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EDITORIAL5

Muitos de nós portugueses 
gostamos de desvalorizar 
o que é nosso... somos 
patriotas, gostamos de dizer 
que somos boas pessoas, 
pacíficos e acolhedores, 
gostamos dos nossos 
produtos da terra mas, 
por outro lado também 
gostamos de desvalorizar 
tudo e todos...

Queremos deixar aqui uma 
pequena nota de elogio 
para um grupo de pessoas 
que muitas vezes são 
esquecidos ou de quem não 
se reconhecem os grandes 
méritos - os empresários das 
nossas pequenas e médias 
empresas... É certo que 
existem alguns desonestos, 
exploradores, etc... mas 
felizmente, nos nossos 16 
anos de consultoria e nas 
centenas de empresas que 
conhecemos, esse tipo 
de empresários são uma 
minoria. 

A grande maioria (muito 
mais de 90%) são pessoas 
extraordinárias: inteligentes, 
com visão, honestos, 
espírito de sacrifício, 
empreendedores... muitos 
deles são pessoas sem 
formação académica 
superior mas que têm 
conhecimentos técnicos 
adquiridos ao longo da 
vida que fazem deles 
verdadeiros “engenheiros”... 
em algumas actividades 
os conhecimentos técnicos 
deste pequenos empresários 
é impressionante... 
A vontade de aprender, 
de melhorar, de buscar 
a excelência, são outra 
importante característica 
dos pequenos e médios 
empresários que temos 
conhecido... A honestidade e 
ética profissional também... 

Sorte? Só temos clientes 
bons? Não, acreditamos que 
não!...

Acreditamos que a 
generalidade dos pequenos 
empresários portugueses 
sejam como aqueles com 
quem temos o prazer de 
trabalhar...
Queremos deixar aqui 
um agradecimento aos 
nossos pequenos e médios 
empresários por tudo o 
quem têm feito pelo nosso 
país e apelar a governantes 
(quer ao nível central, 
quer regional e local), 
entidades de apoio ao 
desenvolvimento, bancos, 
grandes empresas e até 
mesmo aos trabalhadores 
que os valorizem e 
contribuam para o seu 
sucesso.

Esta revista é para eles e 
por nós, que também somos 
uma PME!!!

Fernando Cardoso

Agradecimento
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SER PME EXCELÊNCIA 

PME Excelência é uma 
marca registada do 
IAPMEI.

Trata-se de um 
estatuto de qualificação 
empresarial criado 
pelo IAPMEI, numa 
parceria com o Turismo 
de Portugal e um 
conjunto de 9 Bancos 
Parceiros: Banco 
BPI, Banco Popular, 

Barclays, Caixa Geral 
de Depósitos, Crédito 
Agrícola, Millenium 
BCP, Montepio, Novo 
Banco e Santander 
Totta.

As PME Excelência 
são selecionadas 
pelo IAPMEI e 
pelo Turismo de 
Portugal, com base 
no universo das PME 

Líder e que cumprem 
adicionalmente alguns 
critérios. 

Em 2014 o sector do 
turismo foi aquele 
onde a evolução dos 
indicadores de negócio 
foi maior.
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1845 empresas representativas 
de vários setores de atividade 
de Norte a Sul do país foram 
distinguidas no início do ano, 
em Santa Maria da Feira, com o 
estatuto PME Excelência 2014, 
um selo de reputação criado 
pelo IAPMEI para discriminar 
positivamente as empresas 
que anualmente apresentam 
os melhores desempenhos 
económico-financeiros, criando 
condições de visibilidade acrescida 
a um segmento empresarial com 
contributos ativos para a economia 
e o emprego nacionais.

O universo das PME Excelência 
2014 cresceu mais de 67% 
relativamente aos estatutos 
atribuídos no ano anterior. Os 
números não refletem menor 
exigência na atribuição do 
galardão, porque os requisitos 
base da distinção foram mantidos 
face à edição anterior, mas o 
que se verificou foi que muitas 
empresas apresentaram subidas 
médias muito substanciais nos 
seus indicadores económico-
financeiros, melhorando os seus 
resultados em praticamente todos 
os indicadores.

Quando comparados com os 
últimos dados disponíveis 
da análise de empresas não 
financeiras do Banco de Portugal, 
verifica-se que há um enorme 
desvio da média apresentada pelas 
empresas em geral, o que faz com 
que as PME Excelência funcionem 
como motor da economia nos seus 
setores ou regiões.

São empresas que apresentam 
rácios de solidez financeira e 
de rendibilidade muito acima 
da média nacional e que têm 
conseguido atuar em contraciclo, 
aliando um crescimento médio das 
vendas de 15%, com o aumento 
das exportações situado nos 16%, 
2 vezes e meia acima quando 
comparado com os resultados da 
estrutura empresarial nacional.

Com autonomias financeiras 
médias superiores a 54%, as 
PME distinguidas registam 

rendibilidades muito acima da 
média nacional, com crescimentos 
que ultrapassam os 40% ao nível 
dos capitais próprios, das vendas, e 
do ativo, valores que confirmam o 
perfil superior destas empresas em 
termos de desempenho.

Mais de 64% das empresas tem 
a sua atividade ligada à indústria 
e comércio, sendo a seguir o 
turismo e os serviços, com cerca 
de 12% cada um, os outros setores 
mais representados no conjunto 
da amostra das PME Excelência 
2014.

Em conjunto as empresas são 
responsáveis por mais de 69 mil 
empregos, e estão sobretudo 
concentradas nos distritos do 
Porto (19%), Lisboa (17%), Aveiro 
(13%), Braga (12%) e Leiria (9%).

O Estatuto PME Excelência 
é atribuído anualmente pelo 
IAPMEI, numa parceria com 
o Turismo de Portugal e os 
principais bancos a operar em 
Portugal, Banco BPI, Banco 
Popular, Barclays, Caixa Geral 
de Depósitos, Crédito Agrícola, 
Millenniumbcp, Montepio, 
Novo Banco e Santander Totta, 
e insere-se num programa de 
qualificação de empresas lançado 
pelo IAPMEI, com o objetivo 
de dar notoriedade e otimizar 
condições de financiamento 
e de reforço competitivo ao 
segmento das PME Líder, 
empresas com perfis de risco 
superiores, que constituem pelas 
suas características importantes 
alavancas de desenvolvimento 
para a economia e o emprego do 
país.

A seleção das PME Excelência 
é feita anualmente a partir 
do universo das PME Líder, 
criando um instrumento de 
visibilidade acrescida para o 
grupo de empresas que em cada 
ano se destacam pelos melhores 
resultados.
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Poesias Gastrómicas ‑ Do mar para a mesa

Nuno Menino, Restaurante CaRRoSSeL

O CaRRoSSeL nasceu em 1990, no Largo dos Pescadores, a escassos 
metros da praia da Cova, na Figueira da Foz.
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O fundador do restaurante, 
filho de pescador, juntou a 
experiência profissional no 
ramo da restauração com a 
aptidão nata de cativar e mover 
multidões (de diversos escalões 
sociais), adicionando, por fim, o 
ingrediente secreto e único: os 
pratos. A combinação foi perfeita 
e o CaRRoSSeL tinha o sucesso 
assegurado.

Através de muita pesquisa, de 
muita interacção com a “mestria 
do mar”, o facto dele próprio 
ter acompanhado os pescadores 
e presenciado a confecção dos 
pratos, fez com que as “poesias 
gastronómicas” chegassem à mesa 
do CaRRoSSeL.

O nome, também ele curioso, 
foi sugerido pelo filho, Nuno 
Menino, actual gerente do 
restaurante. 

Entrar no CaRRoSSEL é entrar 
num rodopio de sabores. A 
ementa é rica, repleta de poesias 
gastronómicas, onde os pratos 
se expressam e combinam de 
uma forma extraordinária, 
tendo sempre por base a cozinha 
tradicional portuguesa.

Decidir o que provar, é um desafio. 
Na carta, as iguarias saltam-
nos à vista pela intensidade de 
pratos, onde se antecipa o sabor 
tradicional e o deleite para os 
sentidos. 

Da riquíssima e atractiva carta, 
pode-se começar por umas cavalas 
alimadas, seguindo-lhe uma 
canjinha bacalhoeira. A vontade de 
dar uma voltinha por cada prato, 
faz aguçar o apetite: uma massala 
de peixe, a chora de línguas de 
bacalhau com marisco, umas 
pataniscas com arroz de couve, 
a açorda do mar com línguas de 
bacalhau panadas, os búzios de 
feijoada, os samos marisqueiros, 
são alguns exemplos, entre outras 

combinações absolutamente 
fantásticas que se deviam provar, 
pelo menos uma vez na vida.

Os pratos do CaRRoSSel não se 
encontram em mais lado nenhum; 
por muitas imitações que possa 
haver o sabor não será o mesmo. 

Também o restaurante, é todo ele 
tradicional. Nuno Menino tem 
noção, e enfatiza, que a decoração 
não é luxuosa; prefere manter 
as toalhas de papel, ao invés das 
de tecido; a música é relaxante, 
convidativa a permanecer no 
CaRRoSSeL e a degustar mais um 
prato. Ou dois… 

Para ele, o restaurante deverá 
permanecer onde está. Pela 
sua história, pela localização 
estratégica junto de zonas 
industriais, de estradas nacionais e 
auto-estradas, é ponto de paragem 
para muitos que têm pouco tempo 
para almoçar e precisam de trocar 
ideias antes de uma reunião… e 
até aqui, as toalhas de papel são 
importantes! 

O CaRRoSSeL atravessou uma 
fase menos positiva, até meados 
de 2014, mas está agora  a 
começar de dar a volta. Para 
Nuno, manter a qualidade dos 
pratos confeccionados é o mais 
importante! Isso, e fazer uma 
boa gestão. A facturação, surge 
depois, por consequência de um 
bom trabalho, da publicidade 
“boca-a-boca”, das redes sociais 
e da curiosidade em conhecer e 
experimentar os pratos únicos. 
Fazer o que mais se gosta, estando 
com os pés bem assentos na terra, 
é a chave do SUCESSO para Nuno 
Menino e é nisso que ele se quer 
focar!

Alguns pratos...
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“O IMPOSSÍVEL É UMA QUESTÃO DE 
PERSPECTIVA”

João Guedes, Insercol

A Insercol foi constituída em finais de 1991,
 no concelho de Moimenta da Beira. 

A INSERCOL desenvolve 
a sua actividade no ramo da 
metalomecânica, tendo-se tornado 
especializada no fornecimento de 
projectos, fabricação de estruturas, 
entrega de estruturas em aço, 
simples e múltiplas. 

Por dia, a capacidade de aplicação 
de estruturas metálicas é de 
2.000 m2 e 80.000m2, por ano, 
alternando os trabalhos entre 
particulares e empresas. 

Desde a sua génese, nunca quis 
ser mais uma empresa. Tendo 
aumentado o seu volume de 

facturação em 30% no último 
ano, sempre se distinguiu pela 
inovação, qualidade e procura de 
novos mercados.

Se nos primeiros anos a empresa 
desenvolvia trabalhos para 
particulares, há muito que se 
tem desligado das habitações 
e procurado, incansavelmente, 
outros negócios e mercados.

