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3 EDITORIAL3

1. Determinar o objetivo 
da parceria e o perfil de 
cooperação

A parceria deverá ter em conta os 
objetivos da empresa, que estão 
baseados na sua própria estratégia 
de desenvolvimento. Terá que 
estabelecer estes objetivos antes 
de criar qualquer critério para 
potenciais parceiros: i.e. o objetivo, 
o tipo e o perfil.
A sua decisão de procurar um 
parceiro ou de trabalhar em 
parceria seguindo um pedido 
isolado deverá apenas ser tomada 
se tiver em conta a estratégia 
global da empresa. A primeira fase 
servirá para elaborar as análises 
baseadas na sua estratégia de 
crescimento. Deverá começar por 
responder às 3 questões seguintes: 
1) Quais são os fatores 
estratégicos da sua empresa? 
2) Quais são os objetivos 
estratégicos daí resultantes? 
3) Trabalhar em parceria com 

outra empresa poderá ajudá-lo a 
atingir esses objetivos?
Se sim, qual é o tipo, o perfil, o 
objetivo e critério para o sucesso 
da cooperação? Se a sua estratégia 
não for claramente identificada, 
é essencial que a clarifique nesta 
fase, antes de avançar para a 
cooperação. Para apoiá-lo na 
definição e avaliação da sua 
capacidade de implementação 
de uma parceria internacional, 
poderemos fornecer-lhe uma 
grelha de avaliação que deverá 
adaptar à sua realidade.
Analisar os fatores estratégicos 
requer uma abordagem 
sistemática que inicialmente inclui 
os seguintes pontos: 
– Análise das suas forças e das 
suas fraquezas. Deverá avaliar 
o grau de especialização e 
mestria das tarefas que definem 
o seu negócio: i.e. as áreas de 
atividade em que é competitivo. A 
definição desta área representa o 
fundamento para a criação de uma 

estratégia de parceria empresarial. 
– Análise de mercado. É 
importante determinar a sua 
vantagem competitiva colocando 
o seu negócio numa escala de 
valor comparativa com os seus 
concorrentes. 
– Análise do ambiente 
tecnológico, regulamentar e social. 
Analisar o seu negócio também 
significa avaliar a capacidade 
da sua empresa para lidar com 
sucesso com as mudanças que a 
afetam, demonstrando assim a sua 
capacidade para antecipá-las.  
O próximo passo lógico neste 
processo é definir as várias 
políticas que formalizam a 
estratégia selecionada. Estas 
políticas estão refletidas nos 
objetivos globais: aumentar 
a fatia de mercado através de 
exportações, internacionalizar a 
linha de produto, reduzir os custos 
de produção, diminuir tempos de 
entrega, etc.
A cooperação deverá ser efetiva 

Parcerias empresariais
– uma moda ou mais valia? 

Por ser um tema tão atual e pertinente, em vez de teorizar sobre o mesmo, transcrevo 
neste editoral o extraordinário artigo traduzido e adaptado a partir do produto 
“International Business Cooperation Guide”  desenvolvido pela rede de Euro Info Centres.

Não pode improvisar quando se trata de encontrar 
um bom parceiro, estabelecer objetivos, negociar 
contratos, e finalmente, criar uma cooperação.
— Que precauções deverá tomar? 
— Quais os procedimentos que deverá seguir? 
— Que obstáculos terá que eliminar? 
— Quando todas estas questões estiverem resolvidas, 
como poderá ter a certeza que a sua parceria é bem 
gerida? 
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na persecução destes objetivos. 
É muito importante dar alicerce 
a esta cooperação. Não deverá 
trabalhar com outras empresas 
apenas porque as parcerias estão 
na moda. Deverá basear as suas 
decisões na análise da situação 
existente tendo em conta as 
forças e fraquezas da empresa 
(e as suas necessidades). Esta 
fase irá permitir-lhe pensar no 
próximo passo racionalmente. 
Deverá lembrar-se sempre que se 
necessita de um parceiro é para 
perseguir um objetivo claramente 
definido que reflete a estratégia 
global da sua empresa.

