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EDITORIAL5

A moda passou por várias 
transformações, muitas vezes 
seguindo as mudanças físicas 
e principalmente sociais que 
ocorreram dentro de um 
determinado período. A  moda, 
digamos que é considerada 
o reflexo da evolução do 
comportamento. Uma espécie de 
retrato da comunidade. Tem uma 
linguagem própria com significados 
diferenciados. Instiga novas formas 
de pensar e agir. 

Não estar in quando queremos 
coisas diferentes mediante o estado 
de espirito. Não é todos os dias que 
quero beber vinho, posso querer 
cerveja ou água, não é todos os 
dias que compro uma nova app, 
posso simplesmente ver o youtube 
ou o Tedx, , não é todos os dias 
que quero ser um executivo ou um 
rockeiro rebelde. Acredito que essa 
nova visão faça com que os jovens 
e não só percebam que a diferença 

está nas atitudes das ações e não 
em uma quantidade de informações 
fúteis que só alimenta o próprio ego. 
Agora basta meio mundo de gente 
aderir o “sou natural, e tenho 
defeitos sim!” para as discussões 
sobre os excessos dos excessos 
ganharem mais espaço na cabeça 
das pessoas. 

 Não tenho estilo porque sim, 
porque toda a multidão tenta ser 
diferentes e acabam sendo todos 
normais/iguais, tanto no modo de 
pensar quando no modo de agir.

O fato de se admirar uma forma 
de pensamento, de atitude, não 
significa que se deva moldar à 
aparência dessa pessoa, não é 
porque o seu ídolo vai a uma 
instituição de caridade com uma 
melancia na cabeça que você deverá 
fazer o mesmo ao visitar outra 
instituição de caridade. Não sou 
contra os ídolos pois servem de 

inspiração no que ele passa como 
ser humano afetivo e nas mudanças 
sociais que ele proporciona. 

Por fim, as empresas neste contexto 
real e actual. 

O que vende é a diferença, mas se 
não consegue ser diferente, não 
siga as novas tendências, adapte a 
sua realidade ás necessidades do 
mercado com pequenas alterações 
aqui e ali, que demostrem a sua 
personalidade empresarial. Mostre 
os seus produtos de forma diferente. 
Inspire-se e transforme-se! 

Desejo, em nome de toda a equipa 
BIZMIX, um grraaaannnddeee 
2015!!!!

Fernando Cardoso

A new moda 
de não estar IN
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OS NEGÓCIOS IN

No mundo cada vez mais conduzido pela experiência, os 
consumidores anseiam por aquilo que é autêntico. Será que as 
empresas já descobriram o que fazer em relação a isso?

É um paradoxo da Economia da Experiência 
que hoje existe: quanto mais planeado parece o 
mundo, maior a exigência pelo que é verdadeiro. 
À medida que a realidade é preparada, alterada e 
comercializada, os consumidores respondem ao 
que é envolvente, pessoal, memorável - e, acima de 
tudo, autêntico. Se os consumidores não consideram 
verdadeiro o produto que oferece, a sua empresa será 
marcada como não autêntica e corre o risco de ver as 
vendas caírem.
Mas o que é autêntico? O que é “estar-in” nos 
negócios?
Apresentamos algumas ideias de negócio com futuro 
e que satisfazem as necessidades dos consumidores. 
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Indústria do Bem-estar 

É certo que todos querem ter 
sempre maior qualidade de vida, 
assim, produtos e serviços que 
venham a satisfazer as novas 
necessidades dos consumidores 
terão o respectivo retorno.  Os 
cuidados estéticos, massagens, 
tratamentos de beleza, actividades 
especializadas, são de mercado 
relativamente recentes que 
oferecem boas oportunidades,  não 
fosse a indústria estar no ciclo de 
crescimento. Quem não gosta de 
viver em harmonia com a vida e 

com o corpo?

Agricultura especializada 

Dentro dos negócios tradicionais 
, no sector primário, a agricultura 
especializada apresenta-se 
numa fase que pode ser uma 
oportunidade de investimento, seja 
através dos produtos gourmet ou 
produtos tradicionais, seja através 
da especialização em algo que 
não esteja ainda bem explorado, 
que existem oportunidades é 
uma certeza, por exemplo a 
produção de  ervas aromáticas 

só recentemente teve produtores 
especializados. A produção de 
produtos tradicionais é cada vez 
mais apreciada, se é que alguma 
vez deixou de o ser: azeite, mel, 
enchidos, compotas, etc.

Bons restaurantes 

Se a base dos negócios ligados 
à agricultura é a básica da 
alimentação, aqui aliado a esse 
princípio, todos temos de nos 
alimentar, os bons restaurantes 
com preços adequados podem 
constituir-se como a melhor 

alternativa a todas as outras. O 
factor crítico de sucesso, pode ser 
a localização e concorrência na 
área. Quem não gosta de comer 
em bons restaurantes.

Artigos de luxo 

Mais um negócio que tem o 
futuro muito promissor, nem 
é preciso fazer muitos estudos 
de mercado para facilmente o 
compreender, mas pensar em 
nós mesmos, queremos ter um 
automóvel de classe familiar ou 
um topo de gama? Queremos ter 
relógio de marca ou um ou dois 
mais baratos? Em princípio todos 
queremos o que há de melhor, e 
isso está na classe de Luxo.

Viagens e turismo 

Com o aumento das capacidades 
financeiras das famílias as 
possibilidades para realizar 
sonhos, seja através de viagens 
pelo nosso país ou de conhecer 
um ponto do mundo todos os 
anos. Assim, oferta de qualidade 
no turismo em Portugal é uma 
boa aposta, contudo para além da 
concorrência ser elevada existe 
também o risco associado à 
localização do investimento, muito 
importante onde se instala. 
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Tradição Ancestral
Micaela Lopes, Conserveira Rio Azul

A Conserveira Rio Azul nasceu em Setúbal, cidade costeira com uma 
tradição ancestral de conservação de pescado

http://rioazul.pt/pt/
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BIZMIX: Como e quando surgiu?

MICAELA LOPES: Surgiu em 2012 
a propósito de uma visita ao Museu do 
Trabalho em Setúbal, localizado numa 
antiga fábrica de conservas, atualmente 
desativada. Daí até iniciarmos a 
comercialização dos nossos produtos foi 
um ano de trabalho árduo.

B: Que motivação o fez abraçar este 
projeto?

ML: Foram várias as motivações que nos 
fizeram abraçar este projeto: o propósito 
de revitalizar uma indústria tradicional, a 
ideia de aproveitar a proximidade do mar 
e o facto de se tratar de produtos com 
elevada qualidade nutricional que pode 
ser exportado para todo o mundo.

B: O que mais gosta, no comércio de 
conservas de peixe?

ML: Comercializarmos um produto 
que se destaca pela sua qualidade a nível 
mundial e que é bastante apreciado pelos 
nossos clientes. Orgulhamo-nos por dizer 
que todas as pessoas que experimentaram 
os nosso produtos os apreciaram e 
elogiaram.

B: Que variedades de produtos têm?

ML: Atualmente dispomos de 10 
produtos diferentes. Temos sardinha em 
filete, sem pele e sem espinhas (em azeite 
e em tomate), ovas de sardinha, filetes de 
cavala e filetes de atum (em azeito BIO, 
em molho mediterrânico, com tomilho, 
com orégãos e em água) 

B: Como são feitos? Qual o método de 
conserva e produção?

ML: Todas as conservas são fabricadas 
de acordo com o método tradicional 
português. Este método diferencia-se do 
que se noutros países pelo facto de o peixe 
ser pré-cozido. São produtos artesanais 
(por exemplo a pele e a espinha da 
sardinha são retirados à mão).  Utilizamos 
as matérias-primas da melhor qualidade e 
peixe sempre fresco. 

B: Por onde passa o futuro das 
conservas?

ML: O das nossas conversas passará 
seguramente pela introdução no mercado 
de novos produtos que se irão destacar 
pela inovação e pela diferença em relação 
ao que é feito atualmente no nosso 
mercado.

O futuro das conservas passa pela 
inovação, através da criação de 
novos produtos, e por uma maior 
internacionalização, aproveitando o nosso 
saber fazer para adaptar os produtos aos 
diferentes mercados.

B: As vossas embalagens também são 
muito apelativas. De onde surge a 
inspiração?

ML: Criámos uma imagem inspirada 
nas marcas existentes no início do século 
XX mas com sinais de modernidade e 
com apelo à portugalidade dos produtos, 
ou seja, com elementos da cultura e 
identidade portuguesas.

Não podemos ignorar que o nome 
de Portugal, associado às conservas, é 
reconhecido internacionalmente como 
uma garantia de qualidade.

B: Os vossos produtos são 
considerados uma “arte”, gourmet. 
Como é lidar com este facto e criar 
sempre produtos diferentes e que 
agradem aos clientes?

ML: É um constante desafio. Num 
contexto atual de grande diversidade de 
marcas e hiperconcorrência é um grande 
desafio oferecer produtos de qualidade e 
diferenciados, mas é nisso que estamos 
permanentemente a trabalhar.

B: Como tem sido a evolução da 
empresa e que principais obstáculos 
têm encontrado?

ML: A empresa tem apenas catorze 
meses de comercialização pelo que é 
prematuro fazer uma análise. No entanto 
podemos dizer que as perspectivas 
são boas. Temos tido um crescimento 
sustentado e 15% das nossas vendas já 
são para o mercado de exportação.

Todavia, o principal obstáculo tem sido 
o aumento do preço do pescado, em 
especial, da sardinha e que se reflete no 
preço final do produto transformado.
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B: O que diferencia a Rio Azul das 
restantes conserveiras?

ML: Nos últimos anos temos assistido 
ao aparecimento de várias marcas de 
conservas no mercado, no entanto, 
afirmam-se, na maioria dos casos, como 
um produto turístico, comprado por uma 
única vez e para oferta. Da nossa parte, 
temos tentado que a nossa marca seja 
não só reconhecida como um produto 
turístico mas, também, como um produto 
de compra repetida e de consumo 
corrente. Pensamos estar no caminho 
certo pois as informações que temos do 
mercado é que os nossos produtos se 
estão a afirmar neste sentido.

B: Onde podemos encontrar os vossos 
produtos? Em Portugal e em que 
outros países?

ML: Em Portugal, as nossas conservas 
podem ser encontradas nos distritos 
de Setúbal, Lisboa, Faro, Leiria e Porto. 
No estrangeiro, as nossas conservas 
podem ser encontradas na Bélgica, na 
Alemanha, no Reino Unido, na Áustria e 
na Dinamarca

B: O que vos falta fazer?

ML: Quase tudo.

B: Objectivos para 2015...

ML: lançar novos produtos e entrar em 
novos mercados.

O SEU NEGÓCIO ESTÁ IN? 

Estar IN é... 
...antecipar e liderar as tendências do mercado

http://rioazul.pt/pt/
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Relíquias gastronómicas e paladares 
de EXCELÊNCIA

António Plácido, Casa da Prisca

“Aliada à nossa Máxima, é por isto  que nos movemos, são resultado de 
um trabalho árduo, diário e de muitas pessoas que connosco trabalham, 

a principal  recompensa  de todo o trabalho aqui realizado é conseguimos 
fazer verdadeiras Jóias Gastronómicas aptas a ser degustadas e validades 

por pessoas de palatos muito apurado! “

http://www.casadaprisca.com/
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BIZMIX: Como e quando 
surgiu?

ANTÓNIO PLÁCIDO: A 
casa da prisca resulta de uma 
longa tradição familiar, “Quase 
um Seculo de Tradição “ nós 
consideramos a data simbólica 
de 1917, pois esta é a data 
de nascimento do meu Avô 
paterno, cujos pais deram 
início a actividade, estamos 
pois na quarta geração e com 
a quinta já a dar os primeiros 
passos a produzir “Iguarias 
gastronómica e paladares de 
excelência” de uma forma 
ininterrupta.

B: Que motivação o fez 
abraçar este projecto?

AP: Desde muito cedo, que 
nos habituamos a ver a minha 
Mãe a tratar dos Enchidos e o 
meu Pai a tratar dos Presuntos, 
depois é como que estas coisas 
nos estivessem no sangue, 
aprendemos a gostar e a querer 
fazer mais e melhor, fazendo 
assim desta actividade uma 
forma de vida e ao mesmo 
tempo uma homenagem aos 
nossos antepassados. 

B: Como tem sido a evolução 
da empresa e que principais 
obstáculos têm encontrado?

AP: O Grande salto foi sem 
dúvida dado pelos meus Pais, 
quando em 1993, decidiram 
criar de raiz uma nova 
unidade industrial, a partir 
daqui passamos a produzir 
em Trancoso e em instalações 
amplas e bem equipadas, 
aquilo que até ao momento 
vínhamos fazendo de uma 
forma muito artesanal e com 
a capacidade de produção 
muito limitada. A determinada 
altura achámos que estava 
na hora de diversificar e 
enveredamos também pela 
produção de Compotas e doces 
regionais. Nós temos sempre 
até ao momento visto nas 
adversidades e nos obstáculos 
novas oportunidades ,  foi 

precisamente por isso que 
optamos por esta diversificação, 
mas de facto aquilo que ainda  
continua a ser por vezes para 
nós um grande obstáculo é a 
nossa “pequenez” perante os 
operadores de mercado com 
os quais nos relacionamos, 
nós continuamos a ser muito 
pequenos e por vezes com 
pouca margem negocial , 
somos mais pequenos que a 
maioria dos nossos principais 

cliente , bem como dos nossos 
principais fornecedores ….., 
depois a burocracia de algumas 
instituições com as quais nos 
relacionamos, pensar e agir 
com as necessidades de um 
gestor é por vezes incompatível 
para alguma classe politica ou 
técnica instalada……

B:Que tipo de produtos 
encontramos na vossa 
Empresa?

http://www.casadaprisca.com/
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AP: De momento produzimos 
e comercializamos aqui 
uma variedade muito, 
muito grande, vamos desde 
quase todos os produtos da 
Charcutaria Tradicional da 
Beira Transmontana, passando 
por algumas inovações mais 
adaptadas ao paladares 
Internacionais como é o caso 
da recém Lançada gama de 
Fuet´s, de uma variedade 
imensa de compotas, geleias, 
e condimentos de fruta até as 
Famosas Sardinhas Doces de 
Trancoso.

B: Fale-nos um pouco  
de cada uma das “sub-
categorias”:  Prisca 
Tradicional, Prisca Gourmet, 
Prisca Seduction e Prisca 
Nature.

AP: Prisca Tradicional, 
Produtos que nós costumamos 
chamar de “feitos  e 
apresentados á moda  da minha 
Mãe”

Gourmet, associados a um 
design “Cosmopolita e Elitista 
“ juntamos umas combinações 
de produtos verdadeira 
magistrais que vêm mostrar 
que as compotas não foram 
feitas apenas e só para serem  
comidas, mas também para  
nos dar um certo “status “e 
um prazer imenso pelo facto 
de as podermos ter a nossa 
disposição.  

Seduction

Como o Próprio nome indica 
é a arte de seduzir, de poder 
presentear alguém com algo 
que de facto nos encanta, 
inspirados na imagem dos 
produtos de alta cosmética, 
associamos ao  saber fazer da 
minha Mãe  o Design mais 
contemporâneo e Internacional.

Nature

Porque todos temos direito 
a saborear estas “relíquias “, 
críamos uma linha sem Adição 
de açúcar, produtos feitos com 

100% fruta, com combinações 
surpreendentes entre Frutas e 
Sumo Concentrado de Uva. 

B: Quais as gamas/produtos 
que têm melhor aceitação?

AP: É difícil de responder, 
depende muito de mercado para 
mercado, neste momento temos 
uma penetração considerável 
em muitos mercados e varia 
sempre de uns para os outros, 
mas  para mim em particular  
as Estrelas da Companhia , 
serão  a Alheira de Caça , o 
Doce de Abobora, a Cebola 
Caramelizada em Redução de 
Vinagre Balsâmico e Vinho 
do Porto e claro as Sardinhas 
Doces de Trancoso. 

B: Têm ganho vários 
prémios. Na sua opinião, o 
que contribui para que tal 
aconteça?

 AP: Ainda ontem ganhámos 
mais um, obtivemos outra 
vez uma Menção Honrosa no 
Premio Agricultura 2014, desta 
feita na Categoria de Jovem 
Agricultor e para a nossa 
Agrobacorinho, a empresa do 
Universo da Casa da Prisca 
responsável pela produção do 
nosso Porco Bísaro

Tentamos inovar, produzir 

com muita, muita qualidade 
e sempre que possível  ir 
mais alem daquilo que é feito 
pelos  demais, não temos 
medo de arriscar, mas em 
simultâneo temos os pés bem 
assentes na terra e a melhor 
equipe de Trabalho que 
uma empresa pode ter, deste 
a pessoa responsável pela 
Pecuária até ao Director de 
Operações, temos os melhores 
colaboradores do Mundo, e 
quando assim é as coisas fluem 
e aparecem com naturalidade. 

B: Como é inovar e criar 
produtos novos? O cliente 
aceite bem esses novos 
produtos?

AP: Tentamos sempre estar 
na linha da frente auscultando 
os Cliente e os Mercados, nós 
existimos porque os nossos 
clientes existem, é por eles 
e para eles que cá estamos, 
como tal, estamos atentos ao 
que por eles nos é solicitado, 
tentamos também por vezes 
prever o Futuro, identificando 
ou criando necessidades no 
mercado, e respondendo de 
seguida com produtos capazes 
de satisfazer essas mesmas 
necessidades surpreendendo 
desta maneira os clientes 
muitas vezes com a celeridade 

O SEU NEGÓCIO ESTÁ IN? 

http://www.casadaprisca.com/
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Tráfego médio de 46 000 viaturas por d
ia

Outdoor D
igital 4x3m

AVENIDA EUROPA

Tráfego médio de 35 000 viaturas por d
ia

Outdoor D
igital 4x3m

CACIA - E
N 109

VIS
EU

AV
EIR

O

Distinga-se
Concorrência

O SEU NEGÓCIO
TORNE PÚBLICO

AS VENDAS
DINAMIZEESTIMULE

A COMPRA DOS
SEUS PRODUTOS

Aumente
os seus clientes

Somos agência especializada 
em ecrãs de leds 4x3 metros.

Faça play no seu negócio

e qualidade das  respostas 
apresentas

B: Falar nos produtos da 
Casa da Prisca, é falar em 
inovação, qualidade e em 
“arte”. A que se deve esta 
realidade?

AP: Estas coisas estão nos 
nossos genes, queremos sempre 
fazer mais e melhor, queremos 
estar na linha da frente, na 
vanguarda,  recolher sempre o 
máximo de informação sobre os 
clientes e sobre os mercados, 
e depois por aqui o Lucro 
não é a máxima prioridade da 
organização, existem Projectos 
que o prazer que nos dá em os 
fazer suplanta todos os Lucros 
que com eles pudéssemos vir a 
obter, a Máxima é sem duvida  
“o fazer sempre mais e melhor”

B: Fale-nos um pouco da casa 
do Aidro.

AP: As Casas do Aidro, é 
o primeiro passo dado pelo 
Universo da Casa da Prisca 

na área do Turismo, são 3 
simpáticas casinhas, localizadas 
na nossa aldeia de origem, 
Freches, onde tentamos num 
ambiente simultaneamente 
Rural e Familiar proporcionar 
experiencias novas e diferentes 
a todos aqueles que vão fazendo 
o favos de nos vir visitar e nos 
dão o prazer de os ter como 
hospedes  .

B: O que vos falta fazer?

AP: Tanta coisa!!!!, eu 
quero acreditar que estamos 
agora no inicio , queremos 
ganhar dimensão,  queremos 
diversificar ainda mais as 
actividades, juntar outras 
actividades que sejam 
complementares ás ate agora 
desenvolvidas, chegar a 
mercados onde até  hoje ainda 
não chegamos  , contribuir de 
uma forma ainda mais intensa 
para o desenvolvimento do 
meio onde estamos inseridos, 
levar o nome destas terras e 
o saber fazer destas gentes o 
mais longe possível. 

B: Objectivos para 2015

AP: Conseguir manter os 
Índices de crescimento e de 
penetração de mercado que 
temos vindo a conseguir 
nos últimos 15 anos, mesmo 
com a tão falada crise, nos 
continuamos a crescer em 
termos de Volume de Vendas, 
de rentabilidade,  e de numero 
de colaborados directos e 
indirectos afectos ao Universo 
Casa da Prisca .

B: Onde podemos comprar as 
vossas delícias?

AP: Estamos de momento 
presentes de norte a sul de 
Portugal nas principais cadeias 
de supermercados e   nas 
melhores casas da especialidade 
de cada uma das gamas que 
produzimos, temos presença 
também de uma forma directa 
em Espanha, e depois podem 
ainda encontrar-nos em mais 
38 países para onde neste 
momento já exportamos os 
Nossos produtos, todavia se 
não os conseguirem encontra 
podem sempre através de um 
contacto directo, via email, 
ou telefone perguntar que nós 
teremos todo o gosto em lhe 
indicar o ponto de venda mais 
próximo da cada de cada um. 

Estar IN é... 
... estar na linha frente, seguir na Proa!

http://www.ledout.pt
http://www.casadaprisca.com/
http://www.casadaprisca.com/
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A cultura PORTUGUESA,
em sabonete

Sara Medeiros, Real Saboaria 

“A diferenciação e a qualidade de mãos dadas.”

O SEU NEGÓCIO ESTÁ IN? 

BIZMIX: Como e quando 
surgiu? 

SARA MEDEIROS: A Real 
Saboaria surgiu em 2008 pelas 
mãos de Sara Medeiros.

B: Que motivação vos fez 
abraçar este projecto? 

SM: Aliar a secular arte de 
saboaria com os temas culturais 
portugueses.

B: E de onde vem a ideia de 
criar uma saboaria?

SM: O gosto por perfumes e 
design.

B: Que variedade de produtos 
têm? 

SM: Sabonetes 100% vegetais.

B: Como são feitos os produtos? 

SM: Os ingredientes são 

misturados e moídos 4 vezes que 
dá uma textura muito suave aos 
sabonetes. O embalamento é feito 
à mão.

B: Onde vão buscar a matéria 
prima para a produção dos 
mesmos, não descurando nunca 
da qualidade que está implícita 
nos mesmos? 

SM: Os nossos sabonetes são 
100% à base de óleo de palma e 
enriquecidos com óleo de azeitona 

http://www.realsaboaria.com/pt/
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refinado.

B: As vossas embalagens 
também são muito apelativas. 
De onde surge a inspiração? 

SM: A inspiração vem da tradição 
portuguesa como a Filigrana, 
os Azulejos, os Lenços dos 
Namorados entre outros…

B: Os vossos produtos são 
considerados uma “arte”, 
gourmet. Como é lidar com este 
facto e criar novos produtos 
diferentes e que agradem aos 
clientes?

SM:  A aposta é na diferenciação 
aliando a extrema qualidade dos 
sabonetes às bonitas embalagens 
que são verdadeiras peças de 
design.

B: Como tem sido a evolução 
da empresa e que principais 
obstáculos têm encontrado? 

SM: Ao longo destes 6 anos 
temos aumentado a nossa 
gama de cheiros e embalagens 
e conquistado cada vez mais 

mercados. O maior obstáculo é a 
conjuntura global que exigiu 1 
trabalho acrescido para continuar 
a crescer.

B: O que diferencia a Real 
Saboaria das restantes 
saboarias? 

SM: É a identidade 100% 
portuguesa das nossas 
embalagens.

B: Onde podemos encontrar os 
vossos produtos? 

SM: Em Portugal e em que 
outros países? Portugal, Espanha, 
França, Inglaterra, Bélgica, 
Austrália, Estados Unidos 
América e Canadá.

B: O que vos falta fazer? 

SM: Desenvolver as nossas linhas 
para outros produtos além dos 
sabonetes.

B:  Objectivos para 2015: 

SM: Conquistar novos mercados e 
aumentar a gama de produtos.

O SEU NEGÓCIO ESTÁ IN? 

Estar IN é… 

ter orgulho na nossa herança cultural portuguesa.

http://www.realsaboaria.com/pt/
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O SEU NEGÓCIO ESTÁ IN? 

A vida é feita de 
Momentus...
Cláudia  Barão e Maria do Céu Pinto

Ofereça bem‑estar... Ofereça Momentus... 

BIZMIX: Como e quando 
surgiu?

MOMENTUS SPA: A ideia foi 
surgindo, da experiência na área 
da Maria do Céu e do interesse 
pela mesma pela minha parte 
(Cláudia); tinha já uma loja de 
sabonetes, Bombas de banho, 
cremes de corpo e rosto, tudo  à 
base de extractos naturais; nada 
mais natural que avançar para a 

prestação de serviços.

O projecto foi sendo trabalhado, 
mas não demorámos muito tempo 
– em 4 meses tínhamos a casa 
aberta!

B: Que motivação vos fez 
abraçar este projecto?

MS: O gosto pela área da estética 
e bem-estar, enquadrada num 

conceito único de promoção 
do bem-estar em todas as suas 
vertentes mais simples: bem-estar 
físico, psicológico e emocional

B: Que serviços têm?

MS: A Momentus SPA, é um 
templo de bem-estar e beleza que 
emerge num conceito peculiar e 
único. Serviços de estética clássica 
e de vanguarda,  tratamentos 
de rosto e corpo, aparatologia; 
tratamentos de vertente mais  
holística como as massagens  de 
relaxamento; depois temos os 
circuitos de águas, como o vicky, 
o duche escosses, jacuzzi, banha 
turco. 

Complementamos tudo isto com 
algumas actividades como dança, 
yoga, pilates; também consultas 
de algumas especialidades como a 
nutrição; 

Resta-me apenas referir os 
workshops e alguns eventos.

B: Que serviços/tratamentos 
têm mais procura?

MS: Depende um pouco da 
época do ano, mas podemos dizer 
que no Verão é a estética e nos 
meses mais frios as massagens de 
relaxamento e hidroterapias

B: O que vos diferencia?

MS: Diferencia-nos a 
envolvência do local; a atenção 
aos pormenores; as diferentes 
vertentes pelas quais abordamos 

https://www.facebook.com/momentus.spa.1
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cada necessidade do cliente. 

B: O mais comum é encontrar 
os SPA’s associados aos hóteis. 
No vosso caso não é bem assim.. 
MS: Embora o edifício contemple 
um hotal rural/turismo de 
habitação, o funcionamento do 
sPA é independente. Digamos 
que pretendemos chegar a toda a 
gente, como utilizadores habituais 
deste tipo de serviço. As pessoas 
ainda têm a ideia (errada) de que 
é um serviço para usar apenas 
em férias ou quando estão em 
hotel; queremos sem dúvida, 
desmistificar isso.

B: Acredita que o bem-estar 
físico é o aliado mais poderoso 
do bem-estar psicológico? 

MS: Claro que sim; os 2 
complementam-se  e interagem 
intrinsecamente: sentimo-nos 
mais felizes e inspiradas quando 
estamos mais bonitas; e mais 
bonitas, quando estamos em 
equilíbrio.

B: “O bem-estar” está em 
crescimento e é encarado como 
um serviço de luxo. Como é 
lidar com este facto e criar 

sempre serviços diferentes e 
que agradem aos clientes?

MS: Não cremos que o bem-estar 
seja um serviço de luxo (embora 
haja muita gente que pensa desta 
forma!) Ainda se pensa que é um 
serviço muito caro, mas começa-
se a perceber o bem que nos faz à 
alma e isso não tem preço. Aqui 
para nós, não é tão caro assim.

Temos a grande vantagem de 
não estar associados a nenhuma 
marca de franchising e, desta 
forma, podemos criar e adaptar os 
serviços que dispomos a cada um 
dos nossos clientes: por exemplo, 
temos clientes que nos visitam 2 
vezes por semana só para fazer 
Jacuzzi e Banho turco – dizem que 
nunca mais se constiparam nem 
tiveram problemas respiratórios. 
Não querendo entrar na área da 
saúde, sabemos perfeitamente 
que o bem-estar é um seu grande 
aliado (da saúde).

Depois temos o cliente que quer 
eliminar um voluminho a mais 
– também aqui a abordagem 
pode ser multifacetada, com a 
conjugação de soluções simples.

B: Como tem sido a evolução 
da empresa e que principais 
obstáculos têm encontrado?

MS: A empresa ainda tem muito 
pouco tempo e temos perfeita 
consciência de que a época que 
atravessamos é particularmente 
difícil: temos a enorme carga 
de impostos que pagamos 
direta e indirectamente – não 
ajudam nada! Depois, há grande 
concorrência de preços e muitas 
estéticas novas em Viseu. 

Mas, com as valências da 
Momentus, somos sem dúvida 
únicos! Se um cliente nos visitar e 
experimentar os nossos serviços, 
vai sem dúvida ficar connosco!

B: O que vos falta fazer?

MS: Tanta coisa… Ainda mal 
começámos!

B: objectivos para 2015…

MS: O grande objectivo para 2015 
é chegar a muito mais pessoas 
em Viseu. Estamos um pouco 
escondidos e temos muito trabalho 
para que nos conheçam.

O SEU NEGÓCIO ESTÁ IN? 

ESTAR IN É… 

... é promover o nosso bem-estar físico, psicológico 
e mental, recorrendo a soluções simples: uma 
massagem de relaxamento seguida de um chá, 
uma hora de hidroterapia, ou uma noite de dança 
fazem milagres! Este plano semanalmente, fará 
grande diferença !

https://www.facebook.com/momentus.spa.1
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José Rodrigues
Visar

Opinião: O passarinho verde

Diz a lenda do século XIX, 
que todos aqueles que 
demonstraram, sem motivo 
aparente, uma enorme alegria 
é porque teriam acabado de ver 
um passarinho verde. A ave 
associada a esta lenda, seria 
um periquito. A mesma que 
servia para levar, presos no 
bico, bilhetes trocados entre 
namorados. A ave de quem se 
encanta por algo ou por alguém 
que acabou de ver. 

Ao longo da vida queremos 
ver muitos. Poisam muitas 
vezes no peitoril da nossa 
janela ou varanda, quando 
menos esperamos, fazendo-nos 
mostrar o nosso melhor ar de 
satisfação. Também sorrimos 
quando apenas os vemos 
voar a uma distância maior, 
mas suficiente perto para os 
conseguirmos identificar. 
No entanto, o que os torna 
únicos é a sua capacidade de se 
transformarem em múltiplas 
coisas. Não é difícil, enquanto 
vamos somando dias, encontrar 
um passarinho verde em forma 

de livro, de brisa, de luar, de 
uma tarefa profissional bem 
executada, de uma música, 
de um copo de vinho ou 
simplesmente de uma lareira 
acesa. 

A verdade é que o passarinho 
verde mais esplendoroso, 
transformando-se por isso 
também no mais desejado é 
aquele que nos aparece em 
forma de gente. Capaz de nos 
deslumbrar, nesta maneira 
de se apresentar. E é esta a 
forma que precisa mais do 
nosso cuidado e proximidade. 
A beleza do bater das suas 
asas não se limitará apenas a 
instalar-se nos nossos sentidos, 
ao longo dos períodos, longos 
ou curtos, em que voa perto de 
nós. A enorme atenção que lhe 
dispensamos pela importância 
que lhe reconhecemos, vai fazer 
com que o passarinho verde nos 
fique para sempre. Mesmo que 
ele tenha voado, sem intenções 
de regressar. Mesmo que tenha 
desaparecido em definitivo, 
matando-nos de saudade.

Ver um passarinho verde, 
ultrapassa em muito, o 
significado da sua cor, associada 
à esperança e à paz. É também 
deixar-nos, por mais ou menos 
tempo, felizes. 

A corrida da felicidade é uma 
longa maratona que fazemos 
pela espectacular natureza da 
vida. 

Sem passarinhos verdes, onde 
encontramos resistência para a 
fazer ?

O Passarinho verde



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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A importância do desenho
Álvaro Pereira - Ateliê do Rossio

BIZMIX: Como e quando 
surgiu?

ÁLVARO PEREIRA: O Ateliê 
do rossio surgiu em Outubro 
de 2012, de forma natural e na 
continuidade de alguns trabalhos 
que o coletivo já realizara muito 
na base de concursos de ideias 
nacionais e internacionais. 

O Atelier do Rossio apresenta-
se como um coletivo de 3 jovens, 
dois arquitetos e um engenheiro 
civil, com diferentes experiencias 
profissionais.

A decisão foi natural e surge no 
seguimento do primeiro concurso 
ganho para a montagem de um 
stand de exposição da empresa 

Vidraria Central do Porto na 
Exponor, promovido pela ordem 
dos Arquitetos Secção Regional 
do Norte.

Rapidamente o gabinete 
define como estratégia uma 
abordagem multidisciplinar e 
aberta ao processo de criação e 
construção, apoiada nas relações 
de proximidade, com os diferentes 
intervenientes no processo 
de fazer arquitetura, design e 
engenharia.

Ao longo dos dois anos de 
actividade, destacam-se diferentes 
escalas de intervenção, desde a 
reabilitação de espaços interiores, 
passando pelo desenho de peças de 
mobiliário, desenho e estratégia de 

identidade gráfica e design e, mais 
recentemente, um hotel rural, 
uma casa mortuária, um edifício 
de exposição uma adega e vários 
edifícios industriais, mostrando 
um pouco esta versatilidade de 
desenho em diferentes tipologias 
de intervenção

B: Que motivação te fez abraçar 
este projeto?

AP: Trabalhamos como um 
coletivo de pensamento e desenho, 
gostamos da ideia de que um 
projeto é sempre diferente e 
todos os intervenientes podem 
trazer algo positivo ao projeto. 
É prática do Ateliê fazer um 
acompanhamento exaustivo, 
e participativo ao longo de 

https://www.facebook.com/pages/Atelier-do-rossio-arquitectura-e-design/218249684992379
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todo o processo desde a ideia 
inicial até ao acompanhamento 
da obra, isto é o que mais nos 
motiva é o processo contínuo de 
trabalho que nos realiza pessoal e 
profissionalmente. Isto permite-
nos criar relações de proximidade 
e de confiança com os clientes só 
assim conseguimos ultrapassar a 
crise com soluções construtivas 
e estratégias de mercado 
responsáveis e reais.

B: Sei que não fazem só 
projectos de arquitectura… 
Fala-nos um pouco dos serviços 
que podemos encontrar no 
Ateliê.

AP: Pelas diferentes abordagens 
dadas, durante estes dois anos, 
o Ateliê, não têm uma área de 
serviços dita tradicional na área de 
arquitetura design e engenharia. 
Não temos um pacote de serviços 
estanque e fechado, muitas vezes 
através da prática do desenho 
realizamos coisas fora da área de 
formação, como seja desenhar 
e construir um berço para uma 
criança e logo percebemos que 
também o mobiliário é um dos 
serviços que o Ateliê pode prestar, 
ou passando por coisas que não 
são arquitetura mas que tocam 
a disciplina e a complementam, 

como escrever artigos de opinião 
para os meios de comunicação, 
ou mesmo desenhar instalações 
efémeras. 

Claro que prestamos os serviços 
ditos convencionais na área da 
arquitetura design e engenharia 
e temos tido mercado nessas 
áreas, mas não estamos apenas a 
trabalhar esse tipo de mercado 
porque a crise abanou as 
estruturas ditas convencionais 
e logo tivemos nos primeiros 
tempos de nos ajustar e sair do 
campo da construção para agarrar 
outras oportunidades e outros 
temas que o desenho tão bem sabe 
resolver. Diria em conclusão que 
o serviço que o Ateliê presta é 
claramente o desenho inteligente 
no sentido em que o desenho 
primeiro no pensamento e 
depois no papel, ajuda a resolver 
inúmeros problemas transversais 
a todos os ramos de atividade e da 
sociedade em geral.

B: O que vos diferencia?

AP: A qualidade, a 
responsabilidade, a forma como 
nos envolvemos no processo 
de trabalho, que é muito 
personalizado, resolvemos 
problemas de forma económica e 

criativa.

Mas acima de tudo o que nos 
diferencia é a postura permanente 
de querer questionar sempre tudo, 
por forma a encarar as soluções 
que nos parecem mais justas 
para diferentes áreas de trabalho 
isso acontece na arquitetura na 
engenharia e no design. 

B: Qual a importância da 
arquitetura para a sociedade?

AP: É sabido que a arquitetura é 
o meio mais evidente de expressão 
de um povo dito civilizado, 
é através dela que o homem 
consegue revelar a forma como 
se relaciona primeiro dentro do 
espaço que habita e depois com 
os outros homens, (a rua a cidade 
o território) a importância da 
arquitetura passa muito pela 
relação de conforto pela relação 
funcional e pela relação visual 
e estética com que o homem se 
rodeia quando pensa em construir 
a sua casa o seu espaço de trabalho 
a rua a cidade e o território.

O arquiteto Oscar Niemeyer disse 
e com muita razão que o desenho é 
tudo na vida e de facto é o desenho 
que nos permite criar melhores 
relações pessoais e sociais.

B: Apesar de bastante jovem, 
o Ateliê tem participado em 
iniciativas, que muito têm 
contribuído para a envolvente 
social e cultural da região. 
Como é este processo? 

AP: Sim o Ateliê tem construído 
oportunidades muito interessantes 
e tem contribuído para o 
desenvolvimento de atividades 
sociais e culturais na região.

Nesta área destacam.se claramente 
duas peças que criaram uma 
grande unidade e adesão das 
pessoas, isto interessamos muito, 
as relações de proximidade 
com os intervenientes mais 

https://www.facebook.com/pages/Atelier-do-rossio-arquitectura-e-design/218249684992379
destacam.se


SER24

uma vez foram decisivas para 
a materialização destas peças, 
e claro que não podemos dizer 
que não aprendemos muito com 
as pessoas envolvidas porque 
de facto é muito rico todo este 
processo de construção da ideia 
da materialização das relações 
pessoais que se criam para a vida. 

A primeira peça que desenhamos 
foi a “entre aduelas” em 2013, 
tinha como objetivo divulgar a 
cultura do vinho do Dão, não 
só na forma como se expos pela 
primeira vez o vinho na rua, 
aberto todos os que o queriam 
provar, mas a peça também ela 
parte da ideia de representar 
todos os momentos da criação de 
vinho que é algo muito místico, 
as aduelas das barricas foram 
reutilizadas para construir uma 
pérgula de 14 metros apoiada 
nas extremidades pelos postes de 
amarração dos arames da vinha. 
Arquitetura, engenharia e design 
deram as mãos e construiu-se 
esta peça que tanto foi apreciada 
por produtores e provadores 
de vinho, ao ponto de ter sido 
parcialmente copiada e isso 
deixa-nos muito bem saber que 
podemos influenciar e provocar 
novas formas de fazer menos 
convencionais.

Esta peça que inicialmente era 
efémera passou a ser fortemente 

utilizada em todos os eventos de 
vinho que se tem realizado na 
cidade de Viseu.

A segunda peça foi o “Casulo”. 
Construída em 2014, nesta 
instalação social a matéria de 
construção foram as pessoas a 
certa altura do processo elas 
assumiram o protagonismo na sua 
construção, e isso realmente foi 
algo que nos marcou e ainda hoje 
esta peça embora efémera, nos 
encanta muito.

Foram construídos 10 mil 
origamis em papel vegetal, por 
30 instituições sociais, foram 
pessoas que estão a margem da 
sociedade com graves problemas 
sociais psicológicos e motores, 
que construíram a peça e no dia 
lá estavam as caixas com os 10 
mil corações perfeitos, duvido que 
pessoas normais tivessem feito 
melhor, num tão curto espaço de 
tempo e nas condições que todos 
conhecemos.

As instituições e as pessoas 
visitaram e peça e deixaram 
mensagens de carinho nos 
corações e isso nós não tínhamos 
planeado, isto só acontece quando 
as pessoas se identificam com a 
peça, acontece porque as pessoas 
sentiram que não podemos 
marginalizar os outros, que 
temos de considerar e valorizar 

porque de facto foram incríveis. 
Sentiram-se realizadas e felizes 
por terem construído esta 
instalação, que correu mundo 
e que ainda hoje está presente 
nas nossas memórias, esta é 
a capacidade imaterial que a 
arquitetura também pode produzir 
nas pessoas, esta peça será sempre 
lembrada pelo lado humano que 
criou entre todos.

B: Uma iniciativa bastante 
conhecida, são os Jardins 
Efémeros, em que este ano 
desenvolveram a peça central e 
vos deu uma projecção bastante 
interessante. Para além deste 
“bónus”, o que mais gostaram 
de fazer?

AP: Os jardins efémeros como 
plataforma cultural marcou 
profundamente a cultura e a forma 
como nos relacionamos com a 
cidade de Viseu, a colaboração 
do Ateliê com a organização 
do festival tem sido uma 
oportunidade muito salutar de 
pudermos trabalhar com e para a 
cidade. Embora se trate de uma 
instalação efémera o “casulo”, 
assumiu um carater imaterial 
permanente na identidade das 
pessoas, e isso é muito positivo, 
o que mais nos deu prazer foi 
trabalhar com as pessoas que 
estão a margem da sociedade, de 
lhes dar uma projeção real, de 

Casos de Sucesso: A importância do desenho

Projecto “Jardim Sensorial”  - Fesival Internacional de Jardins de Ponte de Lima

https://www.facebook.com/pages/Atelier-do-rossio-arquitectura-e-design/218249684992379
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as envolver, de as fazer acreditar 
que é possível, que elas são 
importantes, que podem fazer 
coisas importantes, neste processo 
de trabalho criaram-se relações de 
amizade profundas, e isso não tem 
preço e não acontece todos os dias.

B: Também têm feito muitos 
projectos de reabilitação e 
recuperação de espaços para 
turismo rural. É fácil, ir sempre 
de encontro às expectativas do 
que vos é pedido?

AP: O turismo rural é hoje 
encarado de forma mais cuidada 
e as pessoas que se envolvem 
nestes projetos têm uma visão 
mais alargada do que é ter um 
empreendimento turístico, ligam-
se ao território e valorizam-
no, valorizando o seu próprio 
negocio, têm cuidado com os 
valores culturais e endógenos 
do território rural, apreciam e 
potenciam os produtores e agentes 
locais, a gastronomia a cultura e a 
vida rural, é uma parte importante 
que os novos investidores querem 
introduzir nos projetos, claro que 
a arquitetura tem de saber dar 
estas respostas de forma sensível.

A identidade dos sítios muitas 
vezes passa por identificar e 
valorizar as pré existências como 
forma de criar raízes e uma ligação 
aos sítios onde se inserem.

Existe uma visão muito mais 

cuidada e contemporânea de fazer 
turismo, estes agentes tem hoje 
uma visão global e muitas vezes 
começam primeiro por projetar 
a imagem fora do país, cativando 
outro tipo de público.

B: Como tem sido a evolução 
da empresa e que principais 
obstáculos têm encontrado?

AP: A empresa não se recente com 
a crise porque a crise é anterior a 
criação do Ateliê.

Aprendemos a evoluir de forma 
muito cuidada, assumimos os 
riscos de forma ponderada, mas 
nunca negamos os desafios, o 
importante é saber posicionar 
o nosso campo de ação, porque 
todos os projetos tem um 
capital próprio que é importante 
valorizar, temos projetos que 
nos dão mais projeção e outros 
que nos dão mais rentabilidade 
económica, encontrar o equilíbrio 
entre estes dois extremos é 
fundamental para crescer e criar a 
nossa identidade no mercado.

As dificuldades são enormes, 
porque a crise está ai e não a 
escondemos, mas o que mais nos 
preocupa é a falta de exigência 
do público em geral, que na 
maior parte das vezes apenas vê 
a arquitetura a curto prazo, e não 
assume que a qualidade do espaço 
pode diferenciar e potenciar um 
negócio, ou melhorar o conforto e 

o usufruto dos espaços.  

 

B: O que vos falta fazer?

AP: Diria que tudo! Todos as 
oportunidades que temos tido 
foram muito gratificantes, 
acabamos de ganhar um concurso 
internacional para construir 
um jardim sensorial em Ponte 
de Lima, a postura do Ateliê é 
esta, falta sempre fazer alguma 
coisa, falta sempre investir o 
tempo e o desenho noutra área de 
negocio, temos vários caminhos 
para percorrer sem estar focados 
na habitação no comercio ou na 
industria, tudo é importante para 
nós se desenhado com habilidade. 

B: Objetivos para 2015

AP: Continuar a projetar o Ateliê 
a nível nacional e internacional, 
como aconteceu com este prémio 
ganho recentemente, isto traz 
o reconhecimento que temos 
procurado construir.

Interessa-nos continuar a 
trabalhar de forma muito 
profissional e dedicada, porque 
acreditamos que é o trabalho 
sério e profissional a base para 
responder aos desafios de 2015.

Estar IN é ...

...estar “fora da caixa”  a fazer coisas que muitas 
das vezes não estão relacionadas com a nossa zona 
de conforto.

Casos de Sucesso: A importância do desenho
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Inovação e tradição em 
CHOCOLATE

Célia Dias, Mestre Cacau 

“Com o melhor chocolate belga e com produtos emblemáticos do Alentejo, 
a Mestre Cacau vem juntar o melhor dos dois mundos e surpreender os 

seus clientes com novos sabores e novas sensações.” 

Inovação: Mestre Cacau -  inovação e tradição em chocolate

http://www.mestrecacau.pt/
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BIZMIX: Como e quando 
surgiu?

CÉLIA DIAS: A ideia começou 
a surgir em 2004 num período 
em que gostariamos de iniciar 
um novo projecto, rompendo 
com o típico na nossa região. 
Após algumas viagens pelo 
exterior, especialmente França 
e Bélgica verificámos que era 
possível criar algo novo e 
diferente do 
convencional. 
Nesse aspecto 
o chocolate 
apresenta 
características 
únicas e a 
capacidade 
de apresentar 
constantemente 
novas 
combinações.

B: Que motivação 
vos fez abraçar 
este projecto?

CD: A grande 
motivação foi a 
vontade de criar novos 
produtos, combinações 
originais e mostrar 
que apesar de estar 
longe dos grandes 
centros, é possível 
concretizar projectos 
empreendendores no 
interior.

B: Como foram, e vão, 
surgindo os vossos 
chocolates?

CD: Inicialmente estávamos 
muito “colados” às formulações 
convencionais da chocolataria, 
ou seja, usando pastas 
de frutos secos, frutos 
vermelhos, bebidas destiladas 

convencionais, como é o caso 
do Whisky. No entanto, em 
contactos com os nossos 
clientes apercebemo-nos que 
havia um grande interesse 
por formulações diferentes do 
mercado, em especial utilizando 
produtos regionais. Neste 
sentido, começámos a produzir 
bombons com 

azeite 
virgem, vinho tinto, 

alecrim, medronho, mel de 
rosmaninho, alfarroba e flor 
de sal. Todas estas matérias 
primas são provenientes do 
Alentejo e do Algarve.

B: Que produtos podemos 
encontrar na loja?

CD: É possível encontrar 
bombons (cerca de 20 
variedades), cremes para 
barrar, bolachas de chocolate, 
tabletes (cerca de 12 

variedades), frutos secos 
cobertos com chocolate, 
casca de laranja coberta de 
chocolate. E nesta altura 
do ano todos aquelas 
doces prendas, como 
são as árvores de Natal 
em chocolate, bolachas 
em forma de árvore de 
Natal, etc. Para quem 
quer lanchar, também 
é possível encontrar 
crepes com choclate, 
chocolate quente, ou 
simplesmente um 
café acompanhado de 
um bombom.

B: Fale-nos um 
pouco de cada 
um dos produtos 
(ex: chocolates, 
frutos secos, 
rebuçados..)

CD: Dentro 
dos chocolates 
criámos uma 
linha de 
bombons 
designada 

“Alentejo & 
Chocolate”, com o propósito de 
misturar produtos típicos do 
Alentejo com choclate. Temos 
uma colecção de frutos secos 
cobertos de chocolate negro 
ou de leite, com destaque 
para a amêndoa coberta de 
alfarroba, pinhão coberto de 
chocolate negro e avelã coberta 
de chocolate negro e pimenta. 
Temos uma colecção de cerca 

Inovação: Mestre Cacau -  inovação e tradição em chocolate

http://www.mestrecacau.pt/
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de 13 tabletes com combinações 
pouco frequentes como é a 
hortelã, iogurte, alecrimou erva 
doce. A parte da confeitaria 
tem ido desenvolvendo com o 
tempo. Neste momento temos 
alguns novos produtos à base 
de medronho, a juntar à nossa 
colecção de rebuçados.

B: Como é feito o fabrico dos 
bombons? Método  artesanal 
ou industrial?

CD: Por enquanto é segundo 
o método tradicional. Temos 
uma equipa de 5 colaboradores 
que já trabalham connosco 
há algum tempo e todo o 
trabalho desde o encher os 
recheios ou cobrir os bombons 
com chocolate é inteiramente 
manual. Recentemente 
adquirimos novas temperadoras 
para preparar o chocolate, mas 
não substituem o elemento 
humano nestes pequenos 
detalhes que marcam a 
diferença.

B: Os vossos produtos são 
considerados uma “arte”, 
gourmet. Como é lidar com 

este facto e criar sempre 
novos chocolates/produtos 
diferentes e que agradem aos 
clientes?

CD: É um trabalho 
extremamente absorvente, 
mas é a beleza desta área. O 
trabalho em chocolate é um 
trabalho que nunca se esgota 
e a procura por criar novas 
combinações é uma forte 
motivação para entrarmos 
com alegria no início de 
um novo dia. Inclusivé, 
os nossos clientes já estão 
habituados a que todos os anos 
apresentemos algo novo e de 
facto a grande pergunta que 
nos colocam todos os anos no 
final do Verão é: ´”O que vão 
ter de novo para este ano?”.

B: 10 anos passados, como 
tem sido a evolução da 
empresa e que principais 
obstáculos têm encontrado?

CD: Após quase 10 anos 
de existência, já é possível 
tirar algumas conclusões. A 
principal é que tem valido a 
pena o esforço. De facto, no 

início eramos muito pouco 
experientes e sem ter a 
certeza de como iria decorrer 
a “aventura”, mas passados 
estes anos temos verificado 
uma grande fidelização dos 
nossos clientes e mesmo apesar 
da crise dos últimos anos, tem 
sido possível ganhar novos 
mercados e novos pontos 
de venda. Ainda há muito 
trabalho pela frente e queremos 
continuar a apresentar 
novidades na área do chocolate 
e da confeitaria. O maior 
obstáculo que encontrámos foi 
alguma lentidão nos primeiros 
2 anos, em virtude de ser uma 
marca desconhecida e ainda 
sem ter dado grandes provas, 
mas com o passar do tempo e 
graças à satisfação dos nossos 
clientes, temos conseguido 
fortalecer a marca e a nossa 
presença no mercado. Durante 
o ano, claro que há sempre 
alguma quebra que se sente 
no Verão, mas penso que neste 
campo não há grande solução 
uma vez que o consumo de 
chocolate é sazonal.

Inovação: Mestre Cacau -  inovação e tradição em chocolate

http://www.mestrecacau.pt/
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Inovação: Mestre Cacau -  inovação e tradição em chocolate

Estar IN é… 

...continuar a acreditar no sonho mesmo depois de 
acordar.

B: O que vos falta fazer?

CD: Para os próximos anos, 
gostariamos de consolidar 
a marca dentro do nosso 
mercado e aumentar as 
vendas no mercado externo. 
O próximo passo terá de ser 
a participação mais activa 
em eventos internacionais 
e apresentar estas novas 
combinações com chocolate 
além fronteiras. Também 
gostaríamos de abrir mais um 
ponto de venda em Portugal 
para podermos estar mais 

perto dos nossos clientes.

B: Objectivos para 2015

CD: A grande meta é a 
apresentação de novas 
combinações com chocolate 
e na área da confeitaria, 
em especial com recurso a 
um grande produto do sul 
de Portugal: o medronho. 
Estamos a terminar um 
projecto que se iniciou em 
2011 e irão haver grandes 
novidades no início de 2015.

http://www.mestrecacau.pt/
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O Futuro...hoje: As 10 tendências tecnológicas para 2015 

As 10 tendências tecnológicas 
para 2015

A Gartner, empresa norte-americana de consultoria em Tecnologias 
da Informação, identificou as 10 principais tendências tecnológicas que 

as empresas devem ter em conta nos seus processos de planificação 
estratégica nos próximos 2 anos. Estas tendências foram englobadas em 
três blocos: fusão dos mundos reais e virtuais, a chegada da inteligência 

em todas as partes, e o impacto das TI no desenvolvimento do negócio 
digital. Abaixo detalhamos cada uma das dez tendências.

1.“Computadores em todo 
o lado”. A primeira das 
tendências está relacionada 
com os dispositivos móveis 
inteligentes. A Gartner 
prvê um maior enfãse no 
atendimento das necessidades 
de usuários móveis em diversos 
contextos e ambientes, em vez 
de se centrar num numero 
reduzido de plataformas. 
Neste contexto, a experiência 
do utilizador será um ponto 
chave e as empresas terão 
que adaptar-se a estas novas 
exigências de diferentes acessos 
(telas e ecrans inteligentes, 
dispositivos de diferentes 
formas, tamanhos e estilos de 
interação).

2.“Expansão da Internet 
das Coisas”. A internet das 
coisas continuará a crescer. 
O computador já não é a 
unica porta de acesso à 
Internet, existem muitos 
dispositivos e outro tipo de 
objetos (carros, televisões, 
etc) conetados à Internet. 

O reto é que as empresas 
vejam as possibilidades 
desta tend~enciam e que 
pensem que novos serviços 
de informação poderão ser 
facilitados ao consumidor 
através destes novos suportes. 
As empresas devem utilizar 
os quatro modelos básicos 
a partir da digitalização: 
gestão, rentabilização, 
operacionalização e extensão.

3.“Impressão 3D”. Espera-
se que as vendas mundiais 
de impressoras 3D cresçam 
98% no próximo ano e que se 
dupliquem em 2016. O seu uso 
industrial continua a crescer 
rapidamente e expande-se de 
forma significativa. No setor 
da alimentação já existem 
empresas que estão a usar esta 
tecnologia.A impressão em 
3D será um meio real, viável 
e rentável a curto prazo para 
reduzir os custos através 
de design, prototipagem e 
fabricação imediata.

4.“Informação analítica 
avançada, difundida e 
invisível”. Com o crescimento 
da Internet das Coisas e dos 
dispositivos tecnológicos 
integrados aumentará a 
criação de grandes volumes 
de dados estruturados e não 
estruturados. Como resultado, 
as tecnologias analíticas irão 
se integrar, de forma visível, 
em todas as aplicações. A 
Gartner destaca neste ponto 
que as empresas terão que 
fazer a gestão desta enorme 
quantidade de dados e oferecer 
a informação correta às pessoas 
adequadas e no momento 
adequado. O valor estará nas 
respostas e não nos dados.

5. “Context-Rich systems”. 
Uso de sistemas que utilizam 
a “informação situacional 
e ambiental sobre pessoas, 
lugares e coisas”, com o 
objetivo de prestar um serviço, 
está em crescimento. Será 
necessário olhar para a criação 
de interfaces de clientes cada 
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vez mais inteligentes que ligam 
os lotes de diferentes aplicações 
e dados.

6. “Máquinas Inteligentes”. 
Análises profundas aplicadas 
na compreensão do contexto 
proporcionarão as condições 
necessárias para um mundo 
de máquinas inteligentes. 
A criação de algoritmos 
avançados permitirão aos 
sistemas compreender o seu 
ambiente, aprender por eles 
próprios e agir de forma 
autónoma. Protótipos de 
veículos autónomos, robots 
avançados e assistentes 
pessoais virtuais já existem e 
evoluirão rapidamente, dando 
início a uma nova era de 
máquinas. A era das máquinas 
inteligentes já chegou.

7. “Cloud Computing”. 
A convergência da cloud 
e computação móvel vai 
continuar a promover o 
crescimento de aplicações 
que podem ser entregues a 
qualquer dispositivo. No curto 
prazo, o foco da cloud estará 
na sincronização de conteúdo 
em vários dispositivos e a 
portabilidade de aplicações 
entre dispositivos.

8. “Aplicações e 
Infraestruturas definidas 
pro software”. O software de 
redes, o armazenamento, os 
centros de dados e a segurança 
estão a evoluir. Segundo os 
especialistas, a programação 
ágil, desde a infraestrutura 
básica às aplicações, permitirá 
às organizações obter a 
flexibilidade necessária para 
assegurar o funcionamento do 
negócio digital.

9. “TI à escala web”. As 
tecnologias da informação à 
escala Web é um conceito que 
descreve os novos processos 
e métodos que aplicaram 
os grandes fornecedores de 
serviços cloud como a Google, 
Facebook ou Amazon, para 
obter uma maior agilidade da 
capacidade de computação. 
Os analistas avisam que para 
manter o ritmo haverá cada vez 
mais empresas que começarão a 
adotar arquiteturas, processos 
e práticas similares. Com o 
tempo, a tendência será para 
a evolução até as tecnologias 
de informação à escala Web 
e o primeiro passo será feito 
quando se combinar uma forma 
coordenada o desenvolvimento 
e as operações (processo 
conhecido como DevOps).

10. “Segurança baseada no 
risco e autoproteção”. Por 
último, a segurança continuará 
a ser um elemento importante 
na evolução do futuro digital, 
podendo tornar-se num 
obstáculo que impeça este 
processo. 

Até agora muitas empresas 
reconheceram que não é 
possível proporcionar um 
ambiente 100% seguro e à 
medida que a insuficiência de 
trazer soluções de segurança 
viáveis seja reconhecida a uma 
escala mais ampla, os esforços 
das organizações centrar-se-ão 
em encontrar métodos mais 
sofisticados de avaliação e 
mitigação dos riscos. 
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Projetos de Investigação e desenvolvimento 
tecnológico

1. Objetivos e Prioridades

O crescimento, o reforço e 
a consolidação do Sistema 
Científico e Tecnológico 
Nacional (SCTN) constituem 
prioridades da política de ciência 
e tecnologia nacional. Estas 
prioridades devem contribuir 
para aumentar a competitividade 
nacional e internacional da 
ciência e tecnologia promovendo, 
simultaneamente, a transferência 
do conhecimento científico e 
inovação tecnológica para o tecido 
produtivo. Neste contexto, assume 
particular relevância a promoção 
e o reforço de competências 
das instituições científicas 
e tecnológicas, através da 
participação das suas equipas em 
projetos de investigação científica 
e desenvolvimento tecnológico 
(IC&DT) em todos os domínios 
científicos.