Primeiro, porque o mercado foi 
ficando saturado e competitivo e 
manter a mesma estratégia era 
entrar numa guerra de preços; 
segundo, porque João Guedes, 

sócio-gerente, sempre foi um 
visionário e percebeu que a 
diferenciação da empresa passava 
por mais serviços e pela inovação.

Tudo que seja diferente, ele  
fotografa e guarda na sua 
memória. Não mais vai esquecer 
aquele produto, e a partir 
daí, surgirá a inspiração para 
desenvolver os novos produtos/
serviços que trarão valor 
acrescentado à empresa.

Foi assim, com a criação da 
INSERCOLD, empresa pioneira 
na região. O que a distingue?  

http://www.insercol.pt/
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Para além de ser uma real 
necessidade, sentida pelos 
pequenos e médios agricultores 
da região,  ainda ninguém se tinha 
lembrado de TER a solução.

Essencialmente, a INSERCOLD 
é um pavilhão de frio, onde se 
aluga determinado espaço para 
os clientes conservarem a sua 
fruta. Desenvolver este projecto, 
permitiu que o pequeno agricultor, 
que não tinha onde armazenar a 
sua colheita o fizesse, ali, evitando 
assim desperdícios.

Por ser uma empresa que se 
diferencia pela inovação e pelos 
negócios pioneiros, a INSERCOL 
está neste momento a ultimar a 
preparação de uma máquina, que 
ainda não existe em Portugal. 
Para além de revolucionar o 
mercado, estima-se que o volume 
de facturação seja de 20 milhões 
de euros, beneficiando uma vez 
mais a região de Moimenta da 
Beira.

Ano após ano, a empresa tem 
vindo a crescer, sempre de 
forma sustentada e é por isso 
que tem o reconhecimento que 
tem. A curiosidade de João e a 
necessidade de se manter ocupado, 
tem permitido a invenção de 

vários produtos. Uns com mais 
peso do que outros e que merecem 
ser patenteados, outros que sofrem 
mutações constantes, no entanto 
a criatividade e mais-valia de cada 
um, é uma constante. “Tudo que 
é diferente e difícil, é para nós. 
Não estou preocupado em copiar 
ou com o problema que me é 
apresentado. Preocupo-me sim, 
senão conseguir encontrar uma 
resposta para o dito problema.”

Para ser EXCELENTE, não basta 
ter um prémio atribuído pelo 
IAPMEI. Para se ser excelente, 
é preciso ser rigoroso, exigente, 
inovar constantemente e nunca, 
mas nunca, perder a“palavra”, 
que conta muito para os sócios da 
INSERCOL.

Apesar de serem distinguidos 
com o estatuto “PME Excelência 
2014”, consideram que este selo  
de reputação, não trás mais-valia 
para a empresa.

João, considera que o prémio é 
positivo e benvindo; é sinónimo 
de bom desempenho económico-
financeiro, de rácios de solidez 
financeira e de rendibilidade 
muito acima da média nacional, 
conseguindo actuar em contra 
ciclo, através do número de vendas 

e do aumento das exportações.

No entanto, esta distinção não 
trás nada de muito importante em 
termos práticos. Questiona,“de 
que adianta ser PME Excelência 
se não temos nenhuma benesse 
em relação às outras empresas? 
Temos que continuar a contribuir 
com a mesma taxa de impostos 
que as outras, por exemplo. 
Antes de sermos reconhecidos 
com este prémio, já o erámos 
internamente, já era algo 
interiorizado por nós, sócios, e por 
todos os que colaboram connosco. 
De outra forma, o resultado do 
nosso trabalho não tinha sido 
reconhecido pelo IAPMEI.”

E O SUCESSO?

“O sucesso é relativo. O que corre 
bem hoje, amanhã pode não correr. 
É preciso ter objectivos, trabalhar 
para os alcançarmos e nunca nos 
desviarmos de nós próprios. Desta 
forma, chegamos onde queremos.” 
Trabalhar com empresários e 
países exigentes também ajuda: 
faz com que a INSERCOL tenha 
desafios ainda maiores e queira 
fazer MELHOR.

INSRCOL: O impossível é uma questão de perspectiva

O Sucesso é... 

“...relativo. O que corre 
bem hoje, amanhã pode 
não correr.”
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Serviço chave na mão
Marco Rodrigues, Pavilamego

 
“Queremos garantir a satisfação do cliente, ultrapassando sempre que 

possível as suas expetativas, ao planear atempadamente todos os proje‑
tos, de forma a garantir o cumprimento dos prazos acordados.”
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BIZMIX: Conte-nos um pouco 
da Pavilamego e da sua origem?

MARCO RODRIGUES: A 
Pavilamego – Construções e 
Pavimentos de Lamego, Lda, 
situa-se na cidade de Lamego, 
mais propriamente no Lugar da 
Santinha – Souto Covo.

Esta empresa de cariz familiar 
surge em 1995, quando a minha 
mãe, Manuela Rodrigues, abriu 
uma empresa de venda de 
materiais de Construção. Como 
o meu pai, Higino do Carmo 
Rodrigues possuía uma empresa 
de construção civil desde 1986, 
os dois, em 2002, resolveram 
juntar-se e assim nasceu a atual 
Pavilamego - Construções e 
Pavimentos de Lamego, Lda.

Aproveito para convidar todos os 
leitores a visitarem o nosso Site: 
www.pavilamego.pt 

B:  Como tem sido a evolução 
da mesma ao longo dos anos?

MR:  Desde a sua origem até à 
atualidade, a empresa evoluiu 
muito, acompanhou sempre 
o mercado da construção, 
adaptando-se às suas exigências. 
Desta forma, em 2002, passamos 
de uma exposição de 200m2 para 
um um showroom com 1000 m2, 
completamente novo, onde temos 
expostos todos os materiais que 
comercializamos e um andar 
modelo. 

Atualmente, a empresa 
atua não só no mercado da 
Construção de moradias, como 
também se implementou com 
bastante sucesso no mercado 
da reconstrução, reabilitação 
e consequentemente, na 
decoração de interiores.
Inauguramos, recentemente, na 
Rua de Almacave, uma loja de 
puericultura, artigos para o Lar e 

mobiliário de bebé, com o nome de 
Casa & Bebé.

B: Fale-nos um pouco dos 
produtos comercializados pela 
empresa.

MR: Como já referi 
anteriormente, a empresa 
comercializa todo o tipo de 
produtos direcionados para a 
construção, bem como mobiliário, 
cozinhas, onde efetuamos o 
projeto da mesma em 3D, tudo 
para casas de banho, quartos e 
salas, e aqui destaco a confeção de 
cortinados e a aplicação de papel 

de parede, entre outros.

B:  Basicamente, o cliente que 
visite a Pavilamego encontra 
disponível tudo o que é 
necessário para a construção e 
decoração da casa...

MR: Sim, uns dos grandes trunfos 
da Pavilamego é conseguir 
oferecer ao cliente um serviço com 
chave na mão, ou seja, a empresa 
está preparada para construir 
uma casa de raiz e deixá-la 
completamente pronta a habitar!

www.pavilamego.pt
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O SUCESSO é... 
   ... ter clientes fidelizados e satisfeitos! 

B:  E qual o vosso público-alvo?

MR: Devido à nossa oferta tão 
diversificada de produtos, a 
empresa tem como público alvo 
todas as pessoas que possuam uma 
habitação e a pretendam melhorar, 
pessoas que pretendam construir 
uma habitação, bem como 
comerciantes, pois efetuamos 
também a remodelações em 
estabelecimentos comerciais.

Desenvolvemos a nossa atividade 
comercial em todo o país e 
estrangeiro. Prestamos também, 
todos os serviços de construção, 
remodelação e reabilitação na 
região Norte e centro do país.

B: Em que medida a inovação é 
importante para a evolução da 
empresa?

MR: Muito Importante. Digo 
isto, porque devido à seleção que 
houve no mercado, a empresa 
aproveitou e apostou igualmente 
na escolha dos seus fornecedores, 
estabelecendo e mantendo 
parcerias com empresas líderes de 
mercado, que apostam na evolução 
e inovação constante dos seus 
produtos. Ao nível da construção, 
a empresa está em constante 

formação, aplicando todo o tipo de 
materiais recentes e de qualidade 
comprovada.

B: Quais são os princípios 
fundamentais para que a 
Pavilamego se destaque no 
mercado?

MR: O nosso lema é: Qualidade, 
Responsabilidade, Inovação e 
Compromisso...

Aliás, eu digo muitas vezes aos 
nossos clientes que não vendo 
o que não colocaria na minha 
própria casa...

B:  Atualmente, quantos 
trabalhadores tem?

MR:  A nossa equipa é constituída 
por 14 colaboradores!

B:  Na sua opinião, o que 
podem as PME fazer para o 
desenvolvimento do país?

MR: É sabido que as PME são a 
base da economia do nosso País, 
são as que mais empregam, são 
as que fazem avançar a nossa 

economia... No entanto, a meu 
ver, deveriam ter mais apoios, de 
forma a conseguirem consolidar-
se melhor no mercado nacional e 
desta forma, fazer crescer a nossa 
economia, uma vez, que negócios 
geram negócios.

Como na sua maioria são empresas 
pequenas e familiares, estas 
passam por muitas dificuldades 
até se conseguirem consolidar.... 
Se queremos ter uma economia 
“saudável” deveriam ser tomadas 
medidas de forma a mantê-las 
ativas!

B: Objetivos para 2015?

MR: Para 2015 pretendemos 
progredir, continuando a 
corresponder às expetativas dos 
nossos clientes, fornecedores 
e colaboradores, sempre com 
o intuito de prestar o melhor 
serviço. Para isso, apostamos 
em materiais inovadores e de 
qualidade, e um serviço de 
excelência!Um dos objetivos 
fundamentais passa por consolidar 
a aposta no mercado externo, de 
forma a fazer a empresa evoluir 
mais e gerar novas oportunidades 
de negócios.
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De repente, a palavra desamigar 
passou a fazer parte do 
vocabulário quotidiano. O 
contributo das redes sociais 
terá tido um papel fundamental 
nesta realidade. Este verbo 
transitivo directo ou pronominal 
transformou-se num fenómeno 
que ajuda a contribuir para a 
superficialidade com que se 
conduzem muitas das relações 
humanas. À primeira vista, o 
vendaval desamigar parece fazer 
arrancar pela raiz muitas das 
bases mais essenciais do ser 
humano, como por exemplo as 
emoções ou as memórias, mais 
ou menos antigas. De repente, 
parece fazer-se magia ao deixar 
cair o dedo indicador em cima de 
uma tecla, apagando-se alguém. 
A verdade é que a única coisa que 
conseguimos apagar são apenas 
imagens, algumas fotos ou meia 
dúzia de palavras escritas e apenas 
relativas a quem nunca se tenha 
cruzado connosco, a sério. As 
recordações e os momentos da 
nossa vida não se apagam, porque 
as pessoas não se podem apagar, 

muito menos os Amigos e os 
afectos.