2. Procura de parceiros, 
como efetuar uma pesquisa 
efetiva

Como poderei encontrar o 
parceiro certo? Em outras 
palavras, como poderá encontrar 
um parceiro relevante com base no 
objetivo, no tipo e no perfil acima 
mencionado?  
Embora seja verdade que às 
vezes as coisas acontecem por 
acaso, no mundo complexo dos 
negócios, esta não é a melhor 
forma de se agir. É necessário 
instalar sistemas de informação 
que permitam aos participantes e 
parceiros potenciais demonstrar as 
suas características e, em seguida, 
descobrir as áreas complementares 
procuradas. É também possível 
que tenha identificado já um 
ou mais parceiros potenciais 
(contactos feitos durante uma 
mostra empresarial, contactos 
pessoais, ou contactos de negócio 
prévios)  
Esta fase leva ao estabelecimento 
de uma lista exaustiva (entre 2 a 8 
empresas) de potenciais parceiros 
que satisfaçam os seus objetivos.
Para encontrar informação sobre 
um parceiro potencial, a empresa 

tem á sua disposição vários canais, 
cada um dos quais com as suas 
vantagens e desvantagens. Por um 
lado, a empresa poderá utilizar 
sistemas não automatizados 
combinando a rede informal da 
empresa, revistas especializadas, 
câmaras de comércio, entidades 
de desenvolvimento regional, 
empresas de capital de risco, 
empresas de aquisição ou de 
fusão, iniciativas públicas tais 
como a rede de Euro Info Centres 
e outras. Por outro lado, a 
empresa poderá utilizar sistemas 
automatizados tais como Bases de 
Dados. 
Baseando-se na lista dos 
“candidatos potenciais” extraídos 
de antemão, poderá dar início ao 
processo de seleção escolhendo 
somente aquelas características 
que lhe permitam alcançar os 
objetivos globais da sua empresa 
e que satisfaçam previamente 
determinados requisitos. Poderá 
fazer esta seleção preliminar, ou 
poderá pedir ao seu EIC local para 
o ajudar. É desejável que a seleção 
preliminar ocorra sem contactos 
diretos com os parceiros. No final 
da seleção já terá uma lista fechada 
(não mais de 10 parceiros) e então 
já poderá começar a contactar 
potenciais parceiros. 

3. Selecionar o parceiro 
cuidadosamente

Após a seleção preliminar, em 
que a finalidade é escolher os 
parceiros que mais se aproximem 
dos objetivos estabelecidos, 
enfrentará agora a crucial tarefa 
de escolher entre os possíveis 
parceiros. Neste momento deverá 
imperativamente responder 
à seguinte pergunta: “são os 
parceiros tão complementares 
como parecem ser à primeira 
vista?”. Esta complementaridade 

deverá ser verificada a dois 
níveis. Primeiramente, a 
sua análise consistirá em 
verificar formalmente a futura 
parceria: “existe realmente 
complementaridade entre os 
seus objetivos e os da outra 
empresa?”. Em segundo, deverá 
ser efetuada uma verificação 
informal: “as duas empresas têm 
disposições compatíveis?”. No final 
do processo deve apenas existir 
uma PME alvo cujos contactos 
preliminares (mas nenhuma 
negociação real) já tenham 
ocorrido.
Estas reuniões iniciais são 
cruciais em termos de relação. 
Isto porque algumas questões 
podem somente ser analisadas no 
local, quando está na presença dos 
representantes da outra empresa. 
A dimensão humana é crítica. 
Uma parceria não é apenas uma 
matéria técnica e legal. Uma 
parceria é também uma reunião 
de homens e mulheres entre os 
quais são criados relacionamentos 
humanos. Embora os ganhos 
mútuos sejam avaliados ao nível 
organizacional, a confiança mútua, 
o desejo de escutar o outro e a 
certeza de que a cooperação é 
genuína são melhor expressados 
ao nível do ser humano, do 
que ao nível organizacional. 
Isto significa que o resultado 
de um acordo da cooperação 
depende de uma série de detalhes 
que podem conduzir a efeitos 
desproporcionais. A impressão 
deixada durante o primeiro 
contacto pode ser decisiva na 
determinação das possibilidades 
de uma potencial parceria de 
sucesso. Não se esqueça que 
pelo menos duas partes estão 
envolvidas na organização de uma 
parceria e de que deverá também 
deixar uma boa impressão do seu 
profissionalismo.
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Se duas empresas têm objetivos 
consistentes, são complementares, 
têm disposições compatíveis, se 
se relacionam bem e se as suas 
bases financeiras e comerciais são 
sólidas, então encontrou o parceiro 
ideal. Mas não pense que os seus 
esforços chegaram ao fim. Ainda 
tem pela frente a fase difícil das 
negociações, que poderão não ter 
sucesso, apesar de tomadas todas 
as precauções. Isto significa que 
deverá ser prudente mantendo de 
reserva um segundo, e até mesmo 
um terceiro candidato, no caso 
das negociações com a primeira 
empresa falharem. Até é possível 
que a escolha final sejam duas, ou 
até várias, PME. Neste caso, a fase 
de negociação irá determinar o 
parceiro final com o qual o acordo 
deverá ser finalizado.

