somos sempre obrigados a 
concorrer a projetos europeus. Além do dinheiro, criamos uma rede de conhecimentos e 
relações e isso faz avançar a Ciência. Os contactos com as Instituições Académicas, com 
as indústrias, com as PME, são preciosos para um país como nós, que investe menos em 
Ciência. Nós trabalhamos muito com a indústria, que nos apresenta problemas únicos, e 
que precisam de resolução rápida, mas também é muito importante termos projetos 
onde não temos um fim à vista e que contribuam apenas para o conhecimento científico.

O Tech4innov é um evento direcionado para a tecnologia e inovação, que reúne o que 
de melhor se faz a nível tecnológico. Até que ponto este tipo de eventos são 
importantes entre a comunidade académica, mas também para dar a conhecer ao 
público e investidores este setor?
Há vários eixos de importância nesses eventos. O primeiro é a reunião de membros da 
comunidade académica. Depois, estes eventos também são ótimos porque nos obrigam 
a falar para o público comum. Os académicos estão muito acostumados a falar para 
pares ou a ensinar, mas serem obrigados a pensar “como vou vender a minha ciência 
para um investidor?” obriga-os a usar uma linguagem diferente, que de outra forma 
dificilmente usariam. Temos de arranjar tempo para comunicar e temos de tentar que as 
pessoas percebam a importância da Ciência.  

Quais são as áreas de atividade do iBET e qual a importância do novo edifício iBET 
Biofarma, que será inaugurado no dia 23 de junho deste ano?
Somos reconhecidos como um centro de excelência de investigação na área de 
desenvolvimento de processos para a produção de biológicos e novas terapias, 
nomeadamente terapias génicas e terapia celular. Nesta área, os requisitos a nível de 
infraestrutura e de espaços são muito  especializados e nós já não tínhamos espaço para 
poder abraçar muitos projetos. Este edifício foi cofinanciado pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER), porque o iBET é um centro de valorização e 
transferência de tecnologia. No total, juntando o que é dinheiro deste fundo europeu e 
dinheiro próprio, o investimento ronda os 25 milhões de euros. Falta ainda o equipamento 
específico para o trabalho nestas áreas, para o qual também teremos o suporte da 
Agência Nacional de Inovação (ANI). Temos tido o apoio do Estado porque esta é uma 
infraestrutura única em Portugal, onde vai ser possível fazer o desenvolvimento de 
produtos biológicos, que será depois associado a uma unidade de manufatura, a GeniBET, 
que permite fazer produção de lotes para ensaios clínicos. É esta capacidade que nos 
diferencia em Portugal:  conseguimos ir da investigação até ao lote de ensaio clínico. 
Teremos também uma estrutura onde poderemos trabalhar com vírus patogénicos. Será 
uma estrutura diferenciada, a nível nacional, que nos permitirá continuar a crescer com a 
indústria, sobretudo a grande farma, bem como continuar a criar futuro e crescer.

Edifício iBET Biofarma, em Oeiras, com inauguração prevista 
para Junho de 2023.
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VALOR TRIBUTAÇÃO DE CRIPTOATIVOS

Tributação de Criptoativos

Nova lei fiscal taxa cripto 
rendimentos a 28%
Já com grande repercussão na esfera económica e jurídico-tributária, Portugal tem hoje 
regulamentação para os criptoativos. É à conversa com a RSN ADVOGADOS que iremos 
ficar a conhecer o enquadramento daquela.

A RSN Advogados completou 
21 anos e, com a celebração 
deste aniversário, elegeu 

Susana Braga a sócia de capital, 
juntando-se assim a Magda de 
Vasconcelos Viegas. Os sócios 
fundadores, José A. Nogueira e Fátima 
Remelgado, reconhecem assim os 
percursos que ambas têm vindo a 
fazer na RSN, e a acuidade que as 
mesmas assumem nos respetivos 
departamentos ao longo dos anos. 
Susana Braga, com mais de uma 
década na RSN Advogados e intensa 
atividade em Contencioso Civil, 
comentou à Valor Magazine: “Esta é a 
minha casa. Este convite foi o 
reconhecimento do trabalho que 
tenho vindo a fazer e do cumprimento 
diário da missão da RSN Advogados. 
De agora em diante, o percurso 
continuará no mesmo caminho de 
qualidade e entrega como até aqui, 
mas agora com mais um passo dado 
na carreira e com mais presença nas 
decisões da sociedade”.
Com a crescente popularização dos 
criptoativos e o mundo virtual em 
P o r t u g a l  e  c o m  i s s o  a 
responsabilidade de relatar os 
impostos sobre aqueles, a Valor 

Magazine falou com a RSN, na 
pessoa da especialista em Direito 
Fiscal - Joana Ribeiro Pacheco - sobre 
a Nova Regulamentação Fiscal:

Como se pode caracterizar e avaliar 
esta regulamentação fiscal?
Esta novidade foi enquadrada no 
artigo 10º do Código do IRS. Assim, 
passa a existir uma taxa de tributação 
autónoma de 28% aplicável ao 
rendimento gerado por estes 
investimentos, mas apenas no caso 
de o criptoativo estar na posse do 
investidor menos de um ano – 
podendo, contudo, optar-se pelo 
englobamento. Havia uma dúvida 
inicial sobre se iríamos tributar todas 
as  transações,  incluindo  o 
investimento a longo prazo, ou só o 
trading – compra e venda de ativos. O 
legislador optou por tributar apenas a 
última, pelo que o investidor mais 
conservador, que mantenha a carteira 
de criptoativos durante um ano, a 
gerar juros (staking), não vai ser 
tributado em sede de mais-valias – 
apenas será quanto aos juros gerados, 
enquanto rendimento de capital. Esta 
opção não é isenta de críticas, pois o 
mesmo não acontece com os 

restantes produtos financeiros, como 
fundos de investimento, ações e 
EFT.Relativamente ao Imposto do 
Selo, outra novidade: entram as 
doações de criptoativos, que são 
agora tributadas a 10%– aqui, 
atendendo-se ao valor do mercado no 
momento da doação (sendo que o 
mercado sofre flutuações a todo o 
momento) e as prestações de serviços 
relacionadas com criptoativos, que são 
tributadas a 4%. A atividade da 
mineração foi incluída na categoria B 
de IRS, aplicando-se, contudo, o 
coeficiente de 0,95 no regime 
simplificado, por se considerar que 
esta é uma atividade prejudicial para o 
meio ambiente.

Quais as áreas, relacionadas com os 
criptoativos, que ficaram por 
regulamentar, a seu ver?
O exit tax não ficou por regulamentar, 
mas parece-me que vai gerar um 
elevado contencioso. O que acontece 
é que um investidor que decida mudar 
a sua residência fiscal de Portugal 
para qualquer outro Estado-membro 
da União Europeia será obrigado a 
pagar como se tivesse vendido o seu 
património – o que não aconteceu - 

pois o Estado português considera 
que esta perda do estatuto de 
residência é equiparada a uma 
transmissão onerosa de criptoativos. 
Isso representa, a meu ver, um 
atentado à liberdade de circulação e à 
liberdade de estabelecimento.

Esta legislação refere-se aos 
criptoativos, de modo geral, o que 
não a limita às criptomoedas. Que 
impacto isso pode ter, por exemplo, 
nos investimentos feitos em NFT?
Esta legislação define os criptoativos 
como “toda a representação digital de 
valor ou direitos que pode ser 
transferida  ou  armazenada 
eletronicamente,  recorrendo  à 
tecnologia de registo distribuído ou 
outro semelhante”. Considerando este 
conceito, eu diria que o que está 
incluído são as criptomoedas, e stable 
coins, e ficam excluídos os criptoativos 
únicos e os não fungíveis (NFT). Os 
NFT não entram nesta definição 
porque, não sendo fungíveis, não 
podem ser trocados por outros do 
mesmo género, porque o que 
compramos é o direito de propriedade 
para um ativo digital único. Esta 
parece ser uma área que está a gerar 
muito rendimento, pelo que é 
expectável que o legislador se 
aperceba desta ausência de legislação 
e a altere.

Magda de Vasconcelos Viegas, José A. Nogueira, Fátima Remelgado e Susana Braga
formam a estrutura societária da RSN Advogados

Joana Ribeiro Pacheco
Advogada
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Tendo em consideração a forma 
como  o  comércio  e  as 
empresas se apoiam no online, 

como tem sido este caminho de 
crescimento para a WEO Marketing?
O caminho para o crescimento tem 
sido contínuo e desafiante. A WEO 
Marketing foi criada com o intuito de 
potenciar a comunicação e marketing 
da WEO Group e, numa segunda fase, 
prestar soluções que dão resultados 
aos nossos clientes. As empresas 
começaram a procurar serviços de 
marketing digital e, para melhorar os 
nossos serviços, desenhámos soluções 
atuais e adaptadas à realidade das 
empresas, através de uma estrutura de 
recursos humanos especializados, 
capazes de analisar os inputs 
recolhidos das ferramentas digitais 
disponíveis e fornecer aos clientes 
estratégias relevantes para atingir os 
objetivos.

O Marketing Digital é, hoje, uma 
ferramenta essencial para qualquer 
empresa conseguir chegar ao seu 
público. Como é esta ferramenta 
percebida pelos empresários e 
empreendedores? Já lhe é dada a 

importância devida?
Existem ainda muitas empresas, 
principalmente as de menor dimensão, 
que não estão conscientes dos 
benefícios que podem tirar dos serviços 
digitais e da forma como podem 
potenciar os negócios e acompanhar a 
concorrência. O nosso dever, enquanto 
profissionais da área, é demonstrar de 
que forma as empresas e empresários 
podem tirar partido das soluções 
digitais e ter o máximo de rentabilidade 
possível.

Considerando o avanço tecnológico e 
da inteligência artificial, como poderá 
isso influenciar o futuro desta área de 
especialidade?
A inteligência artificial deve ser utilizada 
como mais uma ferramenta digital e de 
forma controlada. O marketing é uma 
área muito complexa em que os 
profissionais  da área definem 
estratégias tendo em conta as 
necessidades do cliente, do mercado e 
do público-alvo. A inteligência artificial 
é uma ferramenta que veio para ficar e 
que pode ser uma ameaça para alguns 
profissionais da área, mas acreditamos 
que não irá substituir o raciocínio lógico 

humano e que haverá sempre 
necessidade de avaliar e corrigir o 
conteúdo produzido pelas plataformas.

Quão importante são as iniciativas 
como o Congresso Marketing Digital, 
para reunir especialistas, discutir o 
Marketing e as suas tendências e 
apontar o caminho do futuro?
Sendo o marketing uma área de 
negócio em constante evolução e com 
necessidade de criar conteúdo 
relevante, a partilha de conhecimentos 
através de congressos é uma mais-
valia para melhorar os serviços e 
impulsionar os  conhecimentos 
individuais de cada profissional.

Quão importante é, no futuro, que as 
empresas e marcas consigam 
comunicar verdadeiramente com os 
seus consumidores através das suas 
redes sociais e sites?
O futuro é digital e isso não há como 
negar. Não incluir uma estratégia de 
marketing digital numa empresa é 
estar um passo atrás da concorrência. 
Torna-se imprescindível que todos os 

negócios apostem neste tipo de 
estratégias, caso contrário terão um 
crescimento muito mais lento e serão 
ultrapassados pela concorrência.

Que impacto terá esta conjuntura 
económica  mais  dif íci l  no 
investimento das empresas na área 
do Marketing Digital?
O investimento em marketing digital 
deve ser um dos objetivos de todas as 
empresas. Em conjunturas mais 
difíceis, como o caso da pandemia, 
comprovou-se que,  através do 
investimento em estratégias digitais 
consolidadas, o retorno financeiro 
aplicado foi muito superior ao que 
tinham tido até ao momento. Tendo 
em consideração que oito milhões de 
portugueses utilizam a internet, é 
importante  que  as  empresas 
compreendam o poder do investimento 
em marketing digital e os resultados 
elevados que poderão retirar desta 
área. Acreditamos que não é suficiente 
ter uma presença online. É preciso 
fortalecê-la para conseguir vender mais 
e melhor.

A WEO Group integra em si a WEO 
Marketing, uma consultora de marketing que 
desenha soluções personalizadas para os 
clientes, de forma a corresponder 
inteiramente às suas expectativas. Joana 
Costa, Head of Marketing, salienta a 
importância do Marketing digital nas 
empresas e a forma como esta é, cada vez 
mais, uma ferramenta de atração de clientes 
e de concretização de negócios.

“O mercado 
digital é 
estratégico 
para as 
empresas”

Joana Costa 
Head of marketing 

MARKETING DIGITAL, O FUTURO PASSA POR AQUI    VALOR



VALOR  MARKETING DIGITAL - O FUTURO PASSA POR AQUI

Hoje, é impossível ignorar a crescente 
necessidade de abordar questões de 
diversidade e inclusão. Com o acesso à 

informação e uma maior consciencialização sobre as 
diferenças culturais, de género e etnia, os 
consumidores estão a exigir que as marcas sejam 
mais representativas e inclusivas na sua 
comunicação. Estou certo de que o marketing 
inclusivo e diverso não é apenas uma tendência 
passageira, mas uma mudança cultural e 
fundamental na forma como as marcas devem 
comunicar e interagir com o seu público.

A diversidade e a inclusão no marketing têm vindo a 
ser discutidas há anos, mas a sua importância só 
aumentou recentemente. As marcas que abraçam a 
diversidade nas suas campanhas de marketing têm 
a oportunidade de construir um relacionamento 
mais profundo e emocional com os consumidores, 
aumentar a lealdade à marca e melhorar a sua 
reputação no mercado.

Um excelente exemplo de uma marca inclusiva e 
diversificada é a Dove, uma marca de produtos de 
cuidados pessoais. Todos se devem recordar da 
campanha inclusiva "Real Beauty". A campanha veio 
desafiar os estereótipos de beleza tradicionais e 
promover a autoestima das pessoas, destacando 
mulheres de diferentes idades, medidas, etnias e 

tipos de corpo, mostrando a diversidade e a beleza 
única de cada uma delas. Em vez de usar modelos 
profissionais, a Dove optou por apresentar mulheres 
comuns para representar uma imagem mais realista 
e acessível da beleza.

Outro exemplo foi o portal imobiliário Idealista, que 
se associou à Associação ILGA Portugal, uma 
organização que luta pelos direitos LGBTI, e apoiou o 
evento "Arraial Lisboa Pride", um dos maiores 
eventos de celebração da diversidade e inclusão em 
Portugal. Ao fazer isso, o Idealista não apenas 
mostrou o seu compromisso com a igualdade, mas 
também destacou o seu apoio às causas sociais e o 
seu comprometimento em promover a diversidade e 
a inclusão nas suas campanhas publicitárias.

Em suma, o marketing inclusivo e diverso é uma 
abordagem poderosa que as marcas devem explorar 
para se manterem relevantes e competitivas no 
mercado atual. Ao abraçar a diversidade e promover 
a inclusão, as empresas não só fortalecem os 
valores na sua imagem de marca, mas também 
estabelecem relacionamentos mais profundos e 
duradouros com o seu público.

Além disso, a adoção de estratégias de marketing 
inclusivas e diversas permite às empresas alcançar 
novos segmentos de mercado, aumentar a sua base 

de clientes e impulsionar o crescimento dos 
negócios. A longo prazo, as marcas que se 
comprometerem com a diversidade e a inclusão 
estarão mais bem posicionadas para enfrentar os 
desafios futuros e se destacar num mercado muito 
competitivo.

Portanto, é fundamental que as marcas invistam 
tempo e recursos no desenvolvimento de 
campanhas de marketing inclusivas e diversas. Ao 
fazer isso, não só criam uma imagem de marca mais 
forte, mas também se tornam agentes de mudança 
na sociedade, promovendo a igualdade e a aceitação 
de todos os indivíduos, independentemente das suas 
diferenças.

Em conclusão, o marketing inclusivo e diverso é uma 
parte essencial do marketing moderno e eficaz. As 
marcas que abraçam essa abordagem não só 
aumentam a sua relevância e atraem um público 
mais amplo, como também criam um impacto 
social positivo. Com uma vasta experiência em gerir 
marcas e estratégias, eu encorajo todas as 
empresas a adotarem estratégias de marketing 
mais inclusivas e diversas para se destacarem no 
mercado e, ao mesmo tempo, construírem um 
mundo mais igualitário e inclusivo.

João Fernandes, CEO da Fucking Amazing

Marketing como ferramenta de inclusão e diversidade: 

construir marcas 
mais fortes 
e resilientes

36
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MEDIAÇÃO DE SEGUROS  VALOR

Renovaram recentemente a vossa imagem 
corporativa, sobretudo no que respeita 
ao  website.  Quão  importante  e 

estratégica foi esta mudança de imagem?
Quisemos, com a renovação do website, trazer uma 
mudança importante. Um website atualizado e 
moderno torna mais fácil aos clientes encontrarem 
as informações que procuram, fazer transações e 
interagir connosco. Além disso, um website 
renovado pode ajudar a fortalecer a nossa imagem 
e aumentar a confiança dos clientes. A mudança 
da imagem corporativa também deve ser olhada 
como uma forma de refletir uma nova estratégia 
de negócio por parte da Triunf.

Atualmente, a presença digital é crucial para que 
uma empresa seja conhecida e apresente os 
seus serviços. A Triunf nota isso mesmo, que 
existe muita gente que vos procura através do 
vosso site?
Sim, atualmente a presença digital é crucial para 
que uma empresa seja conhecida e apresente os 
seus serviços. A Triunf sabe da importância de 
manter uma presença digital forte e atraente para 
os seus clientes e quer aumentar a procura dos 
seus serviços através do site. A internet é um meio 
de comunicação muito utilizado atualmente, e é 
natural que muitos clientes em potencial prefiram 
pesquisar e contratar seguros online. Por isso este 
investimento na otimização do nosso site, 
garantindo que ele seja atraente, informativo e fácil 
de usar.

A área seguradora está em mudança, não só a 
nível das próprias seguradoras, como dos 
mediadores e corretores, que necessitam de 
chegar ao cliente de uma maneira nova e de lhes 
apresentar soluções e produtos diferenciados. 
Como diria que esta transformação está a 
desenvolver-se? Nota-se, já, algum impacto?
A transformação na área seguradora tem sido 
impulsionada por vários fatores, como a evolução 
tecnológica, a mudança das necessidades dos 
consumidores, a crescente concorrência e a 
regulamentação cada vez mais rigorosa. A 
digitalização tem sido um dos principais 
impulsionadores dessa mudança. Na mediação e 
corretagem também estamos a adaptar-nos a 
esta transformação, integrando as tecnologias 
digitais nos nossos processos de negócio e 
expandindo os nossos serviços. A área seguradora 
está a desenvolver-se rapidamente, com muitas 
empresas a adotar tecnologias inovadoras e a 
trabalhar para  oferecer serviços  mais 
personalizados e acessíveis aos clientes, tendo nós, 

mediadores e corretores, acompanhado este rápido 
desenvolvimento.

Quais as áreas que estão em falta, relativamente 
a soluções de seguros? Questões ligadas a 
tecnologias da comunicação e novos meios de 
mobilidade são já contempladas com seguros 
próprios?
Existem várias áreas que ainda têm falta de 
soluções de seguros, mas com o avanço da 
tecnologia e a evolução das necessidades dos 
consumidores, é possível que essas áreas sejam 
preenchidas com soluções inovadoras no futuro. 
Uma área que ainda tem falta de soluções, ou 
soluções algo precárias nos seguros, inclui 
tecnologias emergentes, como blockchain e 
inteligência artificial, e riscos emergentes, como 
ciberataques e riscos ambientais. Essas áreas 
serão desafiadoras para as seguradoras nos 
próximos tempos.

Que análise faz ao impacto que esta subida 
generalizada de preços na sociedade teve na 
procura de seguros? Houve um decréscimo da 
procura?
A subida generalizada de preços na sociedade 
poderá ter um impacto significativo na procura de 
seguros. As pessoas podem ter menos dinheiro 
disponível para gastar em seguros, o que pode 
levar a uma diminuição na procura. Além disso, 
quando os preços aumentam, as pessoas podem 
considerar que já estão a pagar demais por 
serviços e bens essenciais, o que pode levar a uma 
redução de gastos em produtos considerados 
"opcionais", como os seguros. Neste momento, na 
Triunf, ainda não sentimos quebra na procura e 
venda de produtos, principalmente produtos mais 
estratégicos. Encerrámos o primeiro trimestre com 
um crescimento de 5,90%, o que consideramos 
interessante.

Evolução do setor segurador

“Existem áreas com falta de soluções 
de seguros”
Vítor Reis é o diretor da Triunf Seguros, uma agência mediadora de seguros que fez, 
recentemente, uma atualização da sua imagem corporativa, para simplificar o acesso ao 
seu website e à proximidade digital com os clientes. Vítor Reis reconhece que o digital é 
essencial para a relação com os clientes, nos dias que correm, e relembra as áreas onde a 
evolução da oferta seguradora se faz necessária.  

https://triunf.pt         geral@triunf.pt          253 877 523 

Vítor Reis
Diretor



VALOR INDÚSTRIA DA MADEIRA

“A gestão florestal 
é fundamental para 
fortalecer o setor”
A BSL Comércio Internacional tem 30 anos de 
existência e foi fundada por José Estima Reis, pai do 
atual administrador, Jaime Reis, em 1992. Sempre 
ligada à floresta, faz a logística da importação e 
exportação da madeira desde a árvore até aos clientes, 
que são os produtores de pasta de papel, os produtores 
de MDF e as centrais termoelétricas.

Como caracteriza o impacto do trabalho dos 
representantes do setor da madeira na 
economia nacional?

O setor florestal foi muito afetado por todos os 
incêndios de 2017 e anos anteriores, que devastaram 
bastante a floresta. Ao colocar no mercado 
conjunturalmente toda a madeira ardida, o seu valor 
desceu muito, o que faz com que o proprietário não 
consiga tirar rendimento suficiente das plantações. Aí 
começa o abandono e a falta de madeira estrutural na 
indústria. Se o preço da madeira não é um valor atrativo 
para que o proprietário faça um investimento no 
terreno, o setor morre. Isso tem acontecido. Cada vez há 
menos produto nacional colocado no mercado, o que 
leva a um aumento das importações. No ano passado, a 
Península Ibérica importou 2.2 milhões de toneladas 
para a Indústria e entre Espanha e Portugal circulou um 
milhão de toneladas. No total, estamos a falar de que 
Portugal já importa mais de 3 milhões de toneladas 
para o setor industrial da Floresta. Para um consumo 
total de 12 milhões de toneladas, estes números já 
representam cerca de um quarto do que se consome. 
Estes últimos 20 anos foram muito complicados, 
porque não se conseguiu desenvolver nos proprietários 
– principalmente por causa dos incêndios – a motivação 
para investir na floresta. Creio que a indústria está num 
ponto de viragem, está a tentar aproximar-se mais dos 
proprietários, das associações para perceberem, em 
conjunto, qual é o produto apropriado para determinada 
região, para que, daqui a 10/15 anos, possam retirar 
dividendos desse produto. Como a importação continua 
a aumentar fortemente, os proprietários estão a ser 

mais chamados a promover o seu território e a sua 
floresta.

As principais madeiras comercializadas neste setor 
são o eucalipto e o pinho. Todavia, o eucalipto foi 
taxado quase como uma espécie invasora, há uns 
anos e, por outro lado, os proprietários também se 
deparam com diferentes desafios, como os 
mencionados anteriormente relativos à gestão do 
território.  Como se resolvem estes 
problemas? É um assunto de proprietários 
ou também de entidades estatais?
O pinho e o eucalipto são, de facto, as 
madeiras mais importadas. É importante, 
porém, salientar que o eucalipto não está 
classificado como espécie invasora. Penso 
que se criou um estigma na sociedade 
contra o eucalipto, mas é um produto 
fundamental  para  a  economia 
portuguesa e não deve ser posto em 
causa. Em qualquer ponto do mundo 
se vê que as plantações de eucalipto 
podem ter gestão sustentável e 
trazer rendimentos  para  os 
proprietários. Portugal está a 
importar dois a três milhões de 
toneladas de eucalipto que vêm 
de  zonas  sustentáveis  e 
certificadas.  É  isso  que 
precisamos de incentivar em 
Portugal. Aqui, temos muitos 
minifúndios, sobretudo no Norte 

Jaime Reis
General Manager38



do país e o que é necessário é 
que haja comunicação entre as 
associações, as indústrias e os 
proprietários de terrenos, para 
que consigam juntar e fazer uma 
gestão florestal comum.  É aqui, 
na zona centro norte do país que 
existe maior potencial  de 
crescimento produtivo no pinho e 
eucalipto. É impossível fazer uma 
gestão florestal só de um 
proprietário. Na Galiza, existem 
associações que juntam 200 a 
300 proprietários e fazem uma 
gestão agrupada. Cada um 
manda na sua terra, mas a 
gestão é feita em comum para 
tirarem mais-valias melhores no 
futuro. Tem de haver uma gestão 
florestal  mais próxima da 
indústria e um elo de ligação 
com as associações locais. 
Devem respeitar a necessidade 
da indústria nacional e as áreas 
de gestão florestal.

Essa abertura por parte dos 
proprietários para se juntarem 

e gerirem coletivamente as 
suas propriedades existe? 
Esse é um ponto importante. A 
comunicação é muito difícil, 
porque estar dependente de 
outros não é algo que muitos 
proprietários gostem, preferem 
tomar as suas decisões sozinhos. 
Mas não é possível, têm de se 
juntar. As plantações têm de ser 
feitas de forma sustentável e 
não vai ser com pequenas 
propriedades  que  vamos 
conseguir. O estado tem feito 
incentivado com programa de 
reorganização do território que 
podem ser importantes

As questões da guerra na 
E u r o p a  i n fl u e n c i a r a m 
diretamente os valores das 
trocas comerciais e a logística 
do transporte?
Influenciaram muitíssimo. A 
Rússia é um “continente” e a 
Bielorrússia e a Ucrânia eram 
u m a  f o r t e  f o n t e  d e 
abastecimento para a Europa 

Central – Finlândia, Suécia, 
Polónia, Eslováquia e mesmo a 
Itália. Nós fizemos importações 
para Itália este ano porque o país 
trabalhava com a Bielorrússia e a 
Ucrânia e não conseguiam 
importar através desses países. 
Estima-se que 16 milhões de 
toneladas de madeira e produtos 
florestais deixaram de entrar na 
indústria europeia com os 
embargos à Rússia.

Em  termos  de  impactos 
logísticos, isso também é 
verdade?
Uma parte dos produtos são 
transportados com preço fixo 
(contrato anual) e outros em que 
vamos ao mercado. Os que têm 
preço fixo, o mesmo continua 
assegurado, os restantes, no 
“mercado spot” disparou, o que 
afetou bastante o preço do 
produto final no destino.

Como será 2023, para o setor 
da importação e exportação da 

madeira?
Eu vejo um ano de ajustes. O 
p r i m e i r o  t r i m e s t r e  f o i 
relativamente normal, mas no 
segundo trimestre eos preços 
vão ajustar bastante. O principais 
indicadores deste setor são o 
preços dos produtos de base 
florestal como por exemplo 
pasta  de  papel  ,  palpel, 
embalagens, aglomerados de 
fibra e partículas que  está a 
diminuir. Será um ano de ajustes 
da cadeia de valor. No entanto, 
parece-me importante que 
assim seja, para que possamos 
regressar à estabilização de 
preços, com oscilações menores.  
Tal deverá acontecer no segundo 
e terceiro trimestres. O próximo 
inverno pode ser um desafio, 
mas a nossa ideia é mantermo-
nos como uma empresa que 
apoia bastante o setor florestal. 
2022  foi  um  ano  muito 
interessante para a BSL, por isso 
vamos ver se conseguimos 
manter.
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Tecnologia que se adapta 
a cada empresa

VALOR TRANFORMAÇÃO DIGITAL

A LIDERTEAM tem como 
propósito “More than 
business, we’re 
solutions!”. O foco passa 
por solucionar o problema 
do cliente. Considerando 
o tipo de soluções que 
apresenta, bem como a 
realidade do tecido 
empresarial português, foi 
a única empresa a ser 
distinguida em 2022 com 
o SAGE Platinum Club 
Member. Alberto Costa, 
CEO, fala das soluções 
personalizadas que a 
LIDERTEAM apresenta e 
do foco da empresa: o 
cliente.

Alberto Costa, CEO
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Ao fim de 19 anos de trabalho, como se 
definiriam, enquanto empresa?

Se tivesse que definir a LIDERTEAM seria “parceiro 
de sucesso”. Somos uma empresa que individualiza 
o seu serviço a cada cliente e faz com que cada um 
deles se reveja nas nossas soluções. Trabalhamos 
lado-a-lado com os clientes, que muitas vezes 
definimos como parceiros, porque cada um dos 
seus sucessos são as nossas conquistas. Os 
prémios e distinções que conseguimos em 2022 
devem-se a um trabalho árduo de equipa, que tem 
sempre como principal objetivo e foco o cliente. Hoje 
é muito visível o nosso propósito, porque queremos 
que os nossos valores sejam defendidos através da 
nossa comunicação. A LIDERTEAM é uma empresa 
que dificilmente vê um cliente como uma 
oportunidade de negócio, vê antes um parceiro que 
nos apresenta um desafio para solucionarmos. 
Somos sempre um parceiro de grande valor para 
quem nos procura.

Que soluções de software, particularmente SAGE, 
apresentam e que necessidades particulares 
estas permitem suprir? 
Apresentamos soluções das mais fundamentais às 
mais suplementares e complexas. A vantagem da 
LIDERTEAM é que conta com uma equipa de 
consultores que compreende perfeita e facilmente 
as necessidades e adapta-se à realidade do cliente. 
Essa realidade pode passar por pretender um maior 
controlo de tesouraria, em que apresentamos um 
SAGE XRT; pode ser obter uma maior eficácia na 
gestão da empresa como um todo e aí 
apresentamos o SAGE X3, que consegue controlar 
desde o processo produtivo até à área financeira; ou 
uma solução para apoio à decisão, o SAGE SEI, que 
é uma solução de business intelligence que 
integramos no sistema de gestão.

Que soluções de software PHC têm disponíveis e 
onde se aplica particularmente este software?
A nossa parceria com a PHC iniciou-se há 19 anos e 
hoje mantemos a manutenção e evolução dos 
nossos clientes. Direcionamos para este software 
empresas de menor dimensão que possuem menos 
necessidade de customização do software. 
Atualmente estamos a promover a solução HCM 
(Human Capital Management) que permite 
digitalizar todo o processo de gestão de recursos 
humanos.

A LIDERTEAM desenvolve também software 
próprio? Que soluções possuem?
Sim. Ao longo do tempo fomos percebendo que 
existiam necessidades dos nossos clientes em que 
as soluções que tínhamos apresentavam algumas 
limitações. Nunca viramos as costas a um desafio e 
por isso fomos desenvolvendo soluções 
complementares e que se integrassem com o SAGE 
X3. Temos dois softwares próprios, o L.factory e o 
L.mobile que, respetivamente, servem para recolha 
de dados em chão de fábrica e mobilidade em 
armazém ou logística interna. Desenvolvemos add-
ons verticais para as áreas de gestão de projetos, 
gestão centralizada de postos de abastecimento, 
indústria da pedra e qualidade. Também 
desenvolvemos uma solução de Intelligent 
Document Processing, com a DocDigitizer, que 
permite digitalizar e simplificar todo o processo de 
registo de documentos de fornecedores no SAGE 
X3.

Os desafios na adoção das tecnologias por parte 
das empresas vão desde a necessidade de 
perceber como fazer um bom uso da tecnologia, 
até ao facto de ser necessária formação. Qual o 
papel de uma empresa como a LIDERTEAM junto 
de empresas com estas dificuldades? 

É um papel de extrema importância. A nossa equipa 
tem capacidade de apoiar os nossos clientes em 
todas as fases dos projetos que implementamos. 
Sempre quisemos estar preparados para os 
diferentes desafios, por isso construímos equipas 
para acompanhar nas diferentes áreas como 
Engenharia de Processos, Logística, Financeira, 
Business Intelligence, Recursos Humanos, 
Engenharia de Software e Suporte. Desta forma 
prestamos apoio através de consultoria e formação 
às equipas e chefias internas dos nossos clientes.

Já existem várias linhas de apoio à implementação 
da tecnologia nas empresas. As empresas estão 
mais informadas sobre estas possibilidades ou a 
consultoria ainda é muito necessária? 
A consultoria é ainda muito importante e sempre 
uma mais-valia. Apesar de cada vez ser mais fácil o 
acesso à informação, a decisão é sempre 
acompanhada por alguma dúvida ou receio natural 
de quem pretende iniciar um processo de evolução 
tecnológica.  Por isso temos consultores 
especializados que trabalham de perto com os 
nossos clientes para ajudar com essas questões.

Quão importante é passar a visão do empresário 
de B2C para B2B, para que consiga retirar dele  
consequências positivas, na medida da facilitação 
das tarefas laborais diárias? 
Os líderes empresariais percebem que beneficiam 
com a adaptação da tecnologia à realidade das suas 
empresas. Existe, cada vez mais, interesse por parte 
dos empresários em ter um processo mais eficiente 
e eficaz. Isso faz com que a visão B2B, como referiu, 
seja cada vez mais valorizada e facilite a 
compreensão de que um investimento em 
tecnologia é o caminho para uma maior 
produtividade, rentabilidade e sucesso.
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“Programa Mais Habitação”

“O fim dos Vistos Gold refreará 
o interesse no interior do país”
A DAICB é uma imobiliária que reconhece a importância de um bom estudo de mercado para assegurar 
o cumprimento das necessidades dos clientes. Maria Rodrigues, engenheira civil e diretora desta 
agência, situada em Castelo Branco, partilha a sua opinião sobre o “Programa Mais Habitação” e o 
impacto deste no mercado imobiliário do interior do país.

Como concretizam a vossa estratégia de reconhecimento do 
mercado?

Na DAICB existe uma grande preocupação com aquilo que consideramos ser 
um bom estudo de mercado.  Temos na nossa equipa peritos avaliadores que 
concretizam avaliação imobiliária; só assim será possível ajudar a definir o valor 
justo do imóvel, garantindo a segurança no que respeita à negociação, quer 
para o proprietário, quer para o comprador e para a imobiliária. O que 
assistimos diariamente são consultores imobiliários a realizarem estudos de 
mercado sem qualquer critério, 
sensibilidade ou sem o mínimo de 
conhecimento do mercado imobiliário. 
Aliado a esta problemática, assistimos 
a uma busca desenfreada por 
angariação, inúmeros casos em que os 
consultores imobiliários estão a criar 
falsas expectativas aos proprietários. É 
urgente ter-se atenção a estes casos, 
porque isto irá influenciar os mercados 
e resultar em imóveis com valores de 
venda muito acima do valor real.  

Como lhe parece que este Programa 
“Mais Habitação” possa influenciar o 
mercado imobiliário?
O Programa “Mais Habitação” não irá resolver o problema da habitação no 
nosso país, porque não podem ser os proprietários a cumprir medidas de ação 
social. Grande parte do problema da habitação agravou-se com o crescimento 
da imigração. Se, por um lado, tínhamos já uma grande maioria de 
portugueses à procura de um imóvel para arrendar porque não conseguia 
comprar casa, vieram a estes juntar-se inúmeras famílias que chegaram, e 
chegam, ao nosso país e necessitam de ter acesso a uma habitação. Se o 
Programa “Mais Habitação” irá influenciar o mercado imobiliário no interior? 
Sim, claro que vai, não só aqui, como na generalidade do país, quanto mais não 
seja pela concorrência desleal que irá proporcionar. Além disso, existirá uma 
desaceleração nos mercados com o fim dos Vistos Gold no interior, assim 
como também irá influenciar o turismo, uma vez que o programa também irá 
ter em conta o Alojamento Local.

Quais os desafios que são particularmente sentidos em zonas do interior do 
país, relativamente à habitação?
Com o pós-Covid, as zonas do interior assistiram a um grande aumento de 
famílias a mudarem-se do litoral para o interior, assim como muitas famílias 
estrangeiras, seja pela qualidade de vida, seja pelo baixo custo de vida, seja 
pela segurança. Nos últimos três anos a procura por imóveis nesta zona do 
país tornou-se evidente, contudo, continuamos a sentir os mesmos desafios, 
nomeadamente a falta de nova construção para fazer face à imensa procura 
existente na zona do interior. Em Castelo Branco, um apartamento novo de 

tipologia T3 atinge os 285 mil euros, e 
a construção unifamiliar cerca de 400 
mil euros. O grande desafio no interior, 
e de grande parte do país, é a 
construção de habitação nova a preços 
acessíveis.

Tendo em consideração a conjuntura 
atual,  isso afetará os projetos de ter 
uma casa nova?
Começa  a  perceber-se  uma 
ponderação na decisão das famílias 
relativamente à aquisição de imóvel, 
sejam elas nacionais ou internacionais. 
Contudo, continua a haver procura e 
liquidez. No que respeita aos clientes 

investidores, atravessamos uma Era em que ter dinheiro estagnado no banco é 
sinónimo de perda de capital, o que faz com que a melhor opção seja o 
investimento em imobiliário. De igual forma, a procura por parte de 
estrangeiros continuará, uma vez que o nosso país é bastante atrativo. Se 
analisarmos a longo prazo, é bem possível equacionar um cenário de uma 
recessão imobiliária. Após este período, é expectável que comece a registar-se 
uma desvalorização do preço dos imóveis, isto porque já se verifica a 
indisponibilidade por parte dos bancos em conceder financiamento às famílias.

Maria Rodrigues
Diretora

VALOR CRISE NA HABITAÇÃO | PROGRAMA "MAIS HABITAÇÃO"
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“Mais Habitação” não resolve problemas do setor

“São necessárias medidas 
estruturais na habitação”

O Grupo Empril já opera no mercado imobiliário desde 1987, 
contando, por isso, com uma vasta experiência no setor. O 
administrador, Luís Rouxinol, tem uma opinião bem vincada sobre o 
impacto do programa “Mais Habitação” no mercado imobiliário e dá-
a a conhecer de seguida.

Qual a sua opinião quanto à atual crise na 
habitação? 

Não acredito que se verifique uma crise no setor da 
habitação, há sim uma dificuldade acrescida para 
muitos portugueses em conseguir comprar ou 
arrendar uma casa, fruto da subida no preço da 
habitação e das rendas nos últimos anos, acentuada 
pela subida em escala das taxas de juro. Mas esta 
questão não pode ser analisada separadamente, 
resulta de um conjunto de circunstâncias, tais como 
uma tradição de baixos salários, a elevada carga 
fiscal das empresas, o peso dos impostos cobrados 
na aquisição de imóveis que, aliadas ao aumento 
exponencial do custo dos materiais e da mão de 
obra na construção, nos últimos anos, nos trouxe 
até aqui. As medidas deverão ser estruturais, como 
por exemplo a simplificação processual dos 
licenciamentos. Considero ainda que não será 
possível baixar o preço da habitação sem estabilizar 
os preços das matérias-primas, ainda que reconheça 
que se trata de uma problemática que ultrapassa 
Portugal. Deveríamos ainda rever a carga fiscal das 
empresas pra possibilitar o pagamento de melhores 
salários, bem como rever os impostos na aquisição e 
venda de habitações próprias e permanentes.

Que análise faz do mercado imobiliário da região 
do Porto?
A oferta no Porto continua abaixo da procura. 
Todavia, sobretudo em concelhos mais periféricos, 
como Maia, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, têm 
surgido essencialmente projetos para a classe 
média. Estes concelhos são os que mais têm 
beneficiado de investimento ao nível da rede de 
transportes, o que os tem tornado especialmente 
apetecíveis às famílias.

Como avalia o programa “Mais Habitação”? 
O programa “Mais Habitação” é uma espécie de 
penso rápido numa ferida antiga. Mais uma vez 
reforço que o preço atual da habitação não se deve 
aos Golden Visa ou ao Alojamento Local, mas sim 
aos problemas que já elenquei, logo são necessárias 
medidas estruturais, e não medidas de certo modo 
populistas. O arrendamento coercivo é, na minha 
opinião, impossível de implementar da forma como 
se encontra regulado, ineficaz, senão mesmo 
inconstitucional. Acabar completamente com os 
Golden Visa e o Alojamento Local é um tiro no pé, 
pois o investimento estrangeiro ainda é uma 
necessidade e o Turismo um motor importantíssimo 
da economia, sendo que o alojamento local provou 
ser capaz de criar valor acrescido ao turismo 
português. Acima de tudo, considero preocupante 
que esta necessidade política de adotar medidas 
pouco pensadas possa resultar num cenário de 
desinvestimento e crise no setor imobiliário e da 
construção civil, fundamental na economia 
portuguesa, ao nível da empregabilidade e do 
crescimento económico.

O fim dos Vistos Gold pode influenciar o número 
de imóveis disponíveis na região do Porto, para 

arrendamento ou venda?
Falando sobre os Golden Visa no Porto, acredito que 
o mercado não sofreu nenhuma inflação indevida 
ou excessiva por conta dos Golden Visa. Os 
estrangeiros com capital interessam-se sobretudo 
por localizações e produtos mais específicos, mais 
luxuosos, que não colidem com o mercado nacional.

Por outro lado, o fim destes Vistos pode 
influenciar o interesse dos investidores no 
mercado imobiliário português?
Acredito que sim, principalmente se na Europa 
continuarem a existir soluções semelhantes, como 
por exemplo a Grécia, onde não há limitações 
territoriais e o valor mínimo de investimento é de 
250 mil euros. Ainda que existam, hoje, vários outros 
motivos que levam ao investimento de estrangeiros 
em imobiliário português, como taxas de retorno 
interessantes, as características geográficas e 
climáticas do país, a segurança, a obtenção do Visto 
é aquele extra mille que os faz avançar e optar por 
Portugal.

Considerando as eventuais mudanças que o 
mercado sofrerá este ano, o grupo Empril já 
considerou expandir a sua área geográfica de 
atividade?
Ainda que não tenhamos no momento projetos fora 
de Portugal, a verdade é que o nosso âmbito de 
intervenção é cada vez mais global. Temos hoje 
uma sólida carteira de clientes de todo o mundo, do 
Brasil ao Médio Oriente e sócios estrangeiros que 
connosco desenvolvem projetos e que a nós 
confiam os seus recursos.

Luís Rouxinol
Administrador
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Programa ‘Mais Habitação’ não resolverá problemas do setor

“Se não há imóveis, não podem 
ser adquiridos”
A Wailson Real Estate preza a inovação e o apoio absoluto aos seus consultores é também parte 
integrante da visão empresarial desta agência, liderada por Bruno Timóteo. Nesta entrevista, explicitou o 
seu ponto de vista sobre o novo programa “Mais Habitação” e as consequências que tal terá no 
mercado imobiliário.

Como caracteriza os desafios que hoje mais se colocam aos 
consultores e clientes que querem adquirir habitação?

Os desafios que hoje se colocam aos consultores passam cada vez mais pela 
especialização e aquisição de conhecimentos. O ciclo de mercado dá notas de 
alteração e iremos assistir, por parte do cliente, a uma maior exigência por um 
serviço de excelência. Do lado dos clientes compradores, o desafio é encontrar 
no mercado imóveis que conjuguem as suas necessidades. A falta de imóveis 

no mercado leva a que seja 
sempre necessário mais 
tempo para uma análise 
cuidada e direcionada.

Nota uma diminuição da 
procura por imóveis, por 
parte das famílias 
nacionais,  após  a 

subida das taxas de juro 
e do aumento do preço 

dos imóveis?
A procura mantém-se 

elevada, notamos alguma diminuição nas concretizações efetivas de compra e 
venda. O aumento das taxas de juro veio alterar as condições de financiamento 
das famílias, algumas deixaram de ter capacidade para comprar na faixa de 
produto que inicialmente pretendiam e anteriormente conseguiam, tendo de 
alterar os seus objetivos para outras localizações, tipologias ou características.
Que soluções existem que possam minorar as dificuldades para a compra de 
casa?
A solução mais adequada é sem dúvida o aumento do stock de imóveis no 
mercado, a grande dificuldade de aquisição não é a falta de capacidade 
financeira, quando temos uma percentagem substancial dos imóveis 
comprados com mais de metade do valor em capital próprio. O problema não 
está na falta de condições, mas sim na falta de imóveis para adquirir. O 
aumento da quantidade de imóveis em venda irá retirar a pressão sobre o 
mercado e consequentemente gerar uma redução dos preços.

O arrendamento pode ter um papel importante, considerando o 
comportamento do mercado? 
O arrendamento tem sempre um papel importante. Existe sempre o cliente que 
procura o arrendamento porque não tem como objetivo ser proprietário, porque 
não tem condições atuais para adquirir, ou ainda porque se trata de um cliente 
nómada ou em processo transitório e como tal não se pretende fixar na zona 
atual. Neste momento o stock de imóveis para arrendamento é igualmente 
diminuto, o que leva ao aumento da especulação e a serem pedidos valores de 
renda por vezes superiores ao valor da prestação mensal do financiamento, 
caso o cliente optasse por adquirir um imóvel.  Uma vez mais a solução passa 
também pela construção, pelo build-to-rent. As medidas previstas pelo Governo 
não melhoram este mercado, com o congelamento das rendas e com a carga 
fiscal elevada, a dificuldade em aprovar os projetos e a volatilidade com que as 
regras são alteradas geram uma contração do investimento.

O programa “Mais Habitação” pode influenciar positivamente a aquisição 
de habitação?
O programa “Mais Habitação”, nos moldes conhecidos, não influenciará a 
aquisição de habitação. A promoção de melhores condições para a aquisição 
de habitação é efémera quando não há habitações para adquirir. A falta de 
imóveis em zonas habitacionais, onde as famílias possam viver com 
qualidade, é flagrante face à procura.

Todas as medidas que visem a melhoria de capacidade de construir estas 
habitações em falta são promissoras, nomeadamente a simplificação dos 
processos de licenciamento. Por outro lado, todas as medidas que repudiem 
investidores e capitais internacionais vão ter um efeito de suspensão do 
investimento privado, e o Estado precisa do setor privado para alavancar 
esta construção.Bruno Timóteo

Diretor
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Este ano, temos novidades relativamente 
aos escalões do IRS e ao reforço do IRS 
Jovem. O que mudou, nestes dois temas, 

e como pode isso afetar o ato de submissão do 
IRS?
Relativamente aos escalões do IRS, os limites são 
atualizados em 5,1%, de forma a acompanhar os 
aumentos salariais. Tem impacto positivo, mas 
limitado, no rendimento anual das famílias, 
cifrando-se esse impacto em cerca de 130 euros 
anuais. Outra alteração/novidade é a redução da 
taxa marginal do segundo escalão, sendo 
reduzida de 23% para 21%, tendo como 
consequência a respetiva diminuição da taxa 
média nos restantes escalões. Quanto ao IRS 
Jovem, continua a ser destinado a contribuintes 
que tenham entre 18 e 26 anos (até 30 se 
Doutoramento), e detenham o nível 4 de 
qualificação (curso profissional) ou superior. 
Aumenta-se a isenção nos rendimentos (categoria 
A e B) de 30% para 50% no primeiro ano, de 30% 
para 40% no segundo ano, de 20% para 30% no 
terceiro e quarto ano e de 10% para 20% no 
quinto ano. Os limites de isenção também 
aumentam.

Quais os cuidados a ter aquando da entrega do 
IRS?
É importante que os contribuintes tenham em 
consideração o seu estado civil a 31/12, pois a 
situação no último dia do ano é a que conta para 
efeitos da submissão da Declaração; caso não 
tenham validado o agregado familiar é necessário 
verificar/identificar os dependentes,  os 
dependentes com guarda partilhada; perceber 
sobre a situação de serem residentes, não 
residentes ou residência parcial. Em caso de 
rendimentos de outras categorias com taxas 
autónomas (predial – 28%, por exemplo), 
perceber se deverá optar por englobamento ou 
não, de forma a entender que opção poderá ser 
mais favorável. Os contribuintes deverão colocar 
a hipótese de fazer mais que uma simulação, 
nomeadamente casados com rendimentos 
conjuntos ou separados. Se o contribuinte estiver 

coletado com categoria B, o anexo SS 
obrigatoriamente tem de ser submetido. Ter em 
atenção se, no ano a que respeita a declaração, 
existiram venda de imóveis, de participações 
sociais, de títulos financeiros, de forma que se 
devam entregar os anexos devidos.

Como podem os proprietários de alojamentos 
locais calcular as mais-valias deste seu negócio 
através da categoria B dos rendimentos?
Os contribuintes com atividade de AL enquadrada 
na categoria B sempre tiveram em consideração a 
relevância para efeitos fiscais dos atos de afetação 
dos bens do património particular a atividade 
empresarial e profissional. Deve-se distinguir os 
termos “afetação” e “transferência”, em que o 
primeiro evidencia a movimentação dos bens do 
património particular para o ativo da atividade, e o 
segundo evidencia a movimentação dos bens da 
atividade para o património particular do 
contribuinte. Com o OE 2017, e posteriormente com 
OE 2020, aquando da desafetação do bem imóvel, 

desde que o mesmo, por um período de cinco anos 
consecutivos, continuasse a gerar rendimentos da 
categoria F, não haveria lugar a qualquer tributação. 
Na atualidade, e com o OE2021, é importante 
salientar os aspetos mais relevantes: aquando da 
afetação do imóvel particular para atividade deixa de 
ser considerado rendimento da categoria G a mais-
valia apurada; aquando da venda de imóvel, da 
esfera pessoal, que esteve afeto a atividade 
empresarial/profissional, se dentro de três anos após 
a transferência para património particular, então a 
mais-valia é tributada pelas regras da categoria B de 
IRS. Se alienado após os três anos (da transferência 
da atividade para património particular) então a 
mais-valia é tributada de acordo com as regras da 
categoria G de IRS. Por fim, e não menos 
importante, os contribuintes podem optar por um 
Regime Transitório de tributação das mais-valias 
decorrentes da afetação de bens imóveis, desde 
que, à data de 1 de janeiro de 2021, tivessem 
imóveis afetos à atividade empresarial/profissional.

IRS 2023

O que muda, quais os benefícios 
e o que deve ter em atenção

A entrega do IRS desenrola-se desde 1 de abril até 30 de junho e, durante esse período, 
existe a possibilidade de preencher a declaração de IRS, entregá-la, eventualmente 
verificá-la ou alterá-la, de forma a garantir a sua conformidade. Ricardo Sousa e Carlos 
Pereira, sócios da CP Accounting, esclarecem questões basilares para quem está, agora, a 
submeter o seu IRS.

Carlos Pereira e Ricardo Sousa 
Sócios
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A tendência dos trabalhadores independentes 
e a sua implicação fiscal

António Xavier é o diretor executivo da Gesconfer, uma empresa 
com mais de duas décadas de atividade na área da Contabilidade 
e que, por isso, está capacitada para reconhecer e avaliar as 
mudanças no mercado laboral português. A existência de mais 
trabalhadores independentes é um fator que está a transformar 
as relações empresariais e António Xavier explica o que isso 
acarreta a nível fiscal e das relações das empresas com estes 
trabalhadores.

Cada  vez  mais,  ser  trabalhador 
independente é uma opção para a maioria 
dos jovens. Esta é uma nova tendência de 

trabalho em Portugal?
Durante alguns anos, antes da pandemia, tivemos 
uma presença num espaço cowork, onde esta 
tendência era evidente. Constatámos que realmente 
existiam muitos jovens portugueses e estrangeiros a 
trabalharem para empresas situadas em qualquer 
parte do mundo. A globalização trouxe esta 
possibilidade e sem dúvida que está a ser 
aproveitada por estas gerações.

Que cuidados importa ter quando se é trabalhador 
independente, a nível fiscal? Aquando do 
preenchimento do IRS, é necessário ter cuidados 
particulares?
Antes de iniciar a atividade, deverá ter presente o 
montante previsível de faturação e que estrutura 
necessita para atingi-lo, permitindo assim um 
melhor enquadramento para efeitos de IRS. Mais, 
este enquadramento permitirá prever os efeitos 
fiscais tanto ao nível do IRS como da Segurança 
Social, esta última com algumas particularidades a 
ter em atenção. O preenchimento do IRS deverá ser 
sempre preparado ao longo do ano, avaliando e 

tomando as decisões necessárias e possíveis para 
obtenção dos melhores resultados. Em ambas as 
situações, o acompanhamento de um contabilista 
certificado será uma mais-valia.

As recentes mudanças nos escalões do IRS 
afetarão os trabalhadores independentes? Se sim, 
em que medida? 
As alterações aprovadas para 2023, no que se 
refere aos escalões de IRS, contemplam uma 
atualização dos escalões, por forma a colmatar o 
efeito da inflação, procurando assim não afetar o 
rendimento líquido das famílias. Consoante o 
enquadramento fiscal de cada um, o imposto 
poderá refletir este efeito.

Ser trabalhador independente pode dificultar 
ações de contratação de créditos bancários, por 
exemplo? Quão importante seria que a legislação 
se alterasse, de forma a acomodar melhor este 
tipo de trabalhador?
Temos uma Banca muito conservadora, diria 
mesmo com grandes dificuldades em avaliar 
negócios e risco. O trabalhador independente ainda é 
visto como uma atividade frágil que não garante 
estabilidade, tanto ao nível da atividade, como do 
rendimento e isso não dá garantias. É verdade que o 
crescimento de uma atividade de um trabalhador 
independente, na maior parte das situações, acaba 
por se transformar em empresa, o que a torna 
transitória, sem caráter de continuidade. Muitas 
destas atividades, desde que não atinjam os 200 mil 
euros anuais de faturação, não estão obrigadas a ter 

contabilidade organizada, o que não permite avaliar 
da melhor forma os indicadores necessários para 
avaliação do risco. Há realmente necessidade de 
pensar e proceder a alterações face a esta nova 
realidade.

Com mais de 20 anos de experiência na área da 
Contabilidade, como analisa a Gesconfer estas 
mudanças no mercado laboral?
São transformações naturais que, mesmo com 
algumas resistências, continuarão. Hoje, as 
empresas que contratam um trabalhador 
independente, poderão ser penalizadas face ao grau 
de envolvimento com essa pessoa que poderá, 
segundo a Segurança Social, ser considerado um 
falso "recibo verde". É necessário alterar esta forma 
de ver estas relações entre trabalhadores 
independentes e as empresas.

Que impacto lhe parece que vai ter esta nova 
realidade nas empresas e na sua forma de gerir 
os recursos humanos?
A subcontratação de profissionais especializados 
em determinadas áreas será um dos caminhos. 
Cremos que as estruturas das empresas terão 
tendência a ser mais racionais, no sentido de 
funcionarem com os meios estritamente 
necessários, procurando alternativas para tarefas 
mais sazonais ou que não fazem sentido 
implementar nas  empresas  face à  sua 
complexidade ou especialidade. Acredito que, a 
acontecer, existirão mais oportunidades para todos.

linkedin.com/company/gesconfer      geral@gesconfer.pt       21 934 52 20

António Xavier
Diretor executivo
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