
Edição 20 | Outubro 2014 | www.bizmix.eu

A que sabe Portugal?
...aos Rebuçados de Portalgere, ao Pão da Portuguesa, ao 
Vinho do Douro, às Laranjas e ao Artesanato do Minho. 

CASOS DE SUCESSO:
Quinta da pacheca a inovar desde 173820|

Nem só de pão vive o homem
– A Padaria Portuguesa   8|

Doces Pecados - Sabores Santa Clara   14|

www.bizmix.eu


FICHA TÉCNICA | outubro 2014

PROPRIEDADE
Escola de Negócios das Beiras
Visar  ‑ Consultores Associados
CONTACTOS
geral@escoladenegocios.com
geral@visar.pt
T. (ENB): 232 415 999 F. 232 415 083
T. (Visar): 232 416 689 F. 232 418 102
DIREÇÃO EDITORIAL
Marta Oliveira
marta@bizmix.eu
FOTOGRAFIA
Arquivo Fotográfico da ENB, Visar

DESIGN GRÁFICO
Marta Oliveira
CAPA
Fotografia “Sabores Santa Clara”
COLABORAÇÃO
Catarina Rodrigues, 
Fernando Cardoso, Filipe Nunes, 
Filipe Ventura, José Rodrigues, 
Luís Carvalho, Rui Pio, Sofia Silva
DISTRIBUIÇÃO
Formato digital
PERIODICIDADE
Trimestral
ASSINATURA: €12
ISBN: 2182  ‑ 4223
DEPÓSITO LEGAL: 313189/10

06 SABER 
 A QUE SABE PORTUGAL?

 Aliança Artesanal - Namorar Portugal

 A Padaria Portuguesa - Nem só de Pão vive o Homem

 Quelha Branca - Mais do que Laranjas

 Sabores Santa Clara - Doces Pecados

 

 

 

18 SER
 Opinião: José Rodrigues -  Orientação pelas estrelas

 Casos de Sucesso: Quinta da Pacheca - A inovar desde 1738

 

24 EVOLUIR
 Inovação: Genuinamente Portuguesa

 Incentivos - Medida Emprego Jovem Ativo

 Crónica: Rui Pio - Ganhar dinheiro?

  

 

33 PARTILHAR
 Notícias/Breves

9060_Imprensa_LibRunning_afc.ai   1   3/6/14   3:43 PM

ESCOLA DE
NEGÓCIOS
DAS BEIRAS

mailto:geral@escoladenegocios.com
mailto:geral@visar.pt
mailto:marta@bizmix.eu
http://www.visar.pt
http://www.libertyseguros.pt
http://www.escoladenegocios.com/


9060_Imprensa_LibRunning_afc.ai   1   3/6/14   3:43 PM

http://www.libertyseguros.pt


Contacte-nos pelo email marta@bizmix.eu e surpreenda-se com a  nossa campanha! 

QUER DIVULGAR O SEU NEGÓCIO
MAS PRECISA DE PREÇOS LOW-COST?

NÓS TEMOS A SOLUÇÃO!
INVISTA EM PUBLICIDADE

PUB

http://www.copyvis.pt
mailto:marta@bizmix.eu
http://www.ledout.pt


EDITORIAL5

...produtos genuínos 
e de qualidade, com 
características especiais de 
apresentação, com cores, 
texturas, cheiros, sabores 
específicos e intemporais 
e de saberes qualificados, 
que respeitam o ambiente, 
que são  fruto da terra ou 
do mar e que integram 
o património cultural 
imaterial herdado de outras 
gerações…

Portugal sabe à banana 
da Madeira, à carne 
dos Açores, à laranja do 
Algarve, ao sal de Tavira, 
à amêijoa da Ria Formosa, 
aos azeites do Alentejo, 
de Trás-os-Montes e do 
Douro, e ao chouriço grosso 
de Estremoz e Borba.

Portugal sabe à maça de 
Palmela e Moimenta da 
Beira, aos queijos da Serra, 
dos Açores e do Alentejo. 
Portugal sabe à carne 

de cabrito do Alentejo, 
ao Borrego de Serra da 
Estrela, à carne Marinhoa e 
Arouquesa.
Portugal sabe a castanhas 
de Sernancelhe, às cerejas 
do Fundão e Penajóia, ao 
Mel da Serra da Lousã ou 
do Minho, sabe a pastéis 
conventuais de Penacova e 
Coimbra, aos doces de fruta 
de Figueira Castelo Rodrigo 
e de Azeitão, sabe aos bolos 
de Peniche e às bolas de 
Lamego.

Portugal sabe à Ginja 
Mariquinhas de Óbidos 
e à marmelada branca de 
Odivelas, ao Vinho do Porto, 
e ao vinho do Dão, Alentejo 
e de Setúbal. Ao vinho verde 
do Minho!

Portugal sabe aos Pães 
e Folares de Boticas e à 
regueifa da Feira…etc, etc, 
etc…
Apesar de tudo isto…

algumas destas 
preciosidades gastronómicas 
(atenção que faltam imensas 
neste texto) correm sério 
risco de desaparecimento, 
essencialmente por não 
estarmos preparados nem 
ajustados para uma correcta 
comercialização de produtos 
num mercado global e 
massificado. 

Estranho país este onde 
ainda vinga o “mau” 
estrangeiro e se despreza 
o “bom” nacional! E onde, 
pelo contrário, cresce 
a procura de produtos 
tradicionais por parte 
de estrangeiros que nos 
visitam!!!

Com esta riqueza dentro 
de portas, só temos é que 
vender, vender, vender!!!

Fernando Cardoso

Portugal, 
sabe a...

http://www.copyvis.pt
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Namorar Portugal
Paula Isaías, Coordenadora Aliança Artesanal

“Quem ama ocultamente/sem declarar seu amor/sente mil ancias no 
peito/vive cercada de dôr” - Lenço do Comendador

BIZMIX: Fale-nos um pouco da 
história dos lenços dos namorados.

PAULA ISAÍAS: Os lenços datam do 
Século XVII e tinham como função a 
conquista do namorado. 

Revelam-nos os sentimentos de uma 
rapariga em idade de casar, através de 
símbolos diversos ligados à fidelidade, à 
dedicação, ao amor e através das escritas.

A todos os lenços estão associadas 
histórias de amores felizes ou menos 
ditosos, paixões avassaladoras ou simples 
fulgores momentâneos.

B:Qual o significado?

PI: São cartas de amor bordadas e uma 
preciosidade da cultura e do artesanato 
de Portugal, especialmente da sua região 
norte.

Presentemente são um símbolo da 
Tradição Minhota.

B: Cada lenço é uma verdadeira obra 
de arte, com simbologias e decorações 
muito próprias. Porquê?

PI: Quando nos debruçamos um 
pouco sobre um lenço temos, com toda 
a certeza uma visão estética que nos 

conforta a alma, em que os desenhos e 
a sua simbologia, as cores, os dizeres, o 
próprio movimento que o lenço imprime, 
nos deliciam e nos fazem comungar o 
sentimento subjacente à história que 
motivou esse mesmo lenço, seja ela alegre 
ou triste. 

B: Para além da decoração, cada 
lenço tem uma quadra. Quais são as 
temáticas abordadas?

PI: Uma particularidade dos lenços 
reside nas quadras inspiradas pelo amor, 
a fidelidade, a emigração, a separação, a 
esperança. Símbolos (corações, chaves, 
motivos florais…) usados também 
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noutras formas de arte popular realçam 
a força dos sentimentos. Marcados 
pela pronúncia nortenha, copiados por 
bordadeiras iletradas, os versos podem ter 
“erros” que passaram a ser vistos como 
uma chancela de genuinidade.

B: A “Aliança Artesanal”, surge em 
Vila Verde, com que intuito? 

PI: A Aliança Artesanal é uma 
Régie-cooperativa com sede em Vila 
Verde, que foi criada em 1988, com 
o intuito de recuperar, reproduzir, 
divulgar e comercializar os Lenços 
de Namorados integrando social e 
profissionalmente mulheres em situação 
de desfavorecimento, promovendo a 
Igualdade de Oportunidades.  

B: Em 2003 surge “Namorar 
Portugal”. Qual a necessidade de se 
criar esta marca?

PI: o Namorar Portugal- através do 
qual se procurou conciliar este elemento 
do património cultural do concelho 
- ex-líbris de Vila Verde - símbolo de 
tradição e ruralidade a uma vertente 
caracteristicamente contemporânea – o 
design e o estilismo. 

O “Namorar Portugal” emergiu, então, de 
uma intenção de promover um produto 
cultural de excelência – os Lenços de 
Namorados, cada vez mais associado à 
imagem de marca do concelho.

B: Ao longo do tempo, o tradicional 
lenço tem-se adaptado às necessidades 
do mercado e são várias os produtos 
que vão aparecendo, tendo por base 
o lenço do namorado. Como é inovar 
e fazer coisas diferentes neste tipo 
de artesanato? Isto porque existem  
pins, camisolas, mantas, brincos, lápis, 
legos, etc… 

PI: É simplesmente ser capaz de 
transmitir as emoções que sobressaem 
desses quadrados de linho bordados e 
que tanto atraem os consumidores para 
outros suportes. É inspirador e mágico! 
Esse aliás é o repto lançado pelo Namorar 
Portugal 

B: Trabalham com diferentes 
“artesãos”?

PI: Sim. Somos uma cooperativa.

Actualmente, Aliança Artesanal alberga 
cerca de 12 artesãos, 6 das quais a 
tempo inteiro, e toda uma população 
que realiza trabalhos para a cooperativa, 
desenvolvendo um trabalho de ligação 
à terra, no duplo sentido de recurso e 
território de pertença.

B: A moda, tem sido uma 
forma de promoção do lenço 
e uma alavancagem para a 
internacionalização?

PI: Sem dúvida

B: Que atividades têm feito ao 
longo destes anos e que ajudam na 
promoção do lenço?

PI: Estabelecido Parcerias com empresas 
e/ou entidades facilmente identificadas 
pela população portuguesa uma vez que 
dignificam a imagem de Portugal no 
Mundo.