2. Modalidade de Projetos a 
Apoiar

Destina-se a projetos de IC&DT 
dirigidos a questões científicas ou 
conceitos originais e relevantes, 
com referência a padrões 
internacionais que contribuam de 
forma significativa para o avanço 
do conhecimento e que produzam 
indicadores de realização no 
decurso do projeto, em termos de 
produção científica.

A duração máxima dos projetos 
é de 36 meses prorrogável, 
excecionalmente, até doze meses e 
o limite máximo de financiamento 
por projeto é de 200 000 EUR.

3. Entidades Beneficiárias

Podem candidatar-se, 
individualmente ou em associação, 
equipas de investigação das 
seguintes entidades:

a) Instituições do Ensino Superior, 
seus Institutos e Centros de I&D;

b) Laboratórios Associados;

c) Laboratórios do Estado;

d) Instituições privadas sem fins 
lucrativos que tenham como 
objeto principal atividades de 
Ciência e Tecnologia;

Outras instituições públicas e 
privadas, sem fins lucrativos, 
que desenvolvam, ou participem 
em atividades de investigação 
científica.

4. Âmbito Territorial e 
Financiamento

4.1 Âmbito territorial:

A afetação territorial dos projetos 
é determinada pela Região 
NUTS II onde se localizam 
as Instituições Proponentes e 
Participantes.

4.2 Financiamento:

Os projetos serão financiados 
por fundos nacionais através 
do Ministério da Educação e 
Ciência (MEC), podendo vir a 
ser enquadrados no “Portugal 
2020” em alinhamento com as 
prioridades de aplicação dos 
fundos estruturais e de acordo 
com o respetivo enquadramento 
regulamentar.

Os pagamentos efetuados a 
empresas, através da Instituição 
Proponente, não podem 
ultrapassar 50% do custo total da 
participação da empresa.

5. Dotação Orçamental

A dotação orçamental total afeta 
ao presente concurso é de 70 
milhões de EUR.

6. Apresentação de 
Candidaturas

As candidaturas devem ser 
apresentadas à FCT, em língua 
inglesa nas suas componentes 
principais, em formulário próprio 
e submetidas eletronicamente 
através do sítio https://concursos.
fct.pt/projectos/ entre 25 de 
novembro de 2014 e as 17 horas 
(hora de Lisboa) de 29 de janeiro 
de 2015.

https://concursos.fct.pt/projectos
https://concursos.fct.pt/projectos
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CRÓNICA: Portugal, está IN

O nosso País deixou de estar 
dentro de uma garrafa não só 
pelos maus motivos mas sim 
pelos bons!

Décadas e décadas de um 
País fechado ao exterior foi 
a justificação de um passado 
recente para não sermos 
conhecidos.

Não sermos conhecidos pelas 
boas coisas que temos, que são 
muitas.

Infelizmente muitos de nós 
tínhamos de procurar essas 
coisas boas nas entrelinhas dos 
órgãos de comunicação social e 
na maioria das vezes pelo passa-
palavra.

Já não vejo uma razão 
aceitável para pouco ou nada 
ter acontecido com o nosso 
Portugal no pós 25 de Abril.

Teoricamente estes 39 anos 
podiam ter sido anos de 
desenvolvimento e de dar 

a conhecer Portugal pelas 
melhores razões.

Infelizmente foram as más 
notícias que imperaram, os 
maus motivos e as piores 
pessoas

Bem ou mal, isto porque não 
consigo afirmar a 100% que 
foi ou é a bem, os últimos anos 
parecem ser uma inversão quase 
a 180 graus da forma como nos 
vemos a nós cá dentro.

Sim, cá dentro porque lá fora 
e apesar de acreditar que tudo 
pode melhorar na forma como 
nos veem, ainda vai demorar.

E sim, são as pessoas que são 
responsáveis pela imagem que 
temos lá fora pois é  tudo uma 
questão de atitude, de moral e 
de ética. E estes 3 fatores são 
intrínsecos às pessoas.

O que demora anos e anos a 
construir é facilmente destruído 
em muito pouco tempo por 

muito poucos que na maioria 
das vezes em beneficio próprio 
destroem o que muitos 
procuraram criar – também 
aqui esperamos a inversão que 
poucos estão a trilhar para 
que esses alguns e poucos 
que trabalharam em beneficio 
próprio sejam exemplo para o 
futuro.

Que 2015 seja a continuidade 
reforçada daquilo que queremos 
deixar como exemplo sério 
de ética, moral e atitude para 
aqueles que mais dia menos 
dia vão assumir as rédeas dos 
nossos Negócios, do nosso 
Governo, do nosso Turismo e 
das novas Famílias.

Demos TODOS o exemplo, por 
favor.

Portugal está e é IN!

Rui Pio
gestor espaço Liberty Seguros

Portugal, está IN!
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Gabriela Botelho

Considerada a maior “Opinion Maker” 
da Hotelaria de Luxo em Portugal.
Jurista; Mestre em Gestão Estratégica do 
Turismo; Especialista em Marketing de Luxo.
É autora da obra e marca GB, Collection , Luxo 
e Charme na Hotelaria em Portugal, com 4 
volumes publicados em Português e em Inglês; 
Detém, ainda, a plataforma web – GB, Collection 
– Luxury and Boutique Hotels, escrevendo 
sobre as mais diversos sectores e produtos do 
luxo internacional e com grande penetração em 
França.

Diferenciação, Serviço, Emoção: 
Nuances do Turismo de Luxo

A escalada social do Século XX 
promoveu o turismo a um dos 
grandes fenómenos da sociedade 
moderna transformando-o numa 
actividade que move actualmente 
milhões de pessoas na hotelaria, 
nos transportes, nas agências de 
viagens, nas indústrias de lazer, 
etc.

À medida que as férias e as 
viagens se foram expandindo, 
dilataram-se também os factores 
de diferenciação social: A duração 
das férias, o tipo de estadias, a 
natureza das actividades de lazer, 
o tipo de desporto praticado e 
os locais escolhidos começaram 
a fazer adivinhar uma sociedade 
cada vez mais dividida pelo status 
e pelos modos culturais; Como 
refere Pierre Bourdieu «Ce qui 
prédispose les goûts à fonctionner 
comme des marqueurs privilégiés 
de la classe».1

A partir das décadas de 80/90, 

as motivações e necessidades dos 
consumidores (turistas e viajantes) 
diversificam-se e as tendências 
alargam-se a diferentes produtos 
turísticos. Novos tipos de procura 
ganham cada vez mais adeptos: 
o turismo cultural, o turismo 
natureza, o turismo de saúde e 
bem-estar; o Enoturismo, para 
além do desejo renovado do Sol e 
Praia nos locais mais recônditos 
do planeta.

Surge uma busca simbólica de 
autenticidade, de identidade, de 
raízes, de locais com memória, 
em simultâneo com uma procura 
emotiva de sensações múltiplas, 
de estímulos à imaginação, 
através dos sons, dos cheiros, 
de atmosferas e ambientes que 
despertem os mais variados 
sentidos.

Neste contexto, o segmento luxo 
vem a ocupar um espaço próprio 
e fulcral em plena sociedade do 

século XXI.

Símbolo de uma determinada 
hierarquia social, o luxo 
evidenciou, desde sempre, um 
determinado status caracterizado 
pela distinção, pela preocupação 
de qualidade, de serviço, de 
exclusividade, criatividade, estilo, 
excelência, glamour, emoção, 
segurança, conforto, …e preço 
elevado.

O luxo possui uma forte dimensão 
humana relacional daí que é 
fundamental calor humano e um 
serviço afetivo. O luxo é a arte 
de receber, o prazer de servir e a 
inteligência de ouvir.

A evolução da sociedade e das 
mentalidades conduziu a uma 
evolução do próprio conceito do 
luxo, sobretudo nas sociedades 
ocidentais. O luxo apresenta-
se hoje mais discreto, com um 
carácter mais intimista e como 

1 BOURDIEU, Pierre, La Distinction: critique social du jugement, Paris, 1979

http://gabrielaabotelho.blogspot.pt/
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um meio de o indivíduo se 
satisfazer, através da realização 
de experiências únicas e não, 
apenas, como um instrumento de 
diferenciação social.

Com uma dimensão sensorial, 
o novo luxo descobre o prazer 
do toque, deixa-se encantar pelo 
mundo dos sabores, pelo gozo 
de chegar a lugares invulgares 
do planeta, por uma procura de 
destinos de natureza sustentáveis, 
de paisagens de cortar a 
respiração, bem como, por culturas 
e tradições fascinantes.

O luxo surge como uma forma de 
experiência táctil, daí o grande 
sucesso actual dos spas e dos 
tratamentos de talassoterapia e 
termas, pelos “quatro cantos do 
mundo”. É nesta altura, também, 
que se assiste ao despontar 
de tantos nomes no âmbito 
da gastronomia, em que uma 
legião de ávidos “gourmets” está 
disposta a desembolsar grandes 
quantias por uma refeição 
celestial acompanhada por vinhos 
excepcionais.

Na hotelaria, o luxo passa a estar 
presente não só nos palaces mas 
também em outro tipo de hotéis, 
desde resorts a “boutique -hotéis”, 
de cidade, de praia, de golfe, de 
montanha, etc.

Muitos especialistas defendem 

que estamos numa fase da Dream 
Society, ou seja, numa sociedade 
em que a inteligência emocional, 
os valores, as

histórias, o conforto espiritual e 
as emoções têm um papel cada vez 
mais fundamental, substituindo-
se ao puro racionalismo, ao 
conforto apenas físico e ao 
pragmatismo. Neste tipo de 
sociedade, as “histórias” que se 
possam contar e as “experiências” 
que possam ser vividas têm um 
valor económico para o turismo e, 
consequentemente, para o sector 
hoteleiro.

Neste contexto, a tendência para 
os hotéis de charme ou boutique- 
hotéis, hotéis de “assinatura” ou 
temáticos irá ser reforçada. A 
hotelaria temática de luxo permite 
a diferenciação e a especialização, 
com base num tema ou num 
conceito – vinho, natureza, 
história, moda, actividade 
desportiva, gastronomia, etc. – que 
seja reconhecido e compreendido 
pela clientela. Um dos exemplos, 
recentes em Portugal, é 
precisamente o primeiro hotel 
vínico de luxo, o The Yeatman, em 
Gaia, Porto.

Por outra via é também na 
busca de experiências diferentes, 
de emoções, de lugares com 
memória, de autenticidade, dos 

verdadeiros valores culturais e 
gastronómicos, que me parece que 
os hotéis inseridos em palácio, 
em castelos e em edifícios com 
história, em aldeias históricas 
têm tido uma procura acrescida 
que valoriza este tipo de oferta 
de alojamento. A procura por 
este tipo de hotéis corresponde 
a um desejo de escape à rotina e 
à necessidade de experimentar 
novas sensações. Veja-se, por 
exemplo, em Portugal, as algumas 
Quintas no Douro (por exemplo, 
Quinta do Vallado), que integram 
unidades hoteleiras à volta do 
tema do vinho proporcionando 
experiências vitivinícolas muito 
interessantes.

Importa finalmente referir, que 
desde os anos 80 que os grandes 
consumidores do luxo não são 
apenas os ricos e milionários, 
mas também uma grande parte 
da classe média/média alta. É o 
triunfo do luxo “à la carte”, da 
democratização do luxo: gasta-se 
aqui (no hotel, por exemplo) e 
economiza-se ali (na companhia 
aérea).

Entende-se, consequentemente, a 
importância de em cada sociedade 
existir uma classe média forte, 
com poder de compra para, de 
vez enquanto, consumir também 
produtos de luxo em geral e, em 
particular, no turismo.

OPINIÃO:  Diferenciação, Serviço, Emoção: Nuances do Turismo de Luxo
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ERNESTO L. MATIAS, Lda. 
  

Escola de 
Negócios e 

Palavras Ditas 
estabelecem 

parceria

 A Escola de Negócios das Beiras 
diferencia-se pelo seu carácter 
inovador, procurando ter sempre 
formações mais adequadas às 
necessidades e realidades do 
mercado.

Para reforçar o Plano Formativo 
2015, a ENB anuncia uma nova 
parceria, com a Palavras Ditas. 
Neste sentido, para além da 
oferta criada pela ENB serão 
implementadas em Coimbra, 
Guarda e Viseu algumas ações 
formativas atualmente ministradas 
nas instalações da Palavras Ditas 
(Lisboa e Porto).

Na PALAVRAS DITAS comunica-
se a todo o momento. Partindo 
da palavra, como o seu peso, a 
sua estética e a sua ética, para 
criar vida. Na rádio, na imprensa, 
na televisão, na internet, na 

comunicação empresarial, mas 
também na fotografia, no humor, 
na ficção, nos negócios, na gestão.

Não é função da PALAVRAS 
DITAS substituir as 
universidades, as escolas 
superiores, e os institutos 
politécnicos. As formações são 
complementares, assentes na 
prática pedagógica e voltados para 
o mercado.

Um curso de formação 
profissional na PALAVRAS 
DITAS é um passaporte para o 
trabalho, focado no “saber fazer” 
não descurando nunca o “saber 
saber”, pois um decorre do outro.

Na sua génese, a PALAVRAS 
DITAS seleccionou uma vasta 
oferta formativa, que abrange 
as mais diversas áreas da 
comunicação, sejam elas mais 
genéricas ou especializadas. Para 
cada uma delas escolheu alguns 
dos melhores profissionais do 
mercado. Homens e mulheres 
respeitados, credíveis, que 
perceberam a importância e a 
diferença deste projeto, e que 
decidiram aceitar o desafio.

Os apresentadores de televisão 
e rádio Teresa Guilherme, José 
Carlos Malato, Daniel Oliveira, 

Luís Filipe Borges, Nuno Eiró, 
José Coimbra; os jornalistas 
José Gabriel Quaresma, Rita 
Marrafa de Carvalho, Joana 
Latino, Marcos Pinto, André 
Macedo, Ricardo Martins Pereira, 
Ricardo Costa, Ana Sousa Dias, 
Hernâni Carvalho, ou Nuno 
Santos são alguns dos formadores 
convidados.

Trabalhando sempre em 
parceria, as inscrições para as 
ações e cursos a desenvolver 
serão aceites e validadas pelas 
respetivas instituições, em 
www.escoladenegocios.com e 
www.palavrasditas.pt 

PUB

Breves/Notícias

http://www.verdugo.pt
www.palavrasditas.pt
www.escoladenegocios.com
www.palavrasditas.pt
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VISAR em expansão! 
É com muita satisfação que a VISAR anuncia a expansão dos seus serviços para a Figueira da Foz, 
Mortágua e Penacova! 

A partir de Janeiro, poderá encontrar-nos nas seguintes moradas:

-  Largo Tenente Valadim,  - 1º, salas 2 e 3, 3080-035 Figueira da Foz

- Av. 5 de Outubro, nº 34, escritório A, 3360-317 Penacova

- Av. Infante D. Henrique, 78- A- Vale de Açores, 3450-202 Mortágua

Comunicação de Inventários
Todas as pessoas, singulares 
ou coletivas, que tenham sede, 
estabelecimento estável ou 
domicílio fiscal em território 
português, que disponham de 
contabilidade organizada e 
estejam obrigadas à elaboração 
de inventário, devem comunicar à 
AT, até ao dia 31 de janeiro, por 
transmissão eletrónica de dados, 
o inventário respeitante ao último 
dia do exercício anterior, através 
de ficheiro.

Somente estão dispensadas de efetuar 
a referida comunicação as empresas 
com um volume de negócios (do 
exercício anterior ao da comunicação) 
que não exceda 100.000 Euros. 

As empresas sem existências e 
obrigadas por a lei a comunicar o 
Inventário, declararão no portal 
e-fatura que não têm existências. 
Não precisam, portanto, de construir 
ficheiro.

Na realização da inventariação de 
existências de toda a Empresa, 
devem ser observados os seguintes 
procedimentos:

1-Deve ser designado um responsável 
pelo inventário

2-Sempre que possível, deverão ser 
evitadas quaisquer movimentações de 
inventários durante o período em que 

decorrem as contagens. 

Caso não seja possível, os movimentos 
ocorridos nos inventários, durante 
as contagens, estas deverão estar 
perfeitamente identificados.

3-Os inventários considerados 
à consignação nos armazéns 
da Empresa não deverão ser 
considerados no seu inventário, uma 
vez que não são sua propriedade. 
Apenas os consumos dos inventários à 
consignação deverão ser consideradas 
na valorização dos inventários da 
Empresa, com ou sem faturação, na 
altura do encerramento do exercício. 
Contudo, a Empresa deverá incluir no 
seu inventário, artigos à consignação, 
domiciliados em armazéns de clientes.

4-No caso de compras e vendas 
diretas, isto é, em que os inventários 
vão diretamente do fornecedor 
para o cliente final, sem passarem 
fisicamente pelos armazéns das 
empresas, deverá ser assegurado que 
os registos de Compras e de Vendas, 
correspondentes, foram efetuados no 
mesmo período.

5-Toda a mercadoria que tenha sido 
entregue por Guia de Remessa/
Transporte, informática ou manual, 
deve ser impreterivelmente faturada 
até 31/12/2014.

6-Todos os produtos/mercadorias 

não utilizados/expedida na produção 
deverão ser devolvidos ao Armazém/
Secção até final do dia 31/12/2014.

7-Todas as compras devem dar 
entrada no Armazém/Secção até ao 
final do dia 31/12/2014.

8-Os produtos/mercadorias obsoletos 
ou defeituosos devem ser devidamente 
separados e perfeitamente 
identificados.

9-As Ordens de Fabrico/Produção, 
devem estar totalmente encerradas e 
lançadas informaticamente até ao final 
do dia 31/12/2014.

10-Quando a contagem do inventário 
estiver completa e verificada, o 
responsável do inventário, inspecionará 
toda a fábrica/armazém, a fim de que 
todo o Stock foi inventariado, dando a 
respetiva aprovação. O mesmo deverá 
ainda providenciar a recolha das folhas 
de contagem.

Com base na lista de documentos 
distribuídos, o mesmo responsável 
providenciará a conferência dos 
documentos recebidos, assinando 
as folhas em sinal de evidência do 
trabalho executado.

Salienta-se que estes procedimentos 
devem ser rigorosamente cumpridos, 
sob pena de se pôr em causa o próprio 
inventário.



1º Semestre  2015 
Novos cursos  

 
 Especialização em Contabilidade de Custos nas Autarquias Locais    Pós Graduação em Alta Performance  Comercial 
 

Programas Avançados 
 
MiniMBA em Gestão Estratégica e Empresarial 
 
MiniMBA em Fiscalidade 
 
Pós Graduação em Gestão de Recursos Humanos   

Programas de Especialização 
 
 
Gestão de Lares e Serviços Geriátricos   Decoração de Interiores    Marketing de Vinhos   
 
Línguas (profissões e de negócios): Alemão, Árabe, Chinês, Espanhol, Francês, Inglês, 
Russo  

Eventos 
 

Legislação Laboral: Cálculo - processamento salarial 
 
Marketing Relacional 
 
Marketing Digital para PME’s 
 
Menos Stress, Mais Alegria 
 
Técnicas de animação sociocultural para Seniores 
 
Ferramentas de desenho. As potencialidades de:  
1) Corel Draw 7; 2) Illustrator; 3) Photoshop; 4) Indesign  
 
Comunicar com sucesso para grandes audiências, com a apresentadora Teresa Guilherme 
 

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

http://www.escoladenegocios.com


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