Infelizmente, o desamigar assume 
também outras formas e disfarces. 
Nos dias de hoje, com atenção, 
conseguimos dar conta dele nas 
empresas, por exemplo, quando 
se excede a sobrevalorização do 
capital financeiro e se descuida o 
capital humano, transformando-o 
em desemprego. Igualmente, na 
sociedade, o vemos transformado 
constantemente em violência 
doméstica, exclusão social ou 
racismo, entre muitos outros.

A meu ver, depois da tempestade 
que traz o “ desamigar “, não 
chega a bonança. 

No lugar desta fica um buraco 
enorme por 
preencher. Aos 
poucos, vai sendo 
tapado com 
pedaços de solidão, 
proporcionais à 
intensidade com 
que desamigamos 
ao longo da nossa 
vida. 

Talvez como 
desculpa, ou 
como tentativa de 
culpabilizar apenas 
os outros pelo 
nosso vendaval 
desamigar, 
transformamo-
lo numa doença 
que apareceu 
subitamente, 
fazendo parecer 

quem em nada contribuímos para 
isso. De imediato, procuramos 
os alimentos milagre feitos de 
gengibre, aveia, mel ou linhaça, 
como se estivéssemos perante um 
problema meramente inflamatório 
ou de falta de antioxidantes. 

Porque somos humanos, não 
será possível tomarmos o mesmo 
procedimento do melhor amigo do 
homem, que não conhece a palavra 
desamigar. 

Os vendavais não acabam. Resta-
nos aprender com eles. Construir 
abrigos, de preferência colectivos. 
Os buracos serão menores. A 
solidão terá pouco por onde 
entrar…

José Rodrigues
Visar

Opinião: Desamigar

DesAmigar

http://www.udaca.pt


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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Cuidar do ambiente
Cristina Antunes, sócia-gerente - aval verde

BIZMIX: Fale-nos um pouco 
da AVAL VERDE Quando e 
como surgiu?

CRISTINA ANTUNES: A 
AVAL VERDE foi constituída 
em 2002. 

Verificou-se que o mercado 
à época era deficitário em 
empresas que prestassem um 
serviço especializado na área 
do paisagismo e em serviços 
de desmatação em obras de 
construção civil. A sócia-
gerente tendo formação nessa 
área, obtida na Escola Superior 
Agrária de Coimbra encarou 
a criação de uma empresa com 
essa valência como uma mais-
valia e uma oportunidade, 
pelo que após alguns anos 
de experiencia profissional, 
entre 1996 e 2000, ligada à 
investigação em empresas de 
celulose e no instituto superior 

de agronomia e entre 2000 e 
2012 como formadora na área 
de jardinagem e espaços verdes 
decidiu abraçar um projecto 
seu.

B: Que tipo de serviços 
presta a empresa?

CA: A estrutura da AVAL 
VERDE passados 13 anos da 
sua criação mantem a vertente 
de paisagismo designadamente 
no domínio da construção e 
manutenção de espaços verdes.

Em relação aos serviços de 
desmatações e obras públicas 
de construção civil como nos 
últimos anos tem abrandado o 
serviço nesta área, por motivo 
da conjuntura económica, 
redireccionamos os meios 
e recursos para a área da 
exploração florestal e da 

silvicultura (com destaque 
para a instalação e condução 
de povoamentos e defesa da 
floresta contra incêndios, 
embora ainda estejamos 
equipados para dar resposta 
a eventuais serviços de 
desmatação que eventualmente 
apareçam).

B: Fale-nos um pouco de cada 
um deles. 

CA: No domínio do Paisagismo, 
a AVAL VERDE executa 
trabalhos de enquadramento 
paisagístico (plantações, redes 
de rega e sementeiras) e 
manutenções de espaços verdes, 
podendo ainda intervir na fase 
prévia ao nível do projeto de 
arquitetura paisagística.

Esta atividade foi reconhecida, 
em 2004, através do Alvará 

http://www.avalverde.pt/
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nº 49485 InCI (Instituto da 
Construção e do Imobiliário) 
que habilita a empresa a 
prestar serviços no domínio do 
paisagismo, ajardinamentos e 
abertura de caminhos florestais 
e agrícolas.

No domínio do paisagismo a 
AVAL VERDE especializou-
se em trabalhos de controlo 
de erosão e sementeiras de 
grandes áreas como recurso à 
técnica de hidrossementeira.

A hidrossementeira 
consiste numa sementeira 
mecânica de misturas de 
sementes executadas por 
um hidrossemeador que 
executa a mistura e garante a 

constante e homogeneidade 
de todos os componentes 
da hidrossementeira (água, 
sementes, fertilizantes, mulch 
e aditivos), sendo a semente 
projetada sobre o terreno de 
forma homogénea, até formar 
uma manta contínua, envolvida 
num meio pastoso constituído 
por uma substância fibrosa e 
absorvente, o que irá permitir 
uma germinação regular 
e homogénea. O elemento 
fundamental que influencia 
a atuação de todos os outros 
ingredientes é o mulch, que 
permite a sustentação das 
sementes e do solo no lugar, até 
à implantação da vegetação.

Neste domínio já fizemos 
trabalhos em todo o País, desde 
o Algarve a Trás-os-Montes.

 Na área da exploração 
florestal, a empresa dispõe de 
equipamento para proceder 
ao corte e rechega do material 
lenhoso, prestando esse serviço 
para os proprietários das matas.

Possui ainda equipamento 
que permite o aproveitamento 
da biomassa florestal 
possibilitando assim a 
valorização económica de um 
subproduto, que até há pouco 
tempo era considerado um 
resíduo de exploração.   

Este aproveitamento contribui 
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ainda para a componente 
de produção de energia 
proveniente de fonte renovável 
e para a diminuição do risco de 
incêndio.

A título de exemplo este ano 
andamos a proceder à limpeza 
de faixas designadas de gestão 
de combustível, na proximidade 
de um parque industrial, 
inserida dentro de uma mancha 
florestal.  A AVAL VERDE 
encontra-se inscrita como 
operadora económica na AFN - 
Autoridade Florestal Nacional, 
sob o registo oficial nº 13-3737, 
podendo operar nas zonas 
afetadas pela NMP - Nemátodo 
da Madeira do Pinheiro Bravo, 
tendo já realizado diversos 
trabalhos nesse domínio 
nomeadamente em trabalhos 
de erradicação de árvores com 
sintomas na zona de Alcácer 
do Sal, Grândola, Santiago de 
Cacém e Sines.

A AVAL VERDE é associada 
da ANEFA - Associação 
Nacional de Empresas 
Florestais, Agrícola e do 
Ambiente, nos sectores de 
empreiteiro, exploração 
florestal e serviços técnicos.

Desde 18 de Abril de 2008, 
que a AVAL VERDE possui 
o seu Sistema de Gestão da 
Qualidade certificado, pela 
APCER, de acordo com os 
requisitos da NP EN ISO 
9001:2008, no âmbito de 
"Silvicultura, Exploração 
Florestal e Paisagismo".

B: Os vossos clientes são 
particulares, empresas ou 
ambos?

CA: Os nossos clientes são 
essencialmente empresariais e 
instituições públicas, embora 
também tenhamos pessoas 
singulares.

B: Como tem sido a evolução 
da empresa ao longo dos 
anos?

CA: Nos primeiros anos, 
estando parte dos negócios 
ancorados na área da 
construção civil tivemos uma 
trajetória crescente. A partir 
de 2008/2009 com a crise 
redireccionamos os nossos 
meios para a exploração 

florestal e silvicultura e por 
aqui nos mantemos. 

A flexibilidade dentro do 
nosso core business e as 
adaptações introduzidas têm 
sido determinantes para nos 
mantermos à tona.

Depois de uma fase inicial de 
arranque em que estivemos 
instalados no Parque Industrial 
da Espinheira, em 2009 
passámos a ter sede própria, 
armazéns e estufas de apoio em 
Telhado, na zona do Parque 
empresarial de Alagoa a 15 km 
de Coimbra. Trata-se de um 
local privilegiado em termos 
de acessibilidades, pois situa-
se junto ao Nó de Lorvão do 
IP3 com rápida ligação por 
via terrestre à rede rodoviária 
nacional.

B: Que estratégia tem 
adaptado para se diferenciar 
e adaptar às necessidades do 
mercado?

CA: Flexibilidade e estrutura 
leve, com recursos humanos 
competentes, motivados e com 
espirito de equipa e abertos à 
mudança.

Casos de Sucesso: Cuidar do ambiente
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Focalizar a atividade em torno 
da satisfação e fidelização do 
Cliente;

B: Na sua opinião, o que 
podem as PME fazer para o 
desenvolvimento do país?

CA: As PME assumem 
uma grande importância 
na estrutura empresarial 
portuguesa. Atualmente, 
de acordo com dados do 
IAPMEI, as micro, pequenas 
e médias empresas (MPME) 
representam cerca de 98% das 
empresas, 55% do volume de 
negócios e geram cerca de 75% 
do emprego.

O grande dinamismo que as 
PME possuem e a flexibilidade 
com que se adaptam a 
novas conjunturas faz com 
que detenham um papel 

determinante no futuro da 
economia portuguesa.

B; Qual o futuro das mesmas?

CA: As pequenas e médias 
empresas são a espinha dorsal 
da economia europeia e a maior 
fonte potencial de emprego e 
crescimento.

Esperamos que os nossos 
políticos tenham esta visão 
pois serão com certeza um dos 
pilares para o desenvolvimento 
do país.

Casos de Sucesso: Cuidar do ambiente

O Sucesso é…
“...ter capacidade e flexibilidade de adaptação a alterações 
de mercado. É ser reconhecido pelos stakeholders como 
sendo uma empresa de confiança!”

 AVAL VERDE - Engenharia e Ambiente, Unip., Lda. 

Rua Principal n.º65 | Telhado | 3360-062 PENACOVA 

T. +351 239 476 670 | F. +351 239 476 671 

Coordenadas GPS: 40◦18.385"N   8◦20.440"W 

 www.avalverde. pt 
geral@avalverde.pt 
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 Qualidade reconhecida desde 1933
João Gonçalves, BOMDIA

Criada em 1933 a BOMDIA é o resultado de uma enorme paixão 
e dedicação de uma família aos têxteis-lar a qual perdura há já 4 

gerações, o que juntamente com uma equipa de excelência fazem com 
que a BOMDIA seja hoje um dos maiores especialistas na produção de 
felpos de algodão. Assim, com a junção destes dois elementos a meios 

de produção tecnologicamente avançados, construímos a identidade 
inconfundível da BOMDIA.

Casos de sucesso: Qualidade reconhecida desde 1933

http://www.bomdia.pt/
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BIZMIX: Conte-nos um pouco 
da Bomdia. Quando e como 
surgiu?

JOÃO GONÇALVES: A Bomdia 
nasce nos pós 1ª guerra mais 
concretamente em 1933 fruto do 
empenho, espírito de sacrifício e 
sentido de oportunidade do seu 
fundador, Exmo. Sr. Carlos da 
Silva Areias, destinada a crescer 
mas também a sofrer. Repare-
se que atravessou duas guerras 
mundiais, uma ditadura, uma 
Revolução, uma globalização entre 
muitos outros ciclos de crises 
financeiras. 

B: Como tem sido a evolução da 
mesma ao longo dos anos?

JG: Quem tem uma história 
empresarial de 82 anos, teve 
certamente momentos menos 
bons, momentos muitos bons 
e até mesmo de euforia. Nas 
alturas melhores soube-se 
resguardar para as menos boas 
pelo que globalmente tivemos uma 
evolução positiva, adaptando-se e 
muitas vezes até antecipando-se, 
às permanentes evoluções quer 
tecnológicas quer humanas e de 
mercados. Temos um parque de 
máquinas moderno, um capital 
humano dedicado e mais bem 
preparado. Cerca de 20 %  clientes 
acompanham-nos há mais de  25 
anos, 40 % entre 15 e 25, 25% 
entre 10 e 15 e 15% há 10 anos. 
Isto traduz que temos sido capazes 
de além de fidelizar os clientes, 
temos conseguido em simultâneo, 
angariar novos.

B: Fale-nos um pouco da 
produção. Sei que produzem, 
em média, 2500 toneladas por 
ano…

JG: O que diz é em parte verdade 

mas carece de uma rectificação.. 
Neste momento não produzimos 
2500 toneladas/ ano. Temos sim 
é uma capacidade instalada dessa 
grandeza. A nossa produção 
actual situa-se próxima das 
1100 toneladas/ano. Somos 
essencialmente especializados em 
toalhas de banho em jacquard 
para banho, cozinha, bébé , praia, 
hotelaria e Spa´s.. 

B: Quais as vossas marcas? O 
que as diferencia?

JG: A nossa marca é a BOMDIA. 
Em 2004, decidimos subdividir a 
marca em diferentes sub-marcas : 

- BOMDIA PRESTIGE : 
Destinada a um segmento de 
mercado médio alto/alto, em 
que utilizamos contexturas 
diferenciadas, nobres e com 
acabamentos inovadores.

- BOMDIA CLASSIC : Destinada 
a um segmento médio/médio alto.

- BOMDIA DISCOUNT: O 
chamado toalha “every day” a um 
preço extremamente competitivo.

- BOMDIA MINI : Um “mimo” 
para as mães de bom gosto 
premiarem os seus Príncipes e 
Princesas

- BOMDIA SPORT : Onde o laser 
predomina:- Toalhas de praia, 
golf, pesca, spas etc.

B: Fazem a internacionalização 
da empresa em 1977. Como 
foi esta aventura? Para que 
países começaram por se 
internacionalizar?

JG: É verdade, foi uma grande 
aventura mas também o inicio 
de um novo e importante ciclo 
da nossa empresa. Repare-se 
que nessa altura pouca gente 
falava línguas, viajava-se pouco, 

existiam fronteiras, moedas 
diferentes, licenças de exportação 
etc. A burocracia era tal que 
tivemos que fazer uma parceria 
com um departamento de 
exportação situado no Porto só 
para que estivesse mais perto 
dos Ministérios, Alfandegas 
etc. Quando partíamos para 
uma viagem era como partir à 
descoberta de novos mundos.

O primeiro país com quem 
estabelecemos relações comerciais 
foi com a Inglaterra. Hoje os 
nossos produtos chegam 34 
diferentes países!!!

B: A vossa história está repleta 
de marcos importantes: a 
criação do laboratório, evolução 
do logotipo, responsabilidade 
social… Como é dar estes 
passos?

JG: Como se costuma dizer, o 
caminho faz-se … caminhando. 
São de facto algum Marcos 
importantes que têm origem num 
permanente mas sempre evolutivo 
e adaptável plano de negócios 
em função das necessidades 
dos nossos clientes. Depois de 
concretizada cada uma das etapas 
sentimo-nos como quem lançou a 
semente na terra e colhe agora o 
fruto.

B: Que estratégia tem adaptado 
para se diferenciar e adaptar às 
necessidades do mercado?

JG: Temos de dançar … 
conforme a música. Se os 
mercados estão em permanente 
mudança, quem quer continuar 
a ser um importante player tem 
também de se adaptar. Tendo em 
conta a situação dos mercados 
Europeus, onde o consumo teve 
uma retracção significativa, 
tivemos que diversificar os nossos 
mercados. São disso exemplo 

Casos de sucesso: Qualidade reconhecida desde 1933



SER24

os USA, China, Correia do Sul, 
México, Chile, Canadá, Angola 
etc. Em alguns mercados, quer 
pela sua especificidade quer 
pela localização estabelecemos 
parcerias de distribuição em 
regime de exclusividade recíproca. 
Investimos e apostamos forte no 
I&D com uma equipe de desenho 
e desenvolvimento de novos 
produtos ao ponto e para que 
não tivessem constrangimentos 
atribuímos logo no orçamento 
anual uma verba significativa 
para que o dpto I&D possa 
fazer experiências diferentes 
quer em contextura, diferentes 
fibras etc. Outra e não menos 
importante, è conseguir ser 
rentável produzindo pequenas 
séries. Tudo isso não esquecendo a 
fiabilidade, honestidade, qualidade 
e profissionalismo.

B: Como é ser uma PME Líder?

JG: É o princípio do que nos 
propomos alcançar: Não ser a 
maior empresa do sector mas a 
MELHOR.

B: Na sua opinião, o que 
podem as PME fazer para o 
desenvolvimento do país?

JG: Há muito boa gente e bom 
gestores nas PME. Repare que 
as PME são a alma industrial 
deste país e por vezes muito mal 
tratadas pelos diversas políticas 
económico-financeiras. As grandes 
multinacionais, hoje estão … 
amanhã estarão ou não. As PME 
fazem parte de Portugal. Quase 
me atrevo a dizer que se fossem 
concedidas metade das facilidades 
que as grandes multinacionais 
beneficiam, por exemplo, aqui no 
Vale do Ave, coração da TÊXTIL, 
teríamos um crescimento 
económico e social ímpar.

B: Qual o futuro das mesmas?

JG: Falo das PME têxteis. Julgo 
que continuam a ter todas as 
condições para serem os grandes 
fornecedores da Europa e com 
grande margem de crescimento 
noutros mercados. Como diz o 
Presidente da nossa Associação,  
já tivemos o velório marcado por 
diversas vezes mas “o defunto” fez 
sempre falta de comparência.

O sucesso é…  

“... ser reconhecido pelo 
que faz de bom sem ter 
que atropelar ninguém. O 
sucesso, sendo efémero, só 
pode ser entendido como o 
ponto de partida …para 
o próximo sucesso. Doutra 
forma é até perigoso.”

Casos de sucesso: Qualidade reconhecida desde 1933
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O Global Management 
Challenge consiste numa 
simulação empresarial em que 
cada Equipa gere uma empresa 
com o objectivo de obter o melhor 
desempenho do investimento.

Este critério reflecte o valor 
da empresa para os respectivos 
investidores. Isto não é apenas 
o valor de mercado da empresa, 
mas inclui o valor de quaisquer 
dividendos pagos ou de quaisquer 
acções recompradas aos 
investidores menos o custo de 
quaisquer acções que lhes tenham 
sido atribuídas.

Como funciona?

A Simulação decorre online e 
presencial.

Sorteio

O sorteio das equipas marca o 
início de cada edição. As equipas 
são organizadas por grupos (com 
um máximo de 8 (equipas), em que 
cada grupo constitui um mercado. 

Como se participa?

ACESSO À INFORMAÇÃO – 
Serão dadas todas as orientações 
a cada chefe de equipa por e-mail. 
Possibilitando o acesso à área de 
competição, que permite:

• Consultar e analisar a 
informação da competição: 
Briefing online (vídeo), Manual 
do Simulador e o Histórico da 
Empresa;

• Tomar decisões: através da 
Folha de Decisões, as equipas 

transmitem a sua estratégia: 
nas várias áreas da empresa 
(Marketing, Produção, Recursos 
Humanos e Finanças)

• Processar os dados: sendo 
a simulação interactiva, o 
processamento das decisões, é 
realizado em simultâneo.

• Conhecer os resultados pela 
SDG: através do Relatório de 
Gestão, cada equipa acede ao 
resultado da sua estratégia tendo 
em conta a concorrência e a 
situação económica do mercado

ESTE CICLO REPETE-SE 
a cada tomada de decisão que 
equivale a um trimestre de 
actividade da empresa. Em cada 
etapa, cada equipa irá submeter 
5 TOMADAS DE DECISÕES, 

Sabia que... 
A BOMDIA venceu a edição nacional (já há vários anos que uma PME, 
não vencia a mesma) e irá agora representar Portugal em Praga na 
final mundial agora em Abril?

http://www.bomdia.pt/
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representando um ano e um 
trimestre da gestão da empresa. 

Documentação utilizada na 
competição

MANUAL – Explica a 
organização e funcionamento da 
empres; 

HISTÓRICO DA EMPRESA – 
Mostra a sua situação nos últimos 
5 trimestres;

FOLHA DE DECISÕES – 
Transmite as suas decisões ao 
simulador através da folha de 
decisões.

RELATÓRIO DE GESTÃO – 
Reflecte o impacto das decisões 
tomadas da sua equipa tendo em 
conta a concorrência e a situação 
económica do mercado.

Para cada equipa aceder à folha 
de decisões e ao relatório de 
gestão serão disponibilizados os 
acessos para utilizar na àrea de 
competição: username e password.

Podem também consultar o 
CALENDÁRIO da Competição 
e a CLASSIFICAÇÃO da sua 
equipa no site. 

O Global Management Challenge 
é disputado em duas voltas e uma 
final:

TRAINEE(fase de treino 
opcional) – entre Março e Abril

1ª VOLTA – entre Maio e Junho

2ª VOLTA – entre Setembro e 
Outubro

FINAL NACIONAL – Novembro

As equipas que vencerem em cada 
grupo da 1ª VOLTA passam para 
a 2ª VOLTA. As que vencerem 
na 2ª VOLTA irão competir na 
FINAL NACIONAL.

A equipa vencedora da FINAL 
NACIONAL irá representar 
PORTUGAL na FINAL 
INTERNACIONAL do GLOBAL 
MANAGEMENT CHALLENGE, 
defrontando as equipas vencedoras 
dos outros países participantes.

Casos de sucesso: Qualidade reconhecida desde 1933
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VIDAGO PALACE: UM PALÁCIO 
ESCONDIDO NA FLORESTA

Paula Marques, directora do Hotel

A Norte de Portugal, localizado a cerca de uma hora de distância 
da cidade do Porto, nasce um palácio que ganha uma nova vida, 

convertendo-se mais tarde numa estância de luxo

BIZMIX: Fale-nos um pouco da origem 
do Hotel.
PAULA MARQUES: No princípio do 
século passado, durante o reinado de 
D. Carlos I dá-se início ao projeto do 
Vidago Palace Hotel. A região norte 
de Portugal possui numerosas fontes 
naturais, sendo as curas termais e os 
espaços de bem-estar muito apreciados 
pela sociedade aristocrática da Belle 
Époque. O Rei D. Carlos I queria 
ver construído um espaço luxuoso, 
com projeção internacional - à altura 
das suas ambições - para acomodar 
visitantes, turistas e a família real, que 
vinha em busca dos efeitos terapêuticos 
das famosas águas minerais. Águas 
essas que fizeram da Vila de Vidago um 
pólo de interesse nacional.
Com o assassinato do Rei D. Carlos I 
e o início da revolução, a realeza acaba 
por não conhecer o hotel, mas após a 
sua morte foi substituído por D. Manuel 
II, até à queda da monarquia em 5 de 
Outubro de 1910.
O Vidago Palace Hotel prossegue a 
sua história e abre a 6 de Outubro 
de 1910, altura em que é instaurada 
a Primeira República Portuguesa. 
Nenhum rei ficou hospedado no 
hotel, mas a aristocracia portuguesa e 
europeia frequenta-o com assiduidade, 
considerando-o um dos hotéis mais 
luxuosos da Península Ibérica.
O autor que deu início ao projeto foi o 
arquiteto Miguel Ventura Terra, mas 
quem o finalizou foi o arquiteto António 
Rodrigues da Silva Júnior.
Em 1936, o Vidago Palace Hotel passa 
a usufruir de um percurso de golfe 
de 9 buracos, desenhado pelo célebre 
arquiteto Philip Mackenzie Ross. A 
combinação de um palácio com cuidados 
termais e um campo de golfe de luxo, 
acaba por colocar o hotel entre as 
estâncias europeias de maior prestígio 
no período da 2ª Guerra Mundial.
Durante o período do Pós-guerra, 

nos anos 50 e 60, a 
fama do Vidago Palace 
Hotel permanece e 
intensifica-se, sendo 
o sítio escolhido pelas 
famílias abastadas que 
apreciam as festas nele 
organizadas e os longos 
passeios na floresta que o 
envolve.
Embora a fama 
do hotel continue 
intacta por terras 
portuguesas, ao longo 
das décadas seguintes 
o seu brilho começa a 
desvanecer-se e a sua 
projeção internacional a diminuir 
com o aparecimento de uma oferta 
internacional mais diversificada 
e padrões de luxo mais elevados, 
acabando assim por se retirar de cena 
antes de fechar as suas portas em 2006, 
conservando em arquivo documentos 
preciosos que testemunham o seu 
esplendor passado.
A reabertura do hotel em 2010, cem 
anos após a sua primeira inauguração 
em 1910, é um golpe de mestre, 
uma reviravolta inesperada. Um 
investimento significativo e obras de 
grande envergadura permitiram que 
este local histórico ganhasse um novo 
fôlego e voltasse a desempenhar um 
papel de primeiro plano no mercado 
hoteleiro com os critérios de conforto 
e de luxo do século XXI, sem sacrificar 
o seu património arquitetónico e a 
identidade.

B: O estilo do Hotel é único. Um 
“Palácio”, no verdadeiro sentido da 
palavra. Foi fácil manter a história 
e, simultaneamente, adapta-lo às 
necessidades modernas?
PM: Um dos objetivos principais 
na recuperação do hotel prendeu-se 
precisamente com o facto de sermos 

fiéis à sua herança arquitetónica, 
preservando os principais traços 
identitários do edifício. A sua reabertura 
em 2010, cem anos após a sua primeira 
inauguração em 1910, simbolizou um 
investimento significativo, tendo tido 
obras de grande envergadura, que 
permitiram a este palácio histórico 
ganhar um novo fôlego e voltar a 
desempenhar um papel de primeiro 
plano no mercado hoteleiro com os 
critérios de conforto e de luxo do 
século XXI, sempre sem sacrificar o seu 
património arquitetónico e a identidade. 
Com esta aposta, o Vidago Palace 
Hotel conquistou um novo brilho e está 
a alcançar, cada vez mais, projecção 
nacional e internacional através de 
uma oferta diversificada e totalmente 
tailor-made, associada a padrões de 
luxo elevados com o mesmo esplendor 
passado e a modernidade e conforto 
atuais. Após as obras de remodelação, 
o hotel reabriu com a excelência 
de serviço e a convivialidade que o 
tornaram famoso e com a chancela The 
Leading Hotels of  the World.

B: Qual a capacidade de ocupação? 
PM: Atualmente, o Vidago Palace 
Hotel oferece 70 quartos e suites (para 
cerca de 140 pessoas em alojamento), 

Casos de sucesso: Um	Palácio	escondido	na	floresta

http://www.vidagopalace.com/pt/
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assim como vários espaços de receção 
de dimensões generosas: centro de 
congressos, salas de reunião, bares e 
restaurantes, salões para eventos, etc. 
Todos muito elegantes e decorados 
de forma a propiciar um convívio e 
conforto de excelência. Uma escala de 
sonho onde a noção da arte de viver 
combina na perfeição com os sabores 
requintados de uma gastronomia de 
autor, os mimos de um moderno Spa, a 
beleza desafiante de um campo de golfe 
internacional e o ambiente sereno de 
um extenso parque natural.

B: Os vossos principais visitantes, são 
nacionais ou internacionais?  
PM: Os nossos principais hóspedes 
são nacionais, contudo temos tido uma 
procura sustentada e exponencial de 
mercados internacionais, que reiteram o 
reconhecimento da excelência do hotel 
a nível mundial.

B: Quem elege o Vidago Palace como 
estadia, o que pode encontrar? 
PM: Situado a cerca de uma hora de 
distância do Porto , o Vidago Palace 
Hotel oferece um ambiente de culto à 
arte através da nobreza dos espaços e 
de uma atmosfera digna de reis! Com 
a distinção – The Leading Hotels of  
the World – o Palácio proporciona 
um serviço de elevada excelência 
e conforto. No interior, o hóspede 
é convidado a desfrutar de um dos 
magníficos 70 quartos & suites, a 
saborear a gastronomia local no 
majestoso restaurante Salão Nobre ou a 
relaxar no moderno SPA Termal, cuja 
água mineral de Vidago – reconhecida 
pelas suas qualidades terapêuticas de 
exceção – é rainha! No parque, o campo 
de golfe estende-se triunfante ao longo 
de 18 buracos, ideais para a prática da 
modalidade. Por fim, é convidado a 
usufruir deste universo encantado, com 
uma visita às tradicionais fontes ou um 
passeio de bicicleta pelos diferentes 
trilhos, que permitem uma observação 
fantástica da biodiversidade de um 
parque centenário, com programas 
específicos de natureza!

B: E que outros serviços/programas? 
Spa, Golfe, passeios, etc..
PM: O Vidago Palace Hotel é o sonho 
que com os nossos hóspedes tornamos 
realidade! Fazer longas caminhadas 
enquanto observa a fauna e a flora do 
parque, ter uma aula de cocktails ou 
desfrutar de um delicioso piquenique 
na natureza, a lista para se divertir no 
Palácio é extensa! No hotel, o hóspede 
encontra o conforto de dias e noites 
especiais! Todo o tempo do mundo na 

leveza e simplicidade dos gestos, com 
espaço para celebrar e divertir-se. Este 
é o hotel em que horizontes infinitos se 
fundem com tradição, bem-estar e tudo 
aquilo que o faz feliz! O hotel oferece 
privacidade e tranquilidade, atividades a 
dois ou em grupo no Parque, momentos 
de sossego e passeios de mãos dadas até 
ao pôr-do-sol com vista para a serra! O 
que mais desejamos é proporcionar uma 
estadia memorável. 
Assim, pode encontrar actividades de:
Parque e Natureza
Descobrir os diferentes Circuitos de 
Natureza, com percursos de pequena, média 
e longa distância;
Dar um longo passeio a pé ou de bicicleta, 
disponíveis apenas para os hóspedes do 
hotel;
Visitar o nosso Núcleo Rural, onde pode 
conhecer o simpático burro Mirandês 
Figueiro e descobrir a simpática horta 
biológica;
Desfrutar do magnífico Campo de Golfe 
de 18 buracos do hotel  e agendar aquele 
torneio especial com os seus amigos;
Jogar uma partida de ténis no nosso campo, 
inserido em pleno parque ou então uma 
Clínica de Golfe para melhorar o seu estilo;
Deixar-se seduzir pela nossa Manchester, 
enquanto dá um passeio divertido pelo 
Parque.
Saúde e Bem-Estar
Agendar um tratamento exclusivo no SPA 
Termal do Vidago Palace Hotel;
Desfrutar do acesso livre às áreas comuns 
do SPA (piscina exterior aquecida com jatos 
de diferentes intensidades, piscina interior, 
sauna, banho turco, fonte de gelo e ginásio)
Visitar e provar diretamente das Fontes 
a magnífica e exclusiva Água Mineral de 
Vidago;
Gastronomia 
Experimentar a excelente carta do 
Restaurante Salão Nobre do Vidago Palace 
Hotel, criada especialmente para o hotel 
pelo prestigiado Chef  português Rui Paula; 
Conviver com amigos ou família num dos 
principais espaços gastronómicos do hotel – 
Jardim de Inverno, Club House, Garrafeira, 
Bar da Piscina,…)
Agendar “provas cegas”  com produtos 
típicos da região e a presença do escanção 
de serviço do Vidago Palace Hotel. Estão 
disponíveis provas de vinho do porto, de 
queijos, chocolates, azeites,…)
Marcar um piquenique romântico no 
Parque.
Crianças e Jovens
Brincar no encantador mundo da fantasia 
disponível no Clube da Pequenada do hotel 
e experimentar as diferentes actividades 
propostas pela equipa de jovens. Os mais 
novos têm à disposição um espaço infantil 
com serviço de babysitting sob requisição 
(sujeito a marcação prévia). O espaço 

é amplo e dispõe de uma variedade de 
atividade especialmente indicadas para 
crianças entre os 3 e os 12 anos.
Eventos
Realizar aquele evento especial usufruindo 
do nosso Centro de Congressos, que dispõe 
de 7 Salas de Reunião e um Auditório com 
264 lugares sentados. 

B: “Um Palácio, escondido na floresta!”. 
Porquê esta frase? 
PM: A frase foi inspirada pelo facto 
do hotel se encontrar rodeado por 
um magnífico parque natural de mais 
de 100 hectares, em que a fachada é 
lentamente descoberta após passar a 
portaria principal.

B: Ser distinguido como um Leading 
Hotels of  the World, significa estar 
entre os melhores do mundo! Como é 
conquistar este título?
PM: A conquista deste título é, 
sobretudo, o reconhecimento direto 
da nossa excelência de serviço e da 
qualidade do hotel, que se enquadra no 
topo dos melhores a nível mundial.

B: No entanto, têm ganhos outros 
prémios, tais como “Melhor Hotel 
Independente – Excelência no 
Turismo”, “MOST PRESTIGIOUS 
WEDDING VENUE”, “Melhor Hotel 
de Luxo”, etc. É preciso trabalhar muito 
para ter estes títulos todos e mante-los. 
Qual o segredo para este sucesso?
PM: O segredo do sucesso é o trabalho 
árduo de equipa, o amor pela atividade 
hoteleira e a superação diária dos 
índices de excelência praticada. 

B: Que objectivo para 2015?
PM: O objetivo para 2015 é continuar 
a senda de sucesso, alcançando novas 
distinções e abraçando novos mercados 
internacionais sempre com a insígnia de 
excelência de um hotel histórico de luxo 
do século XXI.

B: Visitar o Vidago Palace é…
PM: Desfrutar de um magnífico 
hotel num cenário encantado, que 
convida a relaxar e a viver momentos 
inesquecíveis!