4. Preparar-se com rigor 
para as negociações da 
Parceria
A fase de negociação é essencial 
para estabelecer uma parceria. 
Perceber e respeitar os interesses 
dos parceiros durante as 
negociações é fundamental 
para o sucesso desta fase. Uma 
parceria estável somente pode 
ser estabelecida se o acordo 
oferecer a ambas as partes 
benefícios a longo prazo. Como 
resultado, é necessário chegar 
a um compromisso com o 
parceiro de forma a estabelecer 
objetivos operacionais comuns 
e disponibilizar a cada uma das 
partes meios para atingir esses 
objetivos.  
Adicionalmente, a fase de 
negociações revela o real 
envolvimento dos parceiros 
selecionados. Poderá verificar 
a validade da informação que 
recolheu, conhecer os decisores e 
participantes finais e avaliar a sua 

motivação e o seu envolvimento. 
No final desta fase, e em 
consequência das várias reuniões, 
poderá estabelecer a parceria em 
termos de recursos, objetivos 
operacionais e partilha do poder 
de decisão.
Resumidamente, existem 
dois tipos de parcerias: a 
forma participativa e a forma 
convencional. A primeira 
categoria inclui empresas em 
que a sua principal preocupação 
durante a preparação dos 
acordos é escolher o seu parceiro 
cuidadosamente, conhecê-lo bem, 
e construir um projeto a longo 
prazo definindo claramente as 
linhas da parceria. No caso da 
forma convencional, os parceiros 
permanecem independentes, 
sem laços de participação, com o 
resultado de perdas comerciais 
(clientes roubados), perdas 
técnicas (know-how adquirido e 
usado indevidamente) e perdas 
financeiras (flutuações de taxas de 
câmbio), beneficiando diretamente 
uma das partes às custas da outra. 
Neste caso a cooperação pode ser 
mais volátil porque cada parte 
pode reganhar a sua liberdade 
mais facilmente. No caso da forma 

participativa, os negociadores 
tendem a ter mais atenção aos 
aspetos humanos do que os 
negociadores que procuram uma 
forma convencional de parceria.

5. Ter muita atenção na 
elaboração do Contrato de 
Parceria

O contrato é de especial 
importância dado que irá ser 
legalmente vinculativo para 
ambas as partes. É o resultado 
de uma longa série de acordos 
preliminares concluídos durante 
as negociações e formalizados 
num único documento. Contudo, 
será mais interessante especificar 
princípios que irão reger o futuro 
do que cair numa série de regras 
muito precisas. No final desta fase, 
a parceria irá estar selada através 
do contrato que estabelece os 
princípios da futura cooperação.
O conteúdo do contrato é a 
formalização das decisões e 
acordos atingidos durante as 
negociações. É útil por duas 
razões. Primeiramente, o facto de 
estar escrito obriga os parceiros 
a levar a cabo uma análise mais 
profunda que irá revelar certos 

Algumas regras que podem ajudar
Regra N.º 1: Escolher um negociador com competência  

Regra  N.º 2: Estabelecer um compromisso de confidencialidade 

Regra N.º 3: Desenhar uma carta de intenções 

Regra N.º 4: Estabelecer objetivos operacionais 

Regra N.º 5: Especificar os seus recursos 

Regra N.º 6: Conheça os recursos do seu parceiro 

Regra N.º 7: Preparar um plano de lançamento e monitorização 

Regra N.º 8: Esteja atento a desentendimentos parciais 

Regra N.º 9: Identificar o papel preciso de cada parte 

Regra N.º 10: Notificar acordos interinos por escrito 

Regra N.º 11: Não termine o processo de uma forma inapropriada 
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aspetos que até esse ponto não 
tinham sido percetíveis ou apenas 
foram abordados superficialmente. 
Tem um efeito benéfico na 
qualidade e posição dos acordos, 
particularmente no caso das 
PMEs, que não estão acostumadas 
a formalizar as suas decisões. Isto 
porque muitas empresas colocam a 
sua confiança individual acima do 
nível dos contratos. Naturalmente, 
a confiança é o motor de qualquer 
cooperação e confiar nos 
indivíduos é a forma mais segura 
de tornar a cooperação dinâmica. 
No entanto, os indivíduos vão e 
vêm, mas os documentos escritos 
ficam. Apesar da sua aplicação 
poder ser aberta a discussão, 
a referência continua a existir. 
Apesar dos laços pessoais serem 
uma força real, eles também são 
muito frágeis. Em segundo lugar, 
se existir uma má interpretação 
entre os parceiros, o contrato 
irá vinculá-lo legalmente. Por 
exemplo, qualquer contrato 
cria “a lei das partes”. Contudo, 
a importância dada deverá ser 
limitada, porque já durante as 
negociações as partes estavam 
ligadas por documentos pré-
contratuais, tais como modelos de 
acordos, acordos quadro, etc.
Os acordos de cooperação podem 
assumir diferentes formas no que 
diz respeito ao nível de atividade 
que criam, dependendo dos 
objetivos perseguidos e do quadro 
legal que os rege. Neste ponto não 
lhe fornecemos um contrato de 
cooperação standard, um modelo 
que poderia adaptar com base 
no resultado das negociações. 
Em vez disso, oferecemos uma 
lista de componentes críticos que 
deverão estar presentes em todos 
os tipos de contratos. Para mais 
detalhes sobre pontos específicos 
associados aos vários tipos de 
contratos sugerimos que consulte 