Exposições na Porto 2001 - Capital Europeia 
da Cultura

TAP – Transportadora Aérea de Portugal

Vista Alegres/Atlantis

Associação Moda Lisboa

Lameirinho 

B: O “Portugal de Hoje”, valoriza 
devidamente o artesanato e todo o 

trabalho que certas peças implicam?

PI: Ainda há necessidade de se trabalhar 
essa área

B: Onde podemos comprar os lenços e 
outros produtos?

PI: Na nossa cooperativa, em Vila Verde

On-line 

www.aliancartesanal.pt

www.namorarportugal.pt

B: Que objetivos/desafios para 
2014/2015?

PI: Conclusão das obras e inauguração 
das instalações renovadas onde funcionará 
o Centro de Dinamização Artesanal- 
Aliança Artesanal. Um dos grandes 
desafios será organizar este novo espaço 
de modo a possibilitar o conhecimento 
das fases da confeção artesanal dos lenços 
de namorados, dando a conhecer as 
matérias-primas usadas, proporcionando 
o contacto direto entre o produtor e o 
consumidor em ambiente de trabalho 
artesanal estimulando nos visitantes o 
gosto pela preservação do património; 
e ainda potenciar o Centro como rota 
turística e centro interpretativo ao mesmo 
tempo que contribuirá para preservar e 
valorizar o património rural e cultural.

Incrementar as vendas dos lenços e dos 
produtos Namorar Portugal.

www.aliancartesanal.pt
www.namorarportugal.pt
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Nem só de Pão vive o HOMEM
Nuno Carvalho, A Padaria Portuguesa

Venha redescobrir o verdadeiro sabor do pão, mas que nem por isso deixa 
de saber apresentar‑se em mil formatos e vestir‑se de mil sabores. Re‑

descubra o pão quente, acabado de sair do forno, nas várias fornadas que 
fazemos ao longo do dia. Pão que é nossa vocação, a nossa paixão. Mas 

como nem só de pão vive o Homem, também nos aplicamos em bolinhos, 
biscoitos e outras lambarices.
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BIZMIX: Quando e como 
surgiu?

A PADARIA PORTUGESA: 
Nasceu em Novembro 
de 2010 com a missão de 
desenvolver uma rede de 
padarias e pastelarias de 
bairro, através de princípios 
de diferenciação bem definidos 
e uma gestão absolutamente 
profissionalizada. Quatro 
anos e 23 lojas depois a marca 
já faz parte do dia-a-dia dos 
Lisboetas.

“Ir ao pão ou ao café para 
tomar a bica é um hábito 
muito enraizado na cultura 
portuguesa. Mas apesar de já 
existirem muitas pastelarias, 
não existia uma visão 
organizada para o setor. Por 
norma são negócios familiares, 
pouco ricos em ambiente, que 
não investem na inovação, 
menos focados no consumidor, 
com um modelo pouco 
profissional e sem cuidado na 
aparência geral. Daí a ideia de 
criar uma proposta de valor 
acrescentado”, segundo Nuno 
Carvalho, director geral e 
criador do negócio. 

Os portugueses gostam de 
pão. Fresco ou torrado, ao 
pequeno-almoço ou ao lanche, 
o pão é consumido nas mais 
diversas formas, em todas as 
refeições, ou até mesmo entre 
elas. Não admira por isso que, 
no nosso país, só o sector da 
panificação valha mais de 5 
Mil Milhões de Euros (Jornal 
Público, 12 Agosto 2010). Mas 
a verdade é que encontrar pão 
“verdadeiro” tem sido cada vez 
mais difícil; as padarias de rua 
fecharam as suas portas, fruto 
de serem negócios de gestão 
eminentemente familiar, cujas 
novas gerações aparentam não 
querer prosseguir - o acto de 
“ir ao pão” caiu completamente 
em desuso.

Numa altura em que se assiste 
a um regresso da “vida de 
bairro” – a conveniência torna-

se chave em ritmos de vida cada 
vez mais acelerados, surge uma 
nova cadeia que quer recuperar 
a tradição e reinventar as 
padarias de rua.

B: Como tem sido a evolução 
e implementação?

APP:  A evolução da Padaria 
Portuguesa:

2010 – O lançamento do 
conceito A Padaria Portuguesa.

- 2011 - Preparação da 
expansão da marca

- 2012 - Expansão do conceito. 
Afirmação da marca.

- 9 lojas novas (total 13 lojas)

- 2013 - Excelência na 
gestão, uma equipa alinhada, 
consolidação da marca.

- 7 Novas Lojas. 

 - Final do ano: 20 Lojas.

B: Quem visita a Padaria, o 
que vai encontrar?

APP: Os consumidores que 
visitam a padaria encontram um 
ambiente cuidado e acolhedor 
que remetem para as leitarias 
antigas do nosso Portugal. 
A playlist existente na loja 
é exclusivamente de músicas 
Portuguesas, para assim dar a 
conhecer a música Portuguesa.  

B: Para além do pão, que mais 
se pode encontrar na Padaria 
Portuguesa?

APP: Todos os produtos têm 
uma relação qualidade/preço 
acima da média; ser ‘expert’ 
em pão e bolos’ e gerar toda a 
cadeia de valor, desde a criação 
da receita da famosa massa 
brioche, ao fabrico próprio e 
venda nas lojas da marca, todas 
elas com uma imagem muito 
própria.

Para além do pão,  A Padaria 
Portuguesa oferece também 

pastelaria variada, bolos e 
biscoitos caseiros, e sanduíches 
que são servidas aos almoços, 
assim como deliciosas saladas, 
salgados e sanduíches que 
acompanhados de uma sopa 
quente, resultam num saboroso 
almoço por apenas 4.95€. A 
Padaria Portuguesa conta 
também com outros menus, 
menu pequeno-almoço ( sumo 
natural, sanduiche e café), menu 
lanche ( chá, torrada e bolo 
médio) por apenas 2,50€.

Apesar do seu core business 
ser pão e bolos, A Padaria 
Portuguesa disponibiliza 
também a sua gama de 
compotas tradicionais com 
vários sabores, marmelada e 
mel, produtos que podem ser 
encontrados também na cadeia 
de lojas Pingo Doce, uma vez 
que se pretende que cheguem 
a todos os Portugueses. Se a 
tudo isto dissermos que pratica 
preços baixos, mantendo uma 
relação qualidade/preço muito 
superior à média temos a 
receita do sucesso.

B: Acha que o conceito é 
valorizado pelo público?

APP: O nosso conceito é 
muito valorizado pelos nossos 
consumidores uma vez que se 
assim não o fosse, não teríamos 
tanto sucesso comercial e um 
feedback positive por parte dos 
nossos consumidores.

B: O vosso branding inclui, 
para além do nome, a 
bicicleta à entrada. Porquê?

APP: Inspiradas nas extintas 
leitarias do nosso Portugal e 
nas boulangeries francesas, 
as lojas A Padaria Portuguesa 
têm um look contemporâneo, 
sem esquecer o tradicional. Os 
pormenores foram pensados 
com detalhe valorizando 
sempre materiais e valores 
Portugueses: no chão mosaico 
hidráulico, nas paredes ardósias 
com provérbios e dizeres 
populares, nas prateleiras 
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cestas de vime, no ar música 
portuguesa (como som 
ambiente) e à entrada uma 
bicicleta pasteleira. O resultado 
é um espaço que nos remete 
para o Portugal de outros 
tempos mas com um toque 
contemporâneo.

B: O que são as “conversas de 
bairro”?

APP: Com o objectivo de 
mostrar a razão de ser da 
marca A Padaria Portuguesa, 
foi produzido o documentário 
Conversas de Bairro.  Filmado 
em ambiente real na loja da 
marca situada no tradicional 
bairro da Graça, este inovador 
formato de comunicação 
– documentário de marca - 
foi difundido pelo Youtube 
tendo sido visualizado por 
mais de 35.000 pessoas logo 
no primeiro mês. Um olhar 
cinematográfico do dia-a-dia 
dos utilizadores de uma loja de 
bairro.

https://www.youtube.com/
watch?v=VA94_o6bLy0

B: Na sua opinião, o que 
vos diferencia das demais 
padarias/pastelarias?

APP:  O que nos diferencia é :

- Value for money: produto de 
qualidade superior a preços 
competitivos.

 - Ambiente de loja e 
experiência de compra 
agradáveis e confortáveis.

 - Marca com papel activo 
na vida do bairro e das 
comunidades locais.

B: Estão em vários pontos 
de Lisboa. Já pensaram em 
expandir para outros pontos 
do país?

APP:  Fora dos planos está 
para já a expansão da marca 
numa rede de ‘franchising’, já 
que Nuno Carvalho prefere 
gerir bem de perto toda a 
operação da empresa. Para já 
a expansão da rede de lojas 
restringe-se à cidade de Lisboa 
e ao comércio tradicional, 
de rua, mas o responsável 
da Padaria Portuguesa não 
exclui a abertura em centros 
comerciais ou noutras cidades 
portuguesas.

B: Como é reinventar um 
produto que é “básico”, que 
todas as pessoas gostam e 
que levam o cliente a querer 
o Vosso produto?

APP: A produção de pão e de 
bolos é um verdadeiro processo 
de alquimia. Tratam-se de 
matérias-primas orgânicas, 
as quais são influenciadas 
diariamente por inúmeras 
variáveis: temperatura, 
humidade, processo de fabrico, 
etc. 

Absolutamente empenhados em 
ser especialistas na produção de 
pão e de bolos, desenvolvemos 
uma parceria com a Ecole de 
Boulangerie e Patisserie de Paris 
(Paris, França) com o objectivo 

de aprender sobre esta arte. 
Foram já várias as acções de 
formação levadas a cabo, tanto 
pela equipa de gestão, como 
pela equipa de Padeiros e 
Pasteleiros da casa, em Lisboa e 
em Paris. Só assim se consegue 
ir mais longe em qualidade e 
lançar produtos inovadores 
para o consumidor.

B: Objectivos, projectos para 
2014/2015…

APP: Com a abertura da 
23ª loja, na Portela, a marca 
anuncia a duplicação da rede 
de lojas na Grande Lisboa 
para os próximos 3 anos, um 
investimento na ordem dos 
5 Milhões de Euros. Com o 
objectivo de dar seguimento 
a este ambicioso plano de 
expansão, que irá criar cerca de 
250 novos postos de trabalho, 
já está em curso o projecto 
de aumento da capacidade de 
produção. Actualmente com 
cerca de 350 colaboradores, a 
expectativa da empresa será 
terminar o ano de 2016 com 
mais de 600 colaboradores, com 
cerca de 40 lojas e um volume 
de negócios na ordem dos 20 
Milhões de Euros.

https://www.youtube.com/watch?v=VA94_o6bLy0
https://www.youtube.com/watch?v=VA94_o6bLy0
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BIZMIX: Fale-nos um pouco 
da Quelha Branca. Como e 
uando surgiu.

ARMINDA COSTA: O projeto 
Quelha Branca surge do gosto 
pela preservação dos saberes e 
sabores da nossa tradição em 
2005. Foi como docente de uma 
escola onde participei numa 
feira de recriação histórica 
da época de quinhentos que 

tudo começou. A preparação 
de licores para essa feira foi 
ao gosto das pessoas que nos 
levaram à preparação de outros 
produtos como compotas e 
bolachas. Passamos a participar 
em feiras medievais para dar a 
conhecer os nossos produtos 
e conhecermos o mercado. 
Em 2009 instalamos a nossa 
produção em Caires- Amares 
para aproveitarmos um produto 

único: a Laranja de Amares.

B: Que tipo de produtos 
produz? 

FERNANDO MACEDO: 
Licores, compotas, bolachas, 
chutneys, pasta de azeitona, 
aromatizamos azeite e vinagre 
e preparamos mel com frutos 
secos.

Mais do que Laranja
Arminda Costa e Fernando Macedo, Quelha Branca

“O projeto Quelha Branca surgiu do gosto pela exploração dos sabores 
e aromas das conservas nas suas mais variadas formas. O método de 

produção adotado é o artesanal de forma a preservar a tradição.
A Laranja de Amares, por ter características únicas, é a nossa matéria 
prima por excelência. Ela está sempre presente nos nossos produtos. “
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B: Como é a aceitação por 
parte do consumidor?

AC: A aceitação é muito boa 
quer pela qualidade e imagem 
dos produtos quer pelas 
características dos nossos 
produtos. Só utilizamos 
produtos naturais, as nossas 
compotas têm um baixo teor de 
açúcar e as nossas bolachas são 
sem glúten.

B: Onde podemos comprar os 
vossos produtos?

FM: Os nossos produtos 
podem ser comprados em lojas 
da especialidade em Amares, 
Braga, Maia, Leça da Palmeira, 
Porto, Lisboa, Portalegre, 
Madeira e em lojas online. De 
momento estamos a alargar a 
venda dos produtos para outros 
locais do país e também para 
a exportação para a Europa, 
África e Brasil.

B: Que fenómeno explica a 
cultura da laranja de Amares?

AC: Os especialistas justificam 
o fenómeno através do 
microclima do concelho de 
Amares, confinado entre dois 
generosos cursos de água 
– rio Cávado e rio Homem 
– que tornam caprichosa a 
natureza e férteis as terras. A 
Laranja de Amares, segundo os 
historiadores, terá origem na 

China, tendo sido transportada 
para Macau e, através das 
viagens marítimas durante 
os descobrimentos, chegou a 
Portugal e ao território onde 
atualmente é Amares.

B: E o que a distingue das 
restantes?

FM: Colorida, sumarenta, de 
casca fina e generosa em todos 
os seus nutrientes, a maior 
particularidade da Laranja de 
Amares, e que a distingue de 
todas as laranjas do mundo, 
é refrescar-nos nos meses de 
calor! A ‘lengalenga’ popular 
diz que a Laranja de Amares 
colhe-se nos meses sem ‘R’, 
ou seja, a partir de maio até 
agosto, colmatando a ausência 
da colheita da laranja comum, 
que faz-se entre outubro e 
junho.

B: Para além da laranja, 
a Quelha Branca utiliza 
também outros produtos. 
É tudo produzido na vossa 
quinta?

AC: Também preparamos 
produtos com outras frutas 
e legumes. Apenas temos 
produção de laranja de Amares 
mas que não chega para as 
necessidades de preparação 
que temos. Todas as outras 
matérias-primas compramos 
aos produtores locais.

B: Utilizam algo básico, 
como a laranja, o limão, 
o morango, entre outros, 
e transformam-nos em 
produtos gourmet, mantendo 
a produção artesanal. Como é 
o processo?

FM: O processo de preparação 
é artesanal não utilizamos 
qualquer tipo de equipamento 
além do que é utilizado 
numa cozinha de casa onde 
a quantidade de produtos 
preparados é reduzida.

B: Como é inovar e criar 
produtos diferentes, tendo 
por base “a laranja”?

AC: É muito bom porque 
podemos apresentar ao 
mercado um produto de 
excelente qualidade e que só 
é produzido por nós até ao 
momento.

B: “O Portugal de Hoje” dá o 
devido valor à agricultura?

FM: Penso que ainda 
não. Quem não conhece a 
agricultura pensa que é muito 
fácil trabalhar nela. Não sabem 
as dificuldades pelo qual as 
pessoas passam. Pensam que é 
só plantar e tudo cresce. Não 
existe a noção que tudo o que 
precisamos para comer vem da 
agricultura quer ela seja em 
modo de produção biológica 

A que sabe Portugal?

http://www.phaarmpecas.pt
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ou em modo de produção 
intensiva.

B: Que objectivos/desafios 
para 2014/2015

AC: Por agora são alargar mais 
a rede de lojas que vende os 
nossos produtos e a preparação 
da exportação.

A que sabe Portugal?

Onde encontrar

Rua S. Pedro Fins, 73A

4720-201 Caires

Amares - Portugal

Tlm: (+351) 917 836 482

mail: quelhabranca@gmail.com

GPS: 41.644845 / -8.353859

http://www.phaarmpecas.pt
mailto:quelhabranca@gmail.com
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DOCES PECADOS
Daniel Roldão, Sabores Santa Clara

“Nada se perde. Tudo se pode transformar em coisas boas.”

A que sabe Portugal?

http://saboressantaclara.com/
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BIZMIX: Como e quando 
surgiu?

DANIEL ROLDÃO: A Sabores 
Santa Clara surgiu no final de 
2005, em Portalegre, após 2 anos 
de longa preparação. O objectivo, 
nessa altura, estava focado na 
produção e comercialização de 
rebuçados de ovo de Portalegre, 
um doce conventual do seculo 
XVIII, confinado até então às 
fronteiras do Alto Alentejo. 

B: O rebuçado de Portalegre 
é um doce conventual cuja 
origem remete para 1860. O 
que foi feito para recuperar esta 
“essência”?

DR: Nos dois anos que 
antecederam a fundação 
da empresa, foi feito um 
levantamento exaustivo de todos 
os dados do produto e formas 
de o confecionar. Paralelamente, 
foram elaborados estudos de 
prateleira e de comercialização. 
Neste contexto, foi desenhado o 
processo de fabrico que, mantendo 
a fidelidade do produto às origens, 

visava favorecer a produção de 
maiores quantidades. O resultado 
foi, assim, a instalação de uma 
industria alimentar, sujeita a 
rigoroso controle das normas de 
segurança, mas onde o processo 
de produção e ingredientes 
se mantiveram praticamente 
inalterados, com vista a uma 
melhoria e não a uma adulteração 
da receita conventual. 

B:Para chegar ao produto final, 
que dificuldades encontrou?

DR: O principal desafio foi 
conseguir respeitar e preservar 
o modo de fabrico tradicional 
do produto. Por isso, os anos 
de 2006 a 2008 foram de 
grande atividade. O primeiro 
doce conventual “embalado” 
contou com o apoio de vários 
intervenientes, nomeadamente a 
Escola de Hotelaria do Estoril, 
o departamento de engenharia 
alimentar da Universidade 
Católica do Porto bem como de 
uma equipa de investigadores 
que se dedicou a aprofundar o 
desenvolvimento do produto.

B: Qual o tempo médio para a 
produção dos rebuçados? 

DR: Os rebuçados de ovo 
de Portalegre da Fábrica 
do Rebuçado® são feitos 
manualmente ao longo de 5-6 
dias de produção, passando pela 
“feitura” de pequenas bolinhas de 
massa de ovo até ao seu embrulho 
em papel de seda. O único 
equipamento elétrico é uma panela 
onde as gemas são misturadas e 
cozidas com o açúcar. Teria sido 
mais simples recorrer a soluções 
técnicas mais “agressivas” para 
obter um produto aparentemente 
semelhante ao original e, dessa 
forma, eliminar pontos fracos 
aparentemente associados. Mas o 
objectivo nunca foi esse.

B: Vendem rebuçados avulso, 
em embalagens premium e 
personalizam as mesmas para 
festas e eventos. A aceitação 
do consumidor, a esta 
“recuperação”, como tem sido?

DR: Uma das características do 
rebuçado de ovo de Portalegre é, 

A que sabe Portugal?
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desde sempre, a sua apresentação 
cuidada. As alternativas de 
personalização foram pensadas de 
forma a não desvirtuar o produto 
nem a marca, mas a permitir criar 
um apontamento elegante e ao 
gosto de cada um. As embalagens 
premium são personalizadas 
por impressão serigráfica, sendo 
mencionado que se trata de uma 
edição especial. O próprio papel do 
rebuçado pode ser personalizado. 
Isto acontece desta forma porque 
se trata, precisamente, de um 
produto artesanal, onde cada 
rebuçado é um rebuçado. Neste 
quadro, e em quase 10 anos 
de existência, a aceitação do 
consumidor ao produto tem sido 
francamente positiva. 

B: Depois do rebuçado, 
surgiram outros produtos 
“gourmet”. Onde se inspira para 
os criar?

DR: A vida é uma fonte de 
inspiração e a criatividade, como 
competência, é um dos valores da 
Sabores Santa Clara. Recordo, por 
exemplo, o período em que a equipa 
debatia o surgimento no mercado 

de uma marca de bolachas que 
trabalhávamos intensamente desde 
há uns meses atrás. 

Nessa altura, deparámo-nos 
com uma série de conceitos no 
mercado, sendo que não era 
nosso ojectivo inventar um 
“milagre” para tornar o produto 
mais valioso. Recordo que uns 
passavam por nomes em inglês, 
outros por imagens de avós a 
fazerem bolachas numa cozinha 
a abarrotar de “criadagem,” num 
cenário de grande aristocracia. 
Mas isto, não era a Sabores de 
Santa Clara, que quer fugir ao 
“encapotamento” das nossas 
origens e da nossa língua. Em 
homenagem às nossas avós, que 
eram maioritariamente humildes, 
simples e modestas, a nossa linha 
de bolachas foi pensada na ótica de 
quem as iria, de facto, comprar e 
comer. Preparámos, portanto, um 
packing simples, mas adequado, 
e batizámo-las de “Simplesmente 
bolachas” ….para lá de boas”.  

B: Fale-nos um pouco dos 
licores, das bolachas e dos 
xaropes.

DR: Os licores, assinados pela 
marca Botica, são uma aposta na 
recuperação do hábito perdido de 
beber um licor. A sua origem é 
ancestral e o seu aparecimento foi 
motivado pelas suas propriedades 
terapêuticas. 

A marca tem, pois, como objectivo 
a criação de uma linha de licores, 
baseada na singularidade de 
aromas que só o nosso território 
e cultura proporciona, caso da 
maçã bravo, castanha assada, 
marmelada, poejo, entre outros. 

Relativamente à gama 
Simplesmente Bolachas, estas são 
confeccionadas de acordo com 
métodos artesanais, sem quaisquer 
corantes e conservantes. São, por 
isso, bolachas muito singulares e 
especiais. De momento, existem 
já cinco sabores disponíveis 
no mercado: Simplesmente 
Porto, Simplesmente Cerveja, 
Simplesmente Especiarias, 
Simplesmente Chá (flor de 
laranjeira) e Simplesmente 
Gengibre.

A que sabe Portugal?
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No que diz respeito aos xaropes, 
desenvolvidos em parceria com os 
Quiosques de Refresco, estes são 
os únicos no mercado nacional 
com ingredientes exclusivamente 
naturais. Lançámos, recentemente, 
os sabores de limão e de tomilho-
limão, os quais se juntaram às 
opções de Groselha, Capilé, 
Tangeriana, Erva Príncipe e Chá 
Verde Gorreana.

Todos os nossos produtos são 
artesanais, de fabrico 100% 
nacional, elaborados sem aditivos, 
numa tentativa de assegurar e 
perpetuar a tradição, com uma boa 
dose de inovação.

B: Onde podemos comprar as 
vossas delícias?

DR: A Sabores Santa Clara está 
representada de norte a sul do 
país e ilhas, em cerca de 40 pontos 
de venda, onde temos a certeza 
que o elo entre a empresa e o 
cliente não é quebrado. Os nossos 
produtos podem encontrar-se 
em lojas de produtos tradicionais 
e gourmet, cafetarias, concept 
stores, restaurantes e quiosques 
onde sejam procurados e vendidos 
bons produtos.

Os nossos pontos de venda podem 

ser consultados no nosso site 
-  www.saboressantaclara.com, 
e no nosso facebook, através da 
funcionalidade store locator que 
permite identificar a loja mais 
conveniente para o consumidor.

Paralelamente, os nossos produtos 
podem ainda, para efeitos de maior 
comodidade, ser adquiridos na loja 
online da Sabores.

B: “O Portugal de Hoje”, 
valoriza a agricultura?

DR: Temos condições para 
produzir não muito, mas o melhor. 
Consequentemente, possuímos 
a capacidade de desenvolver os 
melhores produtos resultantes 
dessa transformação. Há, portanto, 
um potencial enorme que, quando 
eficazmente convertido, leva a 
que Portugal e o Mundo apreciem 
e valorizem, efectivamente, 
a genorosidade da nossa 
agricultura. Cabe-nos, no entanto, 
hoje, saber-nos valorizar.

B: O que lhe falta fazer?

DR: Sou apologista de que é a 
vida que nos abre os caminhos e 
não o contrário. À medida que os 
caminhos se revelarem, sei que 
agirei de acordo.

B:  “Nada se perde, tudo se pode 
transformar.” Quer comentar?

DR: Há 3 anos, quando mudámos 
de instalações, conseguimos passar 
de um espaço de 175 m2 para 
400 m2, aumentando o número 
de salas, sem precisar de comprar 
parafusos. Nas nossas antigas 
instalações, o teto era revestido 
a painel isotérmico. Nas novas 
instalações esses material não era 
necessário, pelo que convertêmo-
lo em mais paredes. Ficou perfeito 
e não comprámos um único 
parafuso.

Esta situação reflecte bem a 
postura da Sabores Santa Clara 
que, na criação de produtos, 
não encontra impossíveis, mas 
oportunidades para novos sabores. 
Como dizia Eça, “reconstruir é 
sempre inventar”.

B: A que sabe Portugal?

DR: Sabe a esperança, a força e a 
coragem. Não sei se esta mistura 
é do agrado de todos, mas mesmo 
para quem não goste, o melhor é 
provar de peito aberto porque a 
medos não se chega lá.

A que sabe Portugal?

www.saboressantaclara.com
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Passamos grande parte da nossa 
vida em processos de orientação, 
alguns bastante difíceis. Muitos, 
revestidos pelos mais diversos 
formatos e enquadramentos. 
Vivemos certamente fases ou 
momentos em que nos preocupa 
a orientação vocacional ou 
educativa, de encaminhamento dos 
estudos em função das aptidões e 
motivações. Outras etapas chegam 
em que nos orientamos tendo por 
base as possibilidades de emprego 
e colocação. 

Bom seria, nestas e em outras 
obrigatórias fases da vida, que 
existisse uma bússola mágica que 
nos desse aquela parte colorida 
do norte magnético ou o ponto 
cardeal do norte geográfico. 
Seria igualmente fantástico 
que, ao longo da vida, sempre 
que existissem dificuldades de 
orientação, olhássemos para o 
sol ao meio dia e encontrássemos 
o norte dos nossos sonhos, na 
sombra reflectida ou que, com 
um pouco mais de paciência, 
aguardássemos pelo pôr-do-sol, 
descobrindo o caminho para 
aquele oeste motivador que 
durante tanto tempo procurámos. 

Infelizmente, correndo ou 
caminhando, depressa ou devagar, 
nem sempre encontramos 
superfícies planas e horizontais, 
retirando toda a utilidade às 
bússolas da nossa vida enquanto 
simultaneamente sentimos que 
não estamos preparados para 
fazer a sua correcção metálica. 
Da mesma forma, perdemo-
nos nos dias de céu nublado ou 
nas imensas noites sem dormir 
porque de nada nos valerá, nestas 
circunstâncias, a orientação pelo 
sol. 

Restam-nos as estrelas, também 
orientadoras. As suas constelações. 
E pouco nos importará que seja 
a Ursa Maior, a Menor, Orion 
ou Cassiopeia. Queremos apenas 
saber para onde ir. 

Acredito que as estrelas, sendo 
protagonistas do método natural 
de orientação mais antigo, 
ajudem também as organizações 
e empresas a não se perderem 
quando caminham em busca 
do sucesso, um trajecto árduo 
longo e eventualmente de muito 
curta duração. No entanto, para 
isso acontecer, é absolutamente 
vital que a constelação rainha 

sejam os seus recursos humanos 
devidamente valorizados e 
não transformados em simples 
números, sem rosto.

Estou absolutamente convencido 
de que mais importante do que ter 
bússolas com agulhas douradas ou 
topo de gama, e de durabilidade 
duvidosa, as organizações e 
empresas devem ser especialmente 
guiadas por todas as suas estrelas. 
Estas sim, as únicas capazes de 
orientar, de uma forma sustentada 
e gratificante, pelos caminhos 
verdadeiros. 

Em gestão, não basta saber que 
existem as estrelas. É preciso fazê-
las brilhar. 

 

José Rodrigues
Visar

Opinião: Orientação pelas estrelas



Onde estamos
Cascais, Sintra, Oeiras (imóveis de luxo) - vocacionados para 
clientes golden - visa
Lisboa centro - imóveis de luxo entre outros (preços mais 
acessíveis) 
Arredores de Lisboa - Zona Norte (Odivelas, Lumiar)
Viseu centro e arredores (concelho)
São Pedro do Sul / Vouzela / Oliveira de Frades

Tratamos de:
Arrendamentos / Vendas / Trespasses / Gestão de rendas
Toda a documentação desde o contrato até à escritura
Certificados energéticos
Obras e reparações
Seguros
Golden Visa

Contactos
anabela.sousa@anabelasousa.com | 967728553 / 969678582 / 
232184952 

www.anabelasousa.com

Licença AMI 6026

http://www.udaca.pt
http://www.anabelasousa.com
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Casos de Sucesso: A inovar desde 1738

“A Quinta da Pacheca é uma das mais conhecidas propriedades do 
Douro, tendo sido das primeiras a engarrafar vinhos com a sua marca. 

É num documento datado de Abril 1738 que pela primeira vez se faz 
referência à Quinta chamada “da Pacheca” por ser sua proprietária D. 
Mariana Pacheco Pereira. Nessa altura, a Quinta era um conjunto de 

vinhas adquiridas através dos tempos aos conventos de Salzedas e de 
S. João de Tarouca.”

Sandra Dias - The Wine House Hotel - Enoturismo

http://www.quintadapacheca.com/pt/Quinta-da-Pacheca/Vinhos/Vinhos-Pacheca.aspx
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BIZMIX: A história da Quinta 
da Pacheca está repleta 
de marcos importantes. O 
primeiro, inicia-se em 1738, 
pelo facto de ser a primeira 
propriedade a engarrafar vinho 
de marca própria. Fale-nos um 
pouco do que se seguiu.

SANDRA DIAS: Em 1903, D. 
José Freire de Serpa Pimentel, 
que nutria grande paixão pelo 
vinho, decidiu comprar a Quinta 
da Pacheca, para se dedicar com 
grande empenho à sua produção.

Nessa altura já era proprietário 
da Quinta de Vale de Abraão, 
espaço privilegiado de lazer para a 
aristocracia da época.

No ano imediato à compra 
da Quinta da Pacheca, deu-se 
início a uma primeira grande 
reconstituição dos vinhedos. De 
modo inovador para a época, as 
vinhas novas foram desde logo 
plantadas por castas em talhões, 
sendo separados por ruas largas 
para melhor facilidade dos 
trabalhos.

Em 1916 dá-se um novo passo 
com a construção de novos lagares 
e armazéns. Estes lagares, onde 
ainda hoje são vinificados os tintos 
da Pacheca, sendo em número 
de 8 e impressionam pela sua 
capacidade e imponência.

Posteriormente, foram 
reconstruídas as vinhas mais 
velhas, e iniciada a comercialização 
dos vinhos de Denominação de 

Origem Douro (D.O.C) produzidos 
na Quinta da Pacheca.

Recentemente, a Quinta de Vale 
de Abraão foi também replantada 
com 17 hectares de vinha 
tendo-se recorrido a enxertos 
prontos totalmente certificados/
selecionados e aos mais modernos 
métodos de plantação.

A Quinta da Pacheca é 
denominada de produtor 
engarrafador de vinhos de Quinta, 
todos os anos com produções 
limitadas de Vinhos do Douro 
D.O.C de excelente qualidade 
e Vinhos do Porto somente de 
categorias especiais.

Em junho 2012, a maioria do 
capital das empresas Quinta 
da Pacheca foi adquirido por 
Maria do Céu Gonçalves e Paulo 
Pereira, empresários portugueses 
radicados em França.

A Quinta passou a fazer parte de 
um grupo empresarial moderno, 
consistente e dinâmico, abrindo-se 
um novo ciclo de desenvolvimento.
Manter e dinamizar uma das mais 
conhecidas unidades de turismo 
de charme do Douro e reforçar a 
qualidade dos vinhos Pacheca são 
os grandes desafios assumidos 
pela nova equipa da Quinta da 
Pacheca.

B: Como é lidar com um 
aumento de 600%, no volume de 
produção, no espaço de 1 ano?

SD: Não é fácil lidar com o 

aumento que estamos a ter, 
principalmente porque as 
infraestruturas disponiveis não 
são as ideais, no entanto com o 
esforço de toda a equipa e com 
muito rigor e organização, tem 
sido ótimo e fácil.

B: Actualmente, qual é a vossa 
produção média?

SD: Produção média/garrafas em 
2014 será 600 mil garrafas

B: Que vinhos podemos 
encontrar na vossa Quinta?

SD: Na Quinta da Pacheca 
poderão encontrar toda a gama de 
vinhos, Colheitas Branco, Tinto 
e Rosé, Superior branco e Tinto, 
Vinhas Velhas Tinto e Grande 
Reserva Touriga Nacional. Além 
dos vinhos do Douro, poderão 
também encontrar vinhos do 
Porto, White, Tawny, Reserva, 10, 
20 e 30 Anos, Pink, Lágrima, LBV 
e Porto Vintage.

B: Em Portugal, onde podemos 
comprar os vinhos?

SD: Em Portugal, poderão 
comprar a gama base, que são 
as colheitas tintos nas grandes 
superficies (Jumbo, Makro e El 
Corte Inglês). Os restantes vinhos 
poderão encontrar em garrafeiras 
(GN Cellar, Tio Pepe, Quinta da 
Foz)

B: E Para que países estão neste 
momento? 

Casos de Sucesso: A inovar desde 1738

desenvolvimento.Manter
desenvolvimento.Manter
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SD: Neste momento o principal 
mercado é França e estamos na 
Suiça, Alemanha, Bélgica, Brasil, 
Canadá, EUA, Angola e China.

B: Numa região tão demarcada 
como a do Douro, o que vos 
diferencia da concorrência?

SD: Sobretudo a paixão, de se ser 
duriense, de trabalhar no Douro, 
de fazer parte de uma das mais 
belas regiões do mundo. Essa 
paixão reflecte-se na forma como 
acolhemos quem nos visita, na 
forma dedicada de trabalhar e 
ambicionar só o melhor, para o 
cliente, para a Pacheca e para o 
Douro.

B: Criaram o “Pacheca Rosé” 
recentemente. Como foi e tem 
sido a aceitação? 

SD: A aceitação tem sido 
excelente, pois o Rosé foi 
criado tendo por base o que o 
consumidor atual de rosé pede, ou 
seja, deixou de ter a cor rosé para 
ter uma cor salmão mas com toda 
a fruta que as castas que nele estão 

presentes lhe transmitem.

B: Apostar no enoturismo 
é apostar nas vendas. 
Concorda? Que actividades 
complementares se podem fazer 
na Quinta?

SD: Concordamos plenamente, 
apostar no enoturismo é apostar 
nas vendas e na diferenciação. 
As actividades complementares 
passam por visitas guiadas às 
instalações e provas comentadas 
de vinhos, picnics no meio da 
vinha, passeios de bicicleta, 
passeios de barco, minicursos 
de enologia, workshops 
gastronómicos, almoços/ 
jantares vínicos e ainda eventos 
empresariais e sociais (casamentos 
por exemplo).

B: Considera que o vinho 
português é visto no mundo 
como um vinho de qualidade?

SD: Consideramos haver 
uma mais-valia enorme para 
o consumidor dos vinhos 
portugueses em todo o mundo, ou 

seja, a relação qualidade/preço do 
vinho Português é imbativel.

B: Como é inovar no sector 
primário e criar mais-valias?

SD: Não é uma missão nada 
fácil sobretudo nesta localização, 
com a grande condicionante da 
interioridade que limita o acesso 
a mão-de-obra especializada e 
profissionalizada. Não é fácil 
querer seguir rumo à inovação 
quando há ainda um certo 
sentimento de pequenez face a 
outras realidades e também de 
resiliência face à mudança. Mas 
“Deus quer, o Homem sonha, 
a obra nasce” já dizia o poeta 
e na Quinta da Pacheca ainda 
há muitos sonhos para trazer à 
realidade, muitas obras para fazer 
nascer.

B: Que objectivos/desafios para 
2014/2015? 

SD: Atingir 750.000 garrafas de 
vendas.

Casos de Sucesso: A inovar desde 1738
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Inovação: Rutz - Genuinamente Portuguesa

GENUINAMENTE PORTUGUESA
Hugo Baptista, Rutz

“O valor tradicional só por si não é valorizado, mas sim quando nessa 
tradição somos capazes de inovar, reinventar e arranjar formas originais 
de o conceber. E é nisto que marcamos a diferença e insistimos para que 

as nossas criações não percam a mística, a nossa herança,
mas dotando- as de uma modernidade globalizada.” 

http://www.rutz.pt/
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Inovação: Rutz - Genuinamente Portuguesa

BIZMIX: Quando e como surgiu?

HUGO BAPTISTA: A rutz 
walk in cork nasce em Janeiro 
de 2012, mas a ideia surge mais 
cedo até chegar ao conceito final. 
Sempre fomos apaixonados pela 
área do calçado e sempre olhámos 
para o calçado como peças 
criativas únicas e absolutamente 
relevantes/imprescindíveis para 
qualquer mulher e hoje em dia 
vemos isso a acontecer cada vez 
mais no segmento masculino. 

Mas com um mercado fortemente 
agressivo e com inúmeras marcas, 
tínhamos que marcar a diferença. 
Tudo partiu da premissa inicial de 
fazer um produto 100% português 
e que potenciasse cada vez 
mais as nossas raízes, as nossas 
origens, a nossa história. Assim, 
considerámos que era possível 
aliar o melhor dos dois mundos da 
indústria portuguesa, o calçado e a 
cortiça, mas na vertente da moda, 
do design. O nosso objectivo foi 
reinventar a cortiça de forma a 
capitalizar este material tão nobre, 
mas posicioná-lo do lado da moda, 
da sofisticação, com o selo de um 
futuro cada vez mais sustentável. 

Porém, não estando ainda 
satisfeitos com a combinação 
dos 2 sectores, optámos por 
tentar enaltecer o calçado 
acrescentando os elementos 
portugueses inspirando assim as 
nossas criações com simbologia 
portuguesa, a começar com o 
Lenço dos Namorados em 2012, 
passando pela Renda de Bilros 
em 2013 e actualmente com a 
inspiração dedicada à Filigrana. 

B: Porquê o calçado?

HB: O Calçado principalmente 
pela paixão pela área e pelas 
suas criações, mas igualmente 
porque o calçado vive uma época 
nunca antes vista, com forte 
reconhecimento internacional, 

ultrapassando gigantes como a 
Itália no preço médio saído da 
fábrica, temos um claro e evidente 
know-how na indústria e isso é 
visível quando percebemos que 
grandes marcas retornaram a 
produzir as suas colecções em 
Portugal.

B: São uma marca portuguesa, que 
pretende valorizar o artesanato. 
Quais as vossas linhas?

HB: Consideramos tal como 
tantas outras artes ancestrais que 
devem estar sempre a par e passo 
com a inovação e procurar formas 
diferentes e originais de se manter 
relevantes. O mercado assim o 
exige e é nessa linha que tentamos 
redescobrir um Portugal capaz 
de reinventar os seus elementos, 
as suas raízes. Sentimos que 
Portugal tem um potencial 
enorme, mas ainda pouco 
explorado relativamente às suas 
próprias simbologias. Tentamos 
inspirar-nos no vastíssimo espólio 
construído durante vários séculos 
e dar-lhe uma outra imagem, 
mais ousada, mais internacional 
e apelativa para o mercado 
português e além fronteiras. 

O nosso objectivo é em cada ano 
haver uma inspiração simbólica 
de elementos portugueses que 
ajudem a contar uma história não 
só para nós portugueses, mas 
também para transmitir o que é 
Portugal ao mundo. 

O facto de termos “Letters” 
nas nossas colecções (ex. Love 
Letters Collection, inspirada 
nos Lenços dos Namorados; a 
Sea Letters Collection, inspirada 
nas Rendas de Bilros; e a actual 
Filigree Letters Collection, 
inspirada na Filigrana) tem um 
propósito. A melhor analogia 
possível é pensarmos que estamos 
a escrever cartas (através de 
inscrição no calçado) para todo o 
mundo, servindo de veículo para 

transmitir a nossa história, as 
nossas origens. 

B: Como é a aceitação do público?

HB: A aceitação do público tem 
sido fantástica! Sentimos por 
um lado que os portugueses 
estão realmente a valorizar o 
que é nacional, o que transmite 
portugalidade. O que antes 
poderia ser alvo de algum 
tradicionalismo muito pouco 
valorizado, hoje sentimos o oposto. 
Ao contactarmos com as pessoas 
elas transmitem-nos orgulho 
por haver empreendedores que 
agarram e acreditam no valor 
português. Ao longo das colecções 
vamos criando laços com pessoas 
que acabam por demonstrar uma 
paixão sentida pela marca, uma 
vontade de promoverem a marca 
como um símbolo do que melhor 
se faz em Portugal. E isso para 
nós é gratificante! Dá-nos energia, 
um sentimento que estamos no 
caminho certo e temos um apoio 
incondicional para novos desafios.

Do lado do público internacional, 
sentimos através das feiras 
internacionais, que contribuímos 
para que Portugal seja visto 
como um país resiliente, capaz 
de se mobilizar e criar conceitos 
originais e diferentes do que 
muitos países desenvolvidos 
apresentam. Claramente os países 
nórdicos são os mais receptivos 
principalmente pelo material eco-
friendly, mas o Japão, os EUA e 
a Austrália mostram uma clara 
aposta em produtos diferentes, 
originais, elegantes e sustentáveis.

B: Onde vão buscar a inspiração?

HB: Estamos sempre a par das 
novas tendências da moda e 
existem inúmeras plataformas 
que nos permitem captar as novas 
tendências na área do calçado. 
Acreditamos que nesta 1a fase 
temos muito trabalho pela frente 
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para colocar a cortiça como 
produto naturalmente interessante 
e substituto de outros materiais 
mais banalizados no mercado. Por 
isso, a nossa inspiração segue uma 
linha de modelos tendencialmente 
mais comerciais, mas sempre 
com um ou outro apontamento 
mais disruptivo. Mas acima de 
tudo procuramos criar modelos 
que sejam práticos, urbanos, 
confortáveis e que dêem destaque 
à cortiça enquanto elemento 
sofisticado, com design e alegre 
(dotar a cortiça com cor, padrões 
diferenciados).

Relativamente à inspiração/
mote das colecções baseamo-
nos nos elementos portugueses 
mais emblemáticos, como 
tive a oportunidade de referir 
anteriormente.

B: Como é “casar” dois sectores 
tão fortes e em crescimento: a 
cortiça e o calçado?

HB: Para nós é o best fit! A 
conjugação é perfeita. Aliar 2 
dos sectores mais importantes 
do país e que vivem um forte 
crescimento e orgulho nacional só 
pode garantir sucesso. Mas como 
em tudo não há mundos perfeitos...
Para chegar à materialização do 
conceito rutz foi uma tarefa árdua, 
uma vez que a indústria não está 
habituada a trabalhar a cortiça 
como um todo no calçado. Mas 
isso deu-nos ainda mais força, 
uma sensação de oportunidade e 
um certo pioneirismo. Foi difícil 
confrontar diversas fábricas 
para criar o conceito rutz, mas 
chegamos a bom porto e hoje em 
dia acabamos por ter contactos 
de fábricas que pretendem criar 
parcerias interessantes com a rutz.

B: Como comunicam a marca, 
num momento de crise e de 
crescimento do sector?

HB: Pode ser um cliché hoje em 
dia, mas é uma verdade absoluta. 

A crise permite-nos repensar 
sobre a forma como fazemos as 
coisas e dá-nos espaço e liberdade 
para pensarmos em fazer as coisas 
de maneira diferente. Romper com 
obstáculos, com vícios que vamos 
acumulando. Um bom exemplo 
disso é o grande desenvolvimento 
na área do turismo urbano que 
temos vindo a assistir seja em 
Lisboa ou no Porto ou até noutras 
capitais de distrito. 

Globalmente, a situação para 
nós é igual. Podemos dizer que a 
crise é a base da criação da rutz. 
Sem a crise não vivíamos tão 
intensamente a portugalidade 
como hoje em dia; sem a crise não 
nos reinventávamos e faríamos a 
diferença! O crescimento do sector 
permite-nos ser sustentáveis e 
perceber que estamos no caminho 
certo e temos potencial de 
crescimento não só no mercado 
nacional, mas também no mercado 
internacional. O trabalho de 
divulgação e promoção nessa 
área está a ser notório e um 
case study a nível nacional. E lá 
está, a crise fez-nos, enquanto 
indústria repensar a nossa forma 
de actuação, fez-nos arriscar mais 
e fazer melhor!

B: O que vos diferencia?

HB: Num primeiro olhar, a 
cortiça é o elemento que mais 
nos diferencia no sector. Mas a 
rutz é mais do que uma marca 
de calçado feito em cortiça...A 
procura pela inovação dos 
próprios modelos, as inscrições de 
portugalidade no nosso calçado, a 
sustentabilidade do material que 
é claramente o material do futuro 
e a conjugação de todos estes 
factores aliados à sofisticação, à 
elegância e ao design das nossas 
criações permitem aliar 2 aspectos 
aparentemente antagónicos: por 
um lado o valor das nossas raízes, 
da nossa origem (o aspecto mais 
tradicional/nossa herança) e, 
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por outro lado, a modernidade, 
o design e a utilização de um 
material sustentável e com futuro. 
A isto chamamos o rurbanism, 
que alia o aspecto tradicional com 
a modernidade e isso é o que nos 
diferencia, claramente.

Criar uns ténis em cortiça há uns 
anos era impensável e insólito. 
Hoje faz todo o sentido e prova 
disso é que além da rutz, a própria 
Nike desenvolveu o ano passado 
uns ténis feitos inteiramente em 
cortiça para um dos melhores 
jogadores de basquetebol 
americano, James LeBron. 

Tudo indica que estamos em 
sintonia com a exigência e as 
necessidades do mundo que nos 
rodeia.

B: O “Portugal de Hoje” valoriza o 
que é tradicional e feito no nosso 
país?

HB: O “Portugal de Hoje” valoriza 
e muito o que é português e 
feito em Portugal, mas que ao 
mesmo tempo “agite” o mercado. 
O valor tradicional só por si não 
é valorizado, mas sim quando 
nessa tradição somos capazes 
de inovar, reinventar e arranjar 
formas originais de o conceber. E 
é nisto que marcamos a diferença 

e insistimos para que as nossas 
criações não percam a mística, a 
nossa herança, mas dotando-as de 
uma modernidade globalizada.

Quanto ao “made in Portugal” 
hoje é claramente um factor crítico 
de sucesso, seja em Portugal, 
seja a nível internacional. Se 
existem 3 países no ranking do 
melhor calçado do mundo, eles 
são França, Portugal e Itália. 
Juntamente com as marcas 
portuguesas lutamos para que 
Portugal seja líder de referencia e 
estamos muito perto disso. 

Em todos os nossos produtos 
e materiais de marketing está 
sempre “made in Portugal”. 
É imperativo e selo de 
reconhecimento, know how, 
qualidade e conforto. E isso é um 
claro orgulho nacional e que exige 
ser divulgado e até “patenteado”.

B: Onde estão presentes?

HB: A rutz está presente em 
mais de 50 lojas a nível nacional 
e presente com representação e 
lojas na Holanda, Austrália, Brasil, 
Dinamarca, Suécia, Lituânia, 
Estados Unidos (Nova York e 
New Orleans), Canadá e Japão.

Estamos neste momento em 

negociações para entrar no 
mercado Suíço.

B: E a internacionalização, já 
começou?

HB: Já começamos a 
internacionalizar, mas ainda não 
estabelecemos um plano concreto 
e delineado sobre a forma como 
divulgar a rutz noutros países. 
Participámos pela 4a vez na feira 
GDS em Dusseldorf  através de 
uma parceria com a APICCAPS 
e que nos permitiu ter alguns 
contactos interessantes, mas 
muitas das relações internacionais 
que temos tido é fruto da 
presença nas redes sociais que 
nos têm garantido notoriedade 
e referência noutros países. Mas 
sentimos que isso terá de ser a 
prioridade para 2014/2015 com 
um plano concreto na área de PR 
e na participação em certames de 
referência. 

B: Quer falar-nos um pouco da 
nova colecção?

HB: A nova colecção FW14-15 
teve uma evolução estrondosa em 
relação às anteriores, uma vez 
que o nosso objectivo foi criar 
uma colecção mais elegante, com 
padrões diferenciados e utilizar 
impressões animais (animal prints) 

Inovação: Rutz - Genuinamente Portuguesa
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na nossa colecção. O elemento 
da Filigrana aparece como 
apontamento discreto, gravado em 
metal dourado, com acabamentos 
de luxo e vários modelos distintos, 
desde as botas cavaleiras com 
pormenores de fecho traseiro e 
com alguns acabamentos em pele, 
desde sapatos Mary Jane de cor 
natural, escamas e piton, passando 
por botas texanas que jogam 
com a simplicidade dos padrões e 
apontamentos, ao modelo Chelsea 
e aos Botins curtos com tiras do 
estilo monkstrap. Nesta colecção 
apostámos essencialmente 
em padrões completamente 
diferentes do que normalmente 
estamos habituados a ver em 
cortiça, de forma a provocar uma 
colecção refinada, com glamour 
e procurando marcar a diferença 
nos acabamentos e apontamentos 
discretos em dourado.

Na colecção de homem, a 
primeira colecção MAN lançada 
pela rutz, dedicámos a colecção 
aos grandes Exploradores/
Navegadores portugueses – THE 
EXPLORERS COLLECTION. 
Todos os modelos têm o nome de 

alguns dos grandes navegadores 
como Gama, Bartolomeu, Cabral, 
Magalhães e Zarco.

A colecção de homem prima 
pela elegância e pelo tipo de 
construção GOODYEAR 
WELTED igual a grandes 
marcas de sapatos exclusivas para 
homem. Esta construção permite 
uma maior robustez, qualidade e 
durabilidade do sapato, permitindo 
garantir maior conforto no dia 
a dia. A colecção inspirou-se 
em modelos clássicos ingleses, 
como Derby, Oxford e Chelsea 
e criámos um modelo montanha 
para homens mais aventureiros e 
“exploradores”, dando-lhe o nome 
de Gama. Sendo a 1a colecção 
para homem apostámos em cores 
e textura de cortiça mais discretas, 
com o objectivo de ter dupla 
funcionalidade: formal e casual. 
Introduzimos cortiça totalmente 
envernizada em alguns modelos 
como forma de realçar as valências 
e o que é possível fazer com a 
cortiça.

B: Objetivos/desafios para 
2014/2015

HB: O objectivo para 
2014/2015 passa claramente 
pela internacionalização da 
marca através da participação 
em feiras relevantes como a 
MICAM, WHO’S NEXT, etc..., 
pela promoção das colecções em 
Portugal, sobretudo com enfoque 
da primeira colecção para homem 
da rutz, em Portugal; passa por 
dinamizar a nossa relação com as 
lojas parceiras e activar a marca 
em eventos que façam sentido 
para a rutz | walk in cork e 
pela abertura e dinamização da 
primeira loja/showroom no LX 
Factory no ed. I, piso 0, que abriu 
portas no dia 7 de Setembro, 
aberta todos os dias das 12h-20h. 
Estamos neste momento a 
preparar o inauguração oficial 
da loja com imprensa, bloguers e 
clientes.

Inovação: Rutz - Genuinamente Portuguesa
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Incentivos: Medida Emprego Jovem Ativo

A Portaria 150/2014, de 30 de julho, 
criou a Medida Emprego Jovem 
Ativo, que constitui um incentivo à 
contratação de jovens desempregados.

A Medida consiste no 
desenvolvimento de uma experiência 
prática em contexto de trabalho 
por equipas de jovens, compostas 
por 2 ou 3 jovens desfavorecidos 
do ponto de vista das qualificações 
e da empregabilidade e 1 jovem 
qualificado, tendo em vista melhorar 
as suas condições de integração 
socioprofissional.

Os principais objetivos da presente 
medida são a promoção da integração 
socioprofissional de jovens, através 
do desenvolvimento de atividades que 
lhes permitam adquirir competências 
sociais e relacionais e, a promoção 
e o desenvolvimento e integração 
profissional de jovens não detentores 
da escolaridade obrigatória e em 
situação de desfavorecimento em 
matéria de qualificações, tendo 
em vista favorecer processos de 
qualificação escolar e profissional 
e melhoria das condições de 
empregabilidade.

 DESTINATÁRIOS

Os destinatários desta medida são 
jovens com idade entre os 18 e os 
29 anos inclusive, inscritos como 
desempregados no IEFP e que se 
encontrem numa das seguintes 
situações:

•Não possuam a escolaridade 
obrigatória e que se encontrem 
em particular situação de 
desfavorecimento face ao mercado de 
trabalho, ou porque abandonaram a 
escola ou porque não concluíram o 3º 
ciclo do ensino básico.

•Detentores de uma qualificação 
de nível 6 ou superior do Quadro 
Nacional de Qualificações, ou seja, 
detentores no mínimo, de uma 
licenciatura, devendo ainda ter, um 
perfil pessoal e profissional adequado 
à dinamização da atividade a 
desenvolver com os restantes jovens.

Alerta-se para o facto de que não 
podem ser destinatários desta medida, 
os jovens que tenham estabelecido, 

com a entidade promotora, uma 
relação de trabalho, de prestação de 
serviços ou de estágio de qualquer 
natureza (excetuando-se os estágios 
curriculares ou obrigatórios para 
acesso à profissão), nos 12 meses que 
precedem a data de apresentação da 
candidatura e até à data da seleção 
pelo IEFP.

CANDIDATURA

A candidatura é efetuada por 
submissão eletrónica, através do 
Portal NET Emprego, no serviço de 
candidaturas eletrónicas a Medidas de 
Emprego.

A entidade promotora tem que 
reunir cumulativamente os seguintes 
requisitos:

•Estar regularmente constituída e ter 
contabilidade organizada;

•Preencher os requisitos legais 
exigidos para o exercício da atividade 
ou apresentar comprovativo de ter 
iniciado o processo aplicável;

• Ter a sua situação contributiva 
regularizada perante a administração 
fiscal e a segurança social;

• Não se encontrar em situação de 
incumprimento quanto a apoios 
financeiros dados pelo IEFP e ter 
situação regularizada em matéria 
de restituições no âmbito do 
financiamento pelo FSE;

• Não ter salários em atraso 
(excetuam-se as empresas com PER 
ou SIREVE);

• Não ter sido condenada em 
processo-crime ou contraordenacional 
por violação da legislação laboral 
sobre discriminação no trabalho e 
emprego.

Para mais informações sobre a 
medidade contacte-nos através de 
geral@visar.pt

Fonte: IEFP

mailto:geral@visar.pt
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A Portaria 149-A/2014, de 24 de 
julho, aprovou as alterações à Medida 
Estimulo Emprego, passando a 
mesma a integrar as medidas já 
existentes de apoio à contratação – 
Estimulo 2013 e Apoio à Contratação 
Via Reembolso da Taxa Social Única, 
que foram revogadas.

As principais alterações consistem na 
redução ou eliminação, para alguns 
dos destinatários, do período mínimo 
de inscrição no centro de emprego 
e alargamento das condições de 
acesso a este apoio e, na redução do 
prazo de duração do apoio e do seu 
âmbito. A Medida Estimulo Emprego 
consiste na concessão, à entidade 
empregadora, de um apoio financeiro 
à celebração de contrato de trabalho 
com desempregado inscrito no IEFP.

DESTINATÁRIOS: São 
destinatários da atribuição do apoio 
financeiro, as pessoas com quem se 
celebre contrato de trabalho a tempo 
completo ou a tempo parcial, que 
sejam desempregados inscritos no 
centro de emprego, e que:

a) Sejam beneficiários da prestação de 
desemprego;

b) Sejam beneficiários do Rendimento 
Social de Inserção;

c) O cônjuge ou pessoa com 
quem viva em união de facto se 
encontre igualmente em situação de 
desemprego e esteja inscrito no IEFP;

d) Inscrito há, pelo menos 60 
dias consecutivos, nos casos de 
desempregados com idade inferior a 
30 anos ou com idade mínima de 45 
anos ou ainda outros desempregados 
que não tenham registos na 
Segurança Social como trabalhadores 
por conta de outrem nem como 
trabalhadores independentes nos 
últimos 12 meses que precedem a data 
de candidatura;

e) Integre uma família monoparental;

f) Seja vítima de violência doméstica;

g) Seja pessoa com deficiência e 
incapacidade;

h) Seja ex-recluso e aquele que 

cumpra ou tenha cumprido penas ou 
medidas judiciais não privativas da 
liberdade em condições de se inserir 
na vida ativa;

i) Toxicodependente em processo de 
recuperação;

j) Inscrito há pelo menos 6 meses 
consecutivos.

REQUISITOS DA ENTIDADE 
EMPREGADORA: Podem 
candidatar-se as pessoas singulares 
ou coletivas, de natureza privada, com 
ou sem fins lucrativos, incluindo as 
que iniciaram um processo especial 
de revitalização (PER) ou um 
processo no sistema de recuperação 
de empresas por via extrajudicial 
(SIREVE), e que reúnam os seguintes 
requisitos:

a) Estarem regularmente constituídas 
e registadas;

b) Terem a sua situação regularizada 
em matérias de impostos e de 
contribuições para a segurança social;

c) Não se encontrarem em situação 
de incumprimento relativa a apoios 
financeiros do Fundo Social Europeu;

d) Terem a sua situação regularizada 
em matéria de restituição no âmbito 
dos financiamentos do Fundo Social 
Europeu;

e) Terem contabilidade organizada;

f) Preencherem os requisitos legais 
exigidos para o exercício da atividade 
ou apresentar comprovativo de terem 
iniciado o procedimento aplicável;

g) Não terem situação de salários 
em atraso (excluem-se destes 
requisitos as empresas em PER ou em 
SIREVE);

h) Não terem sido condenados 
em processo-crime ou processo 
contraordenacional por violação 
da legislação do trabalho sobre 
discriminação do trabalho e emprego.

REQUISITOS DE ATRIBUIÇÃO 
DO APOIO: São requisitos de 
atribuição do apoio:
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a) Celebração de contrato de trabalho, 
a tempo completo ou parcial, com 
os destinatários que se encontrem 
numa das condições supra referidas. 
O contrato de trabalho pode ser 
celebrado sem termo ou a termo 
certo, por prazo igual ou superior a 6 
meses (al. b) do nº4 do artigo 140º do 
código do trabalho);

b) O contrato de trabalho não pode 
ser efetuado entre o desempregado 
e o último empregador a que 
esteve vinculado por contrato de 
trabalho antes de ficar na situação 
de desemprego, exceto quando 
esta situação de desemprego tenha 
ocorrido há mais de 24 meses;

c) Criação líquida de emprego 
(existe quando o empregador 
atingir, através do apoio, um nº 
total de trabalhadores superior à 
média mais baixa dos trabalhadores 
registados nos 6 ou 12 meses que 
precedem a data da apresentação 
da candidatura) e a manutenção 
do nível de emprego atingido por 
via do apoio (o empregador tem a 
obrigação de manutenção do nível 
de emprego, devendo registar um 
nº total de trabalhadores atingido 
através do apoio quanto a contratos 
com duração inicial inferior a 12 
meses, no mês em que se completa 
a vigência do contrato, bem como 
quanto a contratos com duração 
inicial igual ou superior a 12 meses 
ou a contratos sem termo, no mês em 
que se completa o 12º mês de vigência 
do contrato);

d) Proporcionar formação profissional 
ao trabalhador contratado, durante o 
período de duração do apoio.

e) A remuneração tem que respeitar 
o previsto em termos de retribuição 
mínima mensal garantida e, 
quando aplicável, o instrumento de 
regulamentação coletiva de trabalho;

f) A não cessação do contrato de 
trabalho celebrado ao abrigo desta 
Medida antes de decorridos os 
seguintes prazos: contratos com 
duração inicial de 12 meses ou 
superior ou contratos sem termo 
– antes de 12 meses de vigência do 
contrato.

APOIO FINANCEIRO: O 
empregador que celebre um contrato 
ao abrigo desta medida tem direito a 
um apoio financeiro correspondente a:

a) Contratos a termo certo – 80% 
do IAS (€ 419,22) multiplicado por 
metade do nº inteiro de meses de 
duração do contrato, não podendo 
ultrapassar o valor de 80% do IAS 
vezes 6.

No entanto o apoio financeiro para 
estes contratos pode ser calculado 
com base em 100% do IAS quando 
se trate de um dos seguintes 
desempregados:

• Inscritos no IEFP há pelo menos 12 
meses consecutivos;

• Com idade inferior a 30 anos;

• Com idade igual ou superior a 45 
anos;

• Beneficiários de prestações de 
desemprego;

• Que integrem família monoparental;

• Cujo cônjuge ou pessoa com 
quem viva em união de facto se 
encontre igualmente em situação de 
desemprego e esteja inscrito no IEFP;

• Vítimas de violência doméstica;

• Pessoa com deficiência e 
incapacidade;

• Ex-reclusos e aqueles que cumpram 
ou tenham cumprido penas ou 
medidas judiciais não privativas da 
liberdade em condições de se inserir 
na vida ativa;

• Toxicodependente em processo de 
recuperação;

• Beneficiários do Rendimento Social 
de Inserção.

b) Contratos sem termo – 1,1 IAS 
vezes 12.

c) Contrato a tempo parcial – O 
apoio acima referido é reduzido 
proporcionalmente, tendo por base 
um período normal de trabalho de 40 
horas semanais.

CANDIDATURA: A candidatura 
é efetuada no portal NetEmprego 
através do registo da oferta de 
emprego relativa aos postos de 
trabalho a preencher, devendo 
a entidade indicar a intenção de 
beneficiar do apoio no âmbito da 
medida Estímulo Emprego. A 
entidade pode indicar o desempregado 
que pretende contratar.

Para mais informações, contacte-
nos pelo 232 416 689 ou através de 
geral@visar.pt

Incentivos: Medida Estímulo Emprego

mailto:geral@visar.pt
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CRÓNICA: Ganhar dinheiro? 

Ganhar dinheiro?

 Ganhar dinheiro rápido?

 Ganhar dinheiro e 
desaparecer?

 Fingir que se está a 
criar valor?

 Estas questões são algumas 
que me assaltam a mente 
sempre que leio ou oiço 
algumas noticias.

Culpa de um passado recente e 
atual? Claro que sim mas não 
só.

 São imensos os nichos de 
mercado que no passado foram 
aproveitados com negócios de 
sucesso por empreendedores 
com visão.

O que aconteceu em muitos, 
mesmo muitos, foi que 
morreram os negócios, ficaram 
as dívidas e houve sempre 
alguém que se saiu bem. Com 
dinheiro e sem gerar valor.

Isto é, a gerar valor apenas 
para uma parte.

 Mas se pensarmos em gerar 
valor a longo prazo para todas 
as partes envolvidas então 
estaremos a gerar riqueza.

 2014 iniciou-se com a vontade 
de muitos trabalharem novos 
nichos, digo antes, formas 
diferentes de trabalhar nichos 
existentes.

 Os tradicionais produtos 
Portugueses já eram vendidos 
e apreciados. O que se assiste 
este ano é na forma diferente de 
os comercializar, de os divulgar 
e até de os internacionalizar.

 Algumas empresas morreram 
pelo simples facto de não se 
terem reinventado. Algumas 
apareceram para gerar a 
oportunidade da reinvenção 
destas empresas que não se 
reinventaram.

 O e-commerce e todas as 
atividades que envolvem 
negócios online fazem com 
que seja possível acrescentar 
valor a esses setores e, também, 
desenvolver novas estratégias 
para que a internet possa 
hospedar novas técnicas e 
formas de ganhar dinheiro em 
casa ou, então, criando novas 
empresas.

A tendência das pessoas 
procurarem melhorias 
em seu estilo de vida e, 
consequentemente, no modo 

como se alimentam, se 
exercitam, e levam a vida em 
geral é algo que incentiva 
várias pessoas a criarem 
negócios com produtos e 
serviços simples, mas que 
podem mudar a vida de muitas 
pessoas. 

 E as bicicletas e outros tipos 
de mobilidade urbana? 

 Já estão a conquistar o seu 
espaço no transporte de várias 
cidades em que os cidadãos 
buscam na pedalada uma nova 
maneira de ir até o trabalho ou 
de fazer um passeio aos finais 
de semana de maneira a evitar 
o trânsito. Criar espaços e 
formas de fazer com que haja 
mais liberdade e segurança 
para os ciclistas foi e será um 
bom caminho.

Tecnologia, alimentação, 
bem-estar, estética, 
tecnologia, relações 
pessoais, recursos humanos, 
transporte, sustentabilidade, 
responsabilidade social, 
entretenimento, cultura, 
mobilidade pública, meios de 
transporte, engenharia civil, 
indústria da criatividade…. 
Esses são outros setores que 
estão direta ou indiretamente 
ligados e que merecem atenção 
durante este ano e todos os 
anos que virão.  

Mão-de-obra especializada 
e muita criatividade, são 
necessárias!

Rui Pio
gestor espaço Liberty Seguros

Ganhar dinheiro?
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Tel. 232 611 931                                            Fax 232 611 388 

www.verdugo.pt                         geral@verdugo.pt 

APARTADO 65                                  3530-161 MANGUALDE       

 

ERNESTO L. MATIAS, Lda. 
  

EXPODEMO 2014  

O coração da Maça

Durante três dias,19, 20 e 21 de setembro, Moimenta da Beira acolheu milhares de pessoas que quiserem 
visitar o certame organizado pela Câmara Municipal. 

Cerca de 120 expositores tiveram oportunidade de promover os seus produtos e serviços. O destaque, 
foi para a maça e vinhos da região, que fizeram a delícia dos visitantes através de provas de degustação. 
Paralelamente, decorriam no recinto animações, através de peças de teatro, música, contando também 
com programa de televisão “Somos Portugal”. 

A Expodemo é uma mostra de actividades, produtos e serviços da região que, com a maçã à cabeça, é 
mais um elemento de reforço das dinâmicas regionais. 

PUB

Breves/Notícias

http://www.verdugo.pt
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Encontro Colaboradores
O 7º Encontro de Colaboradores Visar realizou-se no dia 27 de setembro, na Figueira da Foz.

Este ano, e de forma a ajudar a Operação Nariz Vermelho, a Visar ofereceu um “Nariz” a cada presente. 
O resultado foi uma noite bastante animada e colorida! 

2º Semestre  2014 

Novos cursos  
Especialização em Gestão de Clínicas 
 
MiniMBA em Fiscalidade 
 

Programas Avançados 
Pós-Graduação em Direção Comercial e Vendas 
 
MiniMBA em Gestão Estratégica e Empresarial Direção Comercial e Vendas  
 
Pós Graduação em Gestão de Recursos Humanos 

Programas de Especialização 
Gestão de Lares e Serviços Geriátricos 

Decoração de Interiores  

Marketing de Vinhos  

Marketing Digital 

Turismo e Património Religioso 

Línguas de Negócios: Alemão, Chinês, Espanhol Francês, Inglês, Russo  

Eventos 
Marketing Pessoal 

Organização de Eventos 

Social Media Marketing, com Ana Colaço RFM 

Comunicação eficaz: importância do humor na comunicação, com Carla Rocha, RFM 

Sucesso em Feiras Internacionais 
 
 

Os negócios não se ensinam, aprendem-se! 
+info em www.escoladenegocios.com 

http://www.escoladenegocios.com/
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1831

Escolha a Generali, porque a vida não é um filme!

Desde 1831, a vencer desafios.

Entre 1836 e 1860, surgem os primeiros transatlânticos, como o Great Western, o Britannia e o Oceanic e a 
Generali torna-se uma das principais seguradoras de navios, passageiros e mercadorias, nas rotas marítimas. 
A partir de 1831, data da sua fundação, a Generali faz parte das grandes transformações da história do mundo. 
Quase 200 anos a vencer as dificuldades dos seus clientes e a transformá-las em sucessos. A história da 
Generali daria um filme; mas foi a vida real que fez da Generali uma das maiores seguradoras do mundo. É essa 
longa experiência, vivida dia a dia, durante quase dois séculos, que a Generali põe hoje ao dispôr dos seus 
clientes, em todos os aspectos das suas vidas.

www.generali.ptVisite o GenSpot, a página
da Generali no Facebook

JOAQUIM DE ALMEIDA

PARA A GENERALI,
A HISTÓRIA MARÍTIMA
NÃO FOI UM FILME.
FOI REAL.

http://www.generali.pt