B: Para si o sucesso é…
O sucesso é o resultado de muita 
dedicação, perseverança e acreditar!
Número total de colaboradores: cerca 
de 140 colaboradores

Frase que descreva o Vidago Palace: 
Vidago Palace, um Palácio 
Escondido na Floresta!

Casos de sucesso: Um	Palácio	escondido	na	floresta



EVOLUIR29
O Futuro...hoje: As tendências que não vai querer perder em 2015

AS TENDÊNCIAS QUE NÃO VAI QUERER 
PERDER EM 2015

É comum, durante o ano, haver inúmeros eventos que influenciam comportamentos e percepções sociais, que acabam 
por gerar novas oportunidades no mercado.

Com base no relatório da trendwatching.com, apresentamos as 10 maiores tendências para 2015, sendo que cada 
uma indica uma oportunidade de acção a ser criada e adaptada pelas marcas de todos os sectores.

“IN-HAND BRANDS”

Sirva os consumidores no lugar 
certo e na hora exacta. Enquanto 
as expectativas dos consumidores 
crescem, a paciência também 
diminui. A eficácia das marcas está 
a cativar, cada vez mais as pessoas. 
Este ano, os consumidores vão 
ser mais exigentes e preferir as 
marcas que acrescentem recursos 
e criem métodos que acelerem 
as entregas. E as melhores delas 
estarão onde e quando forem 
requisitadas, antes mesmo do 
consumidor saber que as quer.

“BRIGHT IS BEAUTIFUL”

Ajude a alimentar o amor pelo 
conhecimento como status. O 
que representa para as marcas? 
Além de integrar o aprendizado 
e experiências literárias ao dia a 
dia dos consumidores pense como 
pode ajudar os consumidores a 
expressar os seus conhecimentos. 
Pode ajuda-los a fazer isso através 
das redes sociais? As pessoas 
gastam mais tempo nelas do que 
em qualquer outro lugar.

“RECONCILIATION 
BRANDS”

Tome uma posição na luta contra 
a desigualdade. Apesar de todo o 

progresso que se tem verificado, 
ainda há muitas barreiras que 
separam a população de região 
para região. Dificuldades 
financeiras, desigualdade e 
preconceitos, continuam na ordem 
do dia. Em 2015, as marcas não 
podem ignorar estas questões. 
A lacuna entre ricos e pobres é 
enorme e marcas “corajosas” vão 
abraçar esta discussão.

“DEMOCRATIC PRICING”

Deixe os consumidores opinarem. 
Depois de viver anos de flutuação 
de preços, os consumidores estão 
confiantes que sabem o quanto 
produtos e serviços podem custar. 
Estes consumidores desafiarão 
as marcas para a possibilidade 
de participar na rectificação de 
produtos. Estando confiante 
com a sua oferta e respeito pelos 
consumidores, deixe que eles 
mostrem o quanto valorizam a sua 
marca.

“INSIDE OUT”

Ajude os “urbanóides” a aproveitar 
os espaços ao ar livre. Com a 
criação de centros comerciais, 
o comércio tradicional perdeu 
muito do valor que tinha, mas nos 
últimos anos tem-se verificado 
que os consumidores estão a 

redescobrir o valor de ir às ruas. 
Como é que a sua marca vai ajudar 
os consumidores a aproveitar os 
espaços públicos e em simultâneo 
criar valor? É um desafio para 
2015!

“PLAYFUL PERKS”

Muitas marcas têm recorrido a 
um tom sério na sua comunicação, 
com o objectivo de serem vistas 
como profissionais respeitáveis. 
Interacções com marcas devem ser 
humanas: 73% dos consumidores 
esperam que as marcas construam 
relações significativas com eles. 
Em 2015 as “marcas humanas” vão 
fazer mais do que simples posts, 
ao estimular os consumidores 
com recompensas aliciantes e 
interacções surpreendentes.

 “CITY CONNECTIONS”

Os moradores solitários vão 
adorar marcas que possam uni-los. 
Graças à contínua urbanização 
e ao ritmo das grandes cidades 
(muito trabalho e pouco tempo 
livre), é comum que os moradores 
não conheçam os seus vizinhos. 
A sua marca é amigável o 
suficiente para ajudar as pessoas 
a se conectarem? Quantas mais 
conexões a marca proporcionar, 
mais será admirada.

trendwatching.com
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“OK COMMUTER”

O cruzamento entre compras  e 
transporte é certamente uma das 
novas áreas mais interessantes 
a serem exploradas. Os 
consumidores estão a adoptar 
novas formas de “Metro mobility” 
(de apps de táxi e corridas 
compartilhadas à crescente adoção 
do transporte público). Este ano, 
e cada vez mais, os consumidores 
vão preferir as marcas que se 
encaixem nas suas viagens e lhes 
traga beneficio, em termos de 
tempo.

 “ONLINE SERVICE”

Acrescente controlo e 
conveniência à vida online dos 
consumidores. Em 2015, enquanto 
os consumidores desejarem 
marcas que os ajudem a gerir as 
suas vidas online, eles também 
irão esperar ser servidos e 
assistidos com total conveniência. 
As marcas devem ajuda-los a usar 
a tecnologia de maneira segura, 
mais saudável e mais produtiva.

“BRAND STANDS”

Esteja comprometido com 
as mesmas causas dos seus 
consumidores. De acordo com 

uma pesquisa do Pew Research 
Center de 2014, 72% dos 
consumidores estão insatisfeitos  
com o país. Eventos de grande 
escala, fizeram os consumidores 
repensar o uso de espaços 
públicos e infra-estruturas locais 
despertando para a necessidade 
de melhorar a região, para que 
seja motivo de orgulho nacional. 
Em 2015, os consumidores vão 
esperar que as marcas provem 
que estão comprometidas para as 
mesmas causas que eles.
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SAIBA TUDO SOBRE OS NOVOS FUNDOS 
COMUNITÁRIOS

Com a publicação do Decreto-Lei 
n.º 159/2014, de 27 de outubro, 
as empresas portuguesas ficaram 
a conhecer um pouco melhor 
as regras de funcionamento 
do programa Portugal 2020 e 
dos apoios comunitários que 
estarão em vigor em Portugal 
entre 2014 e 2020. Aprovadas 
assim as normas de aplicação dos 
programas operacionais que serão 
financiados pelos fundos europeus 
até ao final desta década - no valor 
total de cerca de 25 mil milhões 
de euros -, o mês de novembro 
de 2014 marca a abertura dos 
concursos para que as empresas 
portuguesas se possam candidatar 
ao próximo ciclo de apoios 
financeiros vindos de Bruxelas.

Para tirar todas as dúvidas sobre 
o Portugal 2020 e começar já a 
preparar a candidatura da sua 
empresa,consulte este artigo com 
todas as respostas sobre os novos 
fundos comunitários.

O QUE É O PORTUGAL 2020?

De acordo com o portal Portugal 
2020, trata-se do Acordo de 
Parceria adotado entre Portugal 
e a Comissão Europeia, que reúne 
os cinco fundos europeus FEDER, 
Fundo de Coesão, FSE, FEADER 
e FEAMP, e no qual se definem 
os “princípios de programação 
que consagram a política de 
desenvolvimento económico, 
social e territorial para promover, 
em Portugal, entre 2014 e 2020”. 
O Portugal 2020 sucede ao 
anterior Quadro de Referência 
Estratégica Nacional (QREN), 
que esteve em vigor entre 2007 e 
2013.

QUAL O MONTANTE DOS 
APOIOS COMUNITÁRIOS 
ATRIBUÍDOS A PORTUGAL?

Até 2020, Portugal vai receber 
cerca de 25 mil milhões de euros 
em fundos comunitários, os quais 
serão atribuídos no âmbito de 
cada um dos 16 programas 

operacionais, temáticos e 
regionais. O programa com maior 
dotação é o da “Competitividade e 
Internacionalização”.

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS 
EIXOS ESTRATÉGICOS DO 
PORTUGAL 2020?

No que diz respeito às prioridades 
de intervenção dos fundos 
comunitários entre 2014 e 2020, 
o Portugal 2020 inclui quatro 
domínios temáticos principais: 

Competitividade e 
Internacionalização;

Inclusão Social e Emprego; 
Capital Humano; 

Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos.

Desta forma, o programa será 
operacionalizado através de 16 
Programas Operacionais. A saber:

Programas Operacionais 
Temáticos no Continente:

Competitividade e 
Internacionalização – 4.414 
milhões de euros

Inclusão Social e Emprego – 2.130 
milhões de euros

Capital Humano – 3.096 milhões 
de euros

 Sustentabilidade e Eficiência no 

Uso dos Recursos – 2.253 milhões 
de euros

ProgramaDesenvolvimento Rural 
(Continente) – 3.583 milhões de 
euros

PO Mar 2020 – 392 milhões de 
euros

Programas Operacionais 
Regionais no Continente:

Norte – 3.379 milhões de euros 

Centro – 2.155  de euro

Alentejo – 1.083 milhões de euros

Lisboa – 833 milhões de euros

Algarve – 319 milhões de euros

Programas Regionais nas Regiões 
Autónomas

Açores – 1.140 milhões de euros

Madeira – 403 milhões de euros

Programa Desenvolvimento Rural 
(Açores) – 295 milhões de euros 

Programa Desenvolvimento Rural 
(Madeira) – 179 milhões de euros

Programa Operacional de 
Assistência Técnica 1 138 milhões 
de euros

COMO SERÃO FEITAS AS 
CANDIDATURAS?

De acordo com a legislação, 
“desmaterialização” é uma das 
palavras de ordem do Portugal

2020. Desta forma, “as 
candidaturas e os documentos que 
as integram são submetidos pelos 
beneficiários por via eletrónica, 
no portal do Portugal 2020”. 
A autenticação deverá ser feita 
através do cartão do cidadão, de 
uma “chave móvel digital” ou 
outra forma de certificação digital.
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Incentivos: Saiba tudo sobre os novos fundos comuintários

Que funcionalidades estarão 
disponíveis no Balcão 2020?

O Balcão 2020 será o ponto 
de acesso privilegiado aos 
Fundos Europeus Estruturais 
e de Investimento para todas 
as empresas que queiram 
candidatar-se a financiamento. 
Este balcão virtual permite o 
registo do beneficiárioe o acesso 
a um conjunto de serviços de 
suporte, desde a submissão 
da sua candidatura, com pré-
preenchimento e interação, até 
ao acompanhamento dos seus 
projetos nas suas diversas fases.

No Balcão 2020 pode:

- Submeter candidaturas;

- Registar contratos e 
procedimentos de contratação 
pública;

- Fazer pedidos de pagamento/
adiantamento ou reembolso;

- Fazer pedidos de reprogramação;

- Consultar a conta-corrente dos 
projetos.

QUEM SE PODE 
CANDIDATAR?

O Portugal 2020 é dirigido a 
entidades singulares e coletivas 
e tanto podem ser do setor 
público, como do privado ou até 
corporativo. As organizações 
sem fins lucrativos também 
podem candidatar-se. Estas 
entidades devem cumprir alguns 
requisitos de elegibilidade, tais 
como: ter a situação tributária e 
contributiva regularizada; ter os 
meios técnicos e financeiros e os 
recursos humanos necessários 
para implementar o projeto; 
ter regularizada a situação de 

reposições noutros financiamentos 
dos Fundos Europeus Estruturais 
e de Investimento; apresentar uma 
situação económico-financeira 
equilibrada; demonstrar ter 
capacidade de financiamento para 
a operação;

Em que casos as empresas ficam 
impedidas de concorrer?

Não podem candidatar-se 
as empresas condenadas em 
processos-crime por factos que 
envolvam fundos europeus, 
empresas que tenham condenações 
no âmbito da “violação da 
legislação sobre trabalho 
de menores e discriminação 
no trabalho e emprego, 
nomeadamente em função do 
sexo, da deficiência e da existência 
de risco agravado de saúde”. Da 
mesma forma, as empresas que 
violem o princípio da confiança e 
prestem falsas informações, ficam 
impedidas de recorrer a fundos 
públicos pelo período de três anos.

QUAIS OS CRITÉRIOS 
AVALIADOS NOS 
CONCURSOS?

“A apresentação de candidaturas 
é feita no âmbito de um 
procedimento concursal 
[…]”, refere o Decreto-Lei n.º 
159/2014, acrescentando que 
“as candidaturas podem ser 
apresentadas em contínuo ou 
em períodos predefinidos […] 
de acordo com o plano anual de 
apresentação de candidaturas”. 
Desta forma, cada autoridade de 
gestão do Portugal 2020 terá de 
definir a 12 meses de distância 
quais são os concursos que vai 
abrir, para que as empresas 
possam organizar as suas 
candidaturas.

Os critérios de análise das 
candidaturas serão definidos pela 
regulamentação específica e as 
regras para cada concurso, no 
entanto existe uma regra que 

diz que “a representatividade de 
mulheres nos órgãos de direção, 
de administração e de gestão 
e a maior igualdade salarial 
entre homens e  mulheres […] 
são ponderadas para efeitos de 
desempate entre candidaturas”

Qual o prazo para a decisão?

Após a submissão da candidatura 
das empresas no Balcão 2020, a 
autoridade de gestão deverá tomar 
uma decisão no prazo máximo 
de 60 dias úteis, a contar da data 
limite para a apresentação da 
candidatura. As empresas deverão 
então ser notificadas no espaço de 
cinco dias úteis. No entanto, este 
prazo não se aplica aos projetos 
acima de 25 milhões de euros. 
Nestes casos, em “projetos de 
grande dimensão” e que sejam 
apresentados por organismos do 
Estado, terá lugar “uma especial 
avaliação de qualidade” levada a 
cabo por “um painel de peritos 
independentes”.

Quando começarão as empresas a 
receber os apoios?

Apesar de já terem sido 
submetidas algumas candidaturas, 
apenas em maio as empresas 
portuguesas poderão começar a 
receber uma injeção de verbas 
para levarem a cabo os seus 
projetos. Este constrangimento 
prende-se com o facto de as 
empresas terem de obedecer a 
uma lógica de concurso no acesso 
aos fundos. As candidaturas terão 
de ser analisadas uma a uma e 
só depois da aprovação se dará 
início ao investimento, produção 
de faturas, respetiva verificação e 
reembolso.
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Programa de Desenvolvimento Rural - Jovens agricultores
A submissão de candidaturas é 
feita no período de 23 de fevereiro 
a 30 de abril de 2015, conforme 
disposto no nº1 do artigo 18º da 
Portaria supra identificada, que 
estabelece o regime de aplicação 
da Ação nº 3.1 do PDR 2020.

Objetivo e prioridades visadas

O presente período de 
apresentação de candidaturas 
prossegue os seguintes objectivos:

a)Fomentar a renovação e o 
rejuvenescimento das empresas 
agrícolas;

b)Aumentar a atractividade 
do sector agrícola aos jovens 
investidores, promovendo o 
investimento, o apoio à aquisição 
de terras, a transferência de 
conhecimentos e a participação no 
mercado.

Área geográfica elegível

Todo o território do Continente

Dotação orçamental

A dotação orçamental total é 
de 100 000 000€, distribuída da 
seguinte forma:

1)60 000 000€, candidaturas 
submetidas entre 23 de fevereiro 
de 2015 e 30 de abril de 2015.

2)40 000 000€, candidaturas 
transitadas ao abrigo da norma 
transitória nos termos dos nºs 
2 e 5 do artigo 18º da Portaria 
31/2015 de 12 de fevereiro.

Critérios de elegibilidade

Os candidatos ao presente apoio e 
os investimentos propostos devem 
reunir as condições exigidas no 
artigo 5º da Portaria nº 31/2015, 
de 12 de fevereiro.

Incompatibilidades com ajudas 
anteriores

Não reúnem as condições legais 
para atribuição dos apoios 
previstos neste anúncio os 
candidatos que tenham:

1)Recebido ajudas à produção ou 
à actividade agrícoloa para além 
dos dois anos anteriores ao de 
apresentação da candidatura;

2)Obtido aprovação de ajudas 
ao investimento, exceto no caso 
do VITIS, aprovado nos últimos 
12 meses anteriores à data de 
submissão da candidatura;

3)Recebido prémio de instalação.

Forma, nível e limites dos 
apoios

Os apoios previstos neste anúncio 
são concedidos sob a forma de 
subsídio não reembonsável.

O prémio à instalação por jovem 
agricultor é de 15 000€ para um 
investimento igual ou superior 
a 55 000€, a que podem acrescer 
as seguintes majorações face ao 
investimento apresentado no 
plano empresarial: 

Percentagem do 
montante do prémio

Montante do 
investimento

25% > 80 000€

50% > 100 000€

75% > 140 000€

Beneficiário membro de 
agrupamento ou organização 
de produtores reconhecida para 
o sector relacionado com a 
instalação acresce 5000€.

Forma de apresentação das 
candidaturas

As candidaturas são submetidas 
através de formulário electrónico 
disponível no sítio no portal do 
Portugal 2020 em www.pt-2020.
pt, ou do PDR2020 em www.
pdr-2020.pt, e estão sujeitos a 
confirmação por via electrónica a 
efectuar pela autoridade de gestão.

Incentivos: Programa de desenvolvimento rural - jovens agricultores

www.pt-2020.pt
www.pt-2020.pt
www.pdr-2020.pt
www.pdr-2020.pt
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CRÓNICA: SUCESSO ou Sucesso?

E quando é que temos Sucesso? 
Tradicionalmente sempre se 
desejou para si e para os seus, uma 
casinha, um carrinho, um trabalho 
calmo e perto de casa, dinheiro 
para umas férias, saúde… filhos …

“Quem me dera que o meu 
filho(a) possa ter um trabalhinho 
para poder ter uma casinha, um 
carrinho, algum dinheiro para uma 
fériazinhas, saúde, ser feliz e… ter 
filhos.”

Nada de mal, certo?

Quantas vezes ouvimos estes 
desejos?! E foi isso que tivemos! 
Tivemos por isso durante muitos 
anos, Portugueses de sucesso! 
Acho que concordamos que 
muitos conseguiram ter este 
sucesso com o pensar pequeno.

Não estou a brincar pois ouvi isto 
muitas vezes no seio familiar, no 
seio da minha região e não será 
muito diferente no resto do país. 
E quem atingiu estes sonhos e 
objetivos teve sucesso? Claro que 
sim apesar do mesmo ser relativo 
e de nos deixar impedidos de 

mentalmente evoluir para Sonhos 
e Desejos maiores…, logo o 
SUCESSO.

E a AMBIÇÃO? Os SONHOS? 

Estes foram muitas vezes mortos 
à nascença pela educação em 
casa – onde a mesma deve sempre 
começar - e o caminho trilhado 
pelo ensino que também não 
preparou uma ainda atual geração 
ativa para um caminho mais 
ambicioso, de sonhos e desejos 
maiores.

SUCESSO?!

Invertam tudo e desejem mais, 
sonhem com tudo o que gostavam 
de ter e ser. Encaminham os filhos 
para isso, exijam do ensino esse 
caminho e trabalhem muito para 
atingir esses desejos e sonhos.

É um já velho chavão mas o único 
sitio onde o Sucesso vem antes do 
Trabalho é no dicionário.

Podemos atualmente assistir a 
um pouco de tudo, desde aqueles 
que viveram uma adolescência a 
“200 à hora”, excelente alunos e 
que não sabem também esperar 
e procuram ter na atividade 
profissional o “200 à hora” que 
viveram até entrarem no mercado 
laboral. Depois de lá estarem e 
acreditem que há muito bons e 
novos profissionais, o caminho 
tem de ser trilhado, planeado, 
sustentado e não a “200 à hora”.

Infelizmente também há outros 
que parecem não estar dentro de 
uma realidade que é vivida por já 
muitas empresas. Empresas que 
procuram recursos empenhados, 
dedicados, trabalhadores e com 
vontade de aprender a pratica 
empresarial em aplicação da 
pratica dos bancos da escola. 

E destes, não reza a história.

Por isso venham lá os grandes 
Sonhos, Desejos, TRABALHO 
e depois o SUCESSO com 
letras grandes!

Rui Pio
gestor espaço Liberty Seguros

SUCESSO ou Sucesso?
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http://www.libertyseguros.pt
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OPINIÃO:  Mudar a mudança a nosso favor

Os dias de hoje têm um tal ritmo e 
imprevisibilidade que um projecto 
pensado para o médio-longo prazo 
poderá ter de estar concluído já 
amanhã, do mesmo modo que 
outro, pensado para breve, pode 
ser inviabilizado pelo que se 
passou entre a decisão e o caminho 
até à Empresa.

Já muito se disse sobre esta 
e outras consequências da 
globalização, cujas indiscutíveis 
vantagens são muitas vezes 
anuladas pela falta de ponderação 
quanto às consequências de tantas 
decisões que são tomadas e logo a 
seguir trucidadas pela dinâmica do 
seu próprio desenvolvimento. 

Em mercados a funcionar com 
regras tão divergentes entre 
si, nem falta que muitas vezes 
seja o conceito a ocupar o lugar 
do produto, dificultando ainda 
mais o entendimento do que 
verdadeiramente se pretende. O 
vício na urgência, mas não tanto 
na importância das coisas, só 
agrava ainda mais a voracidade 
desta dinâmica.

A evolução para a competição 
global foi tão rápida que 
nem permitiu a adaptação 
das competências requeridas 
para esta nova realidade e, em 
menos de um quarto de século, 
a competência como resultado 

da experiência acumulada pela 
repetição evolutiva de actividades, 
deu lugar a uma competência a 
que corresponderá a adaptação 
constante a um conjunto de 
legitimidades não concertadas 
e tão complexificadas pela sua 
variabilidade e hostilidade, que 
só muito dificilmente permitem 
determinar critérios de acerto.

Assim, aceita-se que a mudança é 
uma constante dos nossos tempos 
e os resultados da sua prática são 
decisivos para a sobrevivência 
empresarial. 

No entanto, é tempo de 
assumirmos que perante 
actividades empresariais tão 
focalizadas nos resultados, 
a mudança vai incidindo 
essencialmente sobre as práticas 
passíveis de fazer alcançar 
objectivos que só muito raramente 
consideram as Pessoas.

A consequência imediata 
desta realidade é a da 
flagrante discrepância entre 
os eventuais sucessos ao nível 
colectivo (Empresa) e pessoal 
(Pessoas), para os quais não há 
correspondência, e muito menos 
proporcionalidade, ao nível da 
satisfação e felicidade. 

Sem a hipocrisia da criação de 
falsas expectativas quanto à 
capacidade para alterar esta 

realidade, resta-nos, pelo menos, 
propor que seja aceite a mais-valia 
que a gestão da mudança poderá 
proporcionar se nas suas práticas 
e objectivos forem considerados o 
papel e a dignidade das Pessoas, 
que somos os seus verdadeiros e 
únicos agentes.

Nesta perspectiva, podemos 
começar a mudar a mudança a 
nosso favor se considerarmos, para 
além dos resultados económicos, 
a mais-valia que os seus ciclos 
devem fazer repercutir em cada 
um de nós.

Tal não prejudica, e muito pelo 
contrário, deve potenciar o 
essencial da gestão das Empresas, 
que é a obtenção de resultados, 
pelo que nenhuma destas 
considerações desvirtua que a 
mudança deve ser feita em ciclos 
cada vez mais curtos, permitindo 
fazer melhor e proporcionar 
ganhos mais do que proporcionais 
ao investimento.

Igualmente, também não prejudica 
a utilização de boas ferramentas 
de gestão para planear a mudança 
com eficácia, de forma a impedir o 
arrastamento das fases de negação 
e resistência, deduzir com rapidez 
que a equipa aderiu às ideias 
propostas, aproveitar as propostas 
de mais-valia decorrentes da fase 
de análise e considerar e integrar 

MUDAR A MUDANÇA
A NOSSO FAVOR

“(…) é tempo de assumirmos que perante actividades empresariais tão 
focalizadas nos resultados, a mudança vai incidindo essencialmente sobre as 
práticas passíveis de fazer alcançar outros objectivos e só muito raramente 
consideram as Pessoas.”



PARTILHAR37

o seu contributo na fase de 
desenvolvimento.

As empresas de referência 
são as que conseguem viver 
permanentemente nas fases de 
análise e desenvolvimento da 
mudança, aceitando a inovação 
e criatividade como vectores de 
melhoria e competitividade, o 
que, outra vez, depende em larga 
medida da valorização das Pessoas.

Tal pressupõe uma liderança 
integrativa e capaz de desenvolver 
sistemas com visão para o 
negócio, coesão entre a equipa e 
posicionados para o mercado. 

Alcançar este estado requer 
também o respeito por princípios 
determinantes para uma boa 
gestão, como sejam a clara 
definição do conceito de problema, 
focalizando a atenção no que é 
importante e deve ser melhorado, 
evitando perdas de tempo e 
recursos com aspectos paralelos. 

Outro aspecto cada vez mais 
importante de ser contrariado 
é o da frequente confusão entre 
o que é urgente e importante, 
assumindo definitivamente que, 
para a generalidade das situações, 
o urgente só adquire importância 
por não ter sido acautelada a sua 
satisfação em tempo oportuno.

Outras ferramentas a que 
podemos recorrer para controlo 
dos processos de mudança são 
as ferramentas da qualidade e de 
controlo estatístico do processo, 
que permitem transformar 
informação em conhecimento e 
detectar tendências de desvio ou 
erro, evitando-o, ou o próprio erro 
ou desvio, impedindo entregas 
ou utilizações involuntárias e 
proporcionando uma gestão 
baseada em factos.

Finalmente, sendo a mudança 
indissociável da melhoria contínua 
e do aumento da competitividade 

das Empresas, e sem prejuízo de 
outros aspectos que possam ser 
considerados em cada situação, 
a sua gestão deve ser feita em 
abordagem por processos e ciclos 
PDCA.

A mudança de atitude 
relativamente a nós próprios e ao 
nosso papel no seio das Empresas, 
tornou-se num dos desafios mais 
aliciantes: se as Empresas são o 
que forem as Pessoas que nelas 
trabalham, serão também tão mais 
felizes, ou angustiadas, quanto o 
formos nós próprios. 

Quando se alcança o sucesso, 
é porque toda a equipa 
desempenhou as suas funções com 
competência e eficácia, já que, se 
consideradas apenas isoladamente, 
as capacidades dos líderes não 
garantem um desempenho 
empresarial de sucesso.

Ao reconhecemos as dificuldades 
deste tempo, também devemos 
saber diferenciarmo-nos e 
aproveitar os desafios pela 
utilização das nossas capacidades 
para mudar, evoluir e fazer 
melhor, pois isso só depende de 
nós: as máquinas e as tecnologias 
não mudam, nem evoluem, se não 
formos nós, as Pessoas, a fazê-las 
mudar ou evoluir.

Ainda que os resultados, e não 
apenas os conseguidos com a 
mudança, continuem a medir-
se essencialmente através de 
indicadores económico-financeiros 
(e assim deve ser e vai continuar 
a ser), é tempo de começarmos a 
respeitar muito mais o contributo 
das Pessoas para os resultados. 

Não consideramos aqui ideias 
que consideramos absolutamente 
desajustadas da realidade, como as 
que propõem medir os resultados 
das Empresas através do nível de 
felicidade das Pessoas. 

No entanto, também nos parece 
que, enquanto o papel das Pessoas 
continuar tão negligenciado 
como vem acontecendo, restar-
nos-á reconhecer que foi a Era 
Industrial quem domesticou e 
colocou o Homo sapiens ao seu 
serviço, e não o contrário.  

Assim sendo, porque não temos 
conseguido construir um 
quotidiano mais a nosso favor? 
Essencialmente por duas razões: 
porque deixámos que a medida 
do sucesso das Empresas se 
meça, quase exclusivamente, 
pelos resultados económico-
financeiros (e nada contra essa 
vertente); mas também, porque 
se alguém lançar o desafio de 
alterar este estado instalado, será 
muito provavelmente considerado 
“desajustado”, talvez até “louco” e, 
no mínimo, “lírico”. 

Pois que assim seja! Mas um dia, 
talvez no trajecto do trabalho até 
casa, experimentem pensar no que 
nos acontecerá se continuar a ser 
assim. 

Porque a questão de fundo, parece-
me, continuará a ser a de saber 
se vamos alguma vez entender 
porque temos tanta dificuldade 
em mudar, se o pior que nos pode 
acontecer é que isto nunca mude. 

António Guerra

Consultor | JLM – Consultores 
de Gestão, SA / Grupo 
inCentea

antonio.guerra@jlm.pt

OPINIÃO: Mudar a mudança a nosso favor

mailto:antonio.guerra@jlm.pt
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Breves/Notícias

VISAR desenvolve rede empresarial 
A procura da melhoria contínua dos serviços prestados aos clientes é o principal compromisso da 
VISAR.

Tendo a Visar uma carteira de clientes tão vasta e com áreas de atuação tão distintas, considerou-se 
pertinente a criação da REDE EMPRESARIAL “BIZMIX+”.

Atenta a esta realidade e, em particular às necessidades dos clientes, a Visar  começou a imaginar uma 
plataforma, exclusiva, onde todos os clientes, dos diversos sectores de actividade se podiam registar e 
potenciar o volume de negócios!

Como? De uma forma muito simples! Cada cliente terá um registo para aceder à rede empresarial 
BIZMIX+, onde de forma personalizada, apresentam os serviços que prestam e em simultâneo podem 
solicitar uma proposta, para prestação de serviço ou produto. 

Esta rede será de acesso privado, seguro e exclusivo aos nossos clientes/parceiros. O principal objectivo, 
é a comunicação empresarial entre todos os utilizadores, potenciando assim novos negócios. 

Os prazos para a entregas do IRS 2014 (a entregar em 2015), relativo ao rendimentos auferidos em 2014, diferem 
consoante a categoria de rendimentos do contribuinte e o método de entrega das declarações.

Todos os contribuintes que usufruam de rendimentos, provenientes de pensões, trabalho dependente ou trabalho 
independente, são obrigados a preencher a declaração Modelo 3, de acordo com o Código do IRS. O prazo de 
reembolso do IRS para os contribuintes que entreguem as declarações via eletrónica é de 20 dias.

Entregas em papel

    1ª Fase - 1 a 31 de março de 2015, para rendimentos das categorias A e H;

    2ª Fase - 1 a 30 de abril de 2015, para os restantes rendimentos.

Entrega via internet

    1ª Fase - 1 a 30 de abril de 2015, para rendimentos das categorias A e H;

    2ª Fase - 1 de Maio a 31 de maio de 2015, para os restantes rendimentos.

Entregue o IRS dentro das datas para fugir a multas por não entregar o IRS a tempo.

Prazos de Entregas do IRS 2014

http://www.bizmix.eu/
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Um cliente, várias soluções!

ESCOLA DE NEGÓCIOS
DAS BEIRAS

A sua empresa comunica 
com BOA IMAGEM

no website? E nas redes 
sociais? E na loja online?

Venha descobrir como no mundo 
da fotografia digital simples 

passos podem fazer a diferença
e, também,

como as fotomontagens dão 
aquele toque pessoal 

e indispensável!

O workshop destaca o uso do 
Adobe Photoshop como ferramenta 
poderosa ao permitir tirar o máximo 
proveito em criar e manipular fotos. 
Aprenda a fazer ajustes de cores e 
tons, redução de ruído, sombras e 

contrastes, recuperação do detalhe, 
nitidez e retoques…

Início: 2 de maio | Horário: 15h00 às 18h00 | Investimento: 30€
Data limite de inscrições: 27/02/2015 | Formador: Raul Moita (Digital3)
Nota: deverá fazer-se acompanhar de portátil
+ informações e inscrições: geral@escoladenegocios.com
T: 232 415 999 | www.escoladenegocios.com
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Início: 2 de maio | Horário: 15h00 às 18h00 | Investimento: 30€
Data limite de inscrições: 27/02/2015 | Formador: Raul Moita (Digital3)
Nota: deverá fazer-se acompanhar de portátil
+ informações e inscrições: geral@escoladenegocios.com
T: 232 415 999 | www.escoladenegocios.com

Enquadramento: A Adobe mudou o paradigma da utilização de ferramentas digitais com o Adobe 
Creative Cloud (CC). O Adobe CC, que já vai na versão 2014, veio possibilitar a todo o público interessado 
o acesso às suas aplicações e ferramentas com um novo modelo de adesão. A identificação passa pelo 
controlo pessoal nos meios digitais como a imagem e fotografia e é, cada vez mais, comum a todos. 

Objetivos: Este Workshop destaca o uso do Adobe Photoshop como ferramenta poderosa ao permitir 
tirar o máximo proveito em criar e manipular imagens. Aqui poderá descobrir como alcançar os resultados 
desejados ao abordar técnicas da utilização de camadas, máscaras, camadas de ajuste, correção de lente, 
cortar e corrigir, ajustes de cores e tons, redução de ruído, sombras e contrastes, recuperação detalhe, 
nitidez e retoques.

http://www.visar.pt
http://www.escoladenegocios.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=288:as-potencialidades-do-photoshop&Itemid=153


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