a lista dos tipos de parcerias. 
Contudo, independentemente das 
circunstâncias, não deverá esperar 
concluir um acordo de parceria 
sem o apoio dos serviços de um 
especialista. Os componentes que 
destacamos não são destinados 
a substituir o know-how de um 
especialista. Contudo, é útil 
estar sensibilizado para estes 
componentes, de modo a poder 
eliminá-los durante a fase de 
negociações.
A lista de componentes de 
contratos de parceria: 
– a identificação das partes do 
acordo; 
– as áreas de especialidade das 
partes no acordo; 
– o termo do contrato; 
– o assunto do contrato, incluindo 
os direitos e obrigações de cada 
parte; 
– a forma de partilha das despesas 
e das receitas;  
– as possibilidades de extensão do 
contrato;  
– as possibilidades de suspensão 
do contrato; 
– as possibilidades de terminar o 
contrato; 
– as cláusulas de confidencialidade; 

– as condições de lançamento e 
acompanhamento da parceria; 
– a determinação da lei que rege e 
os tribunais de jurisdição (no caso 
de um contrato internacional) ou 
as cláusulas de arbitragem, se for 
aplicável. 
Cada parte desempenha um papel 
importante no contrato. Aqui 
estão dois exemplos:
* a cláusula de terminus poderá 
ser decisiva se as negociações não 
tiverem sucesso. Poderá também 
ser uma ferramenta condicionante 
e poderá encorajar a outra parte 
para o cumprimento das suas 
obrigações.
* as partes irão sempre tentar 
assegurar que a aplicação da sua 
lei nacional e da sua jurisdição no 
contrato. Contudo, a lei nacional 
dos seus parceiros poderá proibir 
a aplicação de um outro sistema 
legal que não ele próprio. Além 
disso, o seu parceiro poderá não 
querer que uma lei estrangeira 
seja aplicada, especialmente se esta 
lei fizer parte de outro sistema 
legal, tal como “Lei Comum”, na 
qual as decisões são baseadas em 
acórdãos, práticas e tradições, em 
vez de serem baseadas em regras 
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estabelecidas num código. Uma 
cláusula de Arbitragem poderá 
ser a solução e poderá mudar 
as abordagens às disputas. Se a 
cláusula de Arbitragem específica 
que a lei que rege não é a lei de 
nenhuma das nacionalidades 
em questão, os parceiros irão 
compreender que terão de se 
defender ambos com base numa lei 
desconhecida. Neste caso, é mais 
provável que tentem chegar a um 
compromisso do que se a situação 
for o oposto.
Para concluir com sucesso 
um contrato é importante ter 
descrito mentalmente o cenário 
completo que irá acontecer 
quando a parceria se tornar uma 
realidade. Dado que o contrato 
apenas formaliza o conteúdo das 
negociações a uma certa extensão, 
deverá adotar esta atitude no 
início das discussões. É necessário 
familiarizar-se com os objetivos 
que as partes desejam atingir em 
conjunto e os recursos a serem 
utilizados, antecipar problemas e 
acordar previamente como lidar 
com esses problemas ou, pelo 
menos, acordar como os conflitos 
serão resolvidos.
Geralmente, faltas sérias de 
cumprimento de contratos de 
parceria envolvem: 
– indefinição devido ao sistema de 
protelar certas decisões; 
– os prazos apertados se certas 
questões não forem abordadas; 
– tornar-se obsoleto no caso de 
negociações longas durante as 
quais um ou mais princípios que 
eram inicialmente usados já não 
são relevantes; 
– a ausência de cláusulas de 
proteção ou condições precedentes 
que dão a possibilidade de desafiar 
o contrato se as condições 
estipuladas não forem satisfeitas 
ou não mais satisfeitas.

6. Sustentar a sua Parceria!

O início é uma fase delicada 
durante a qual os parceiros vão da 
teoria para a prática, da estratégia 
no papel para a estratégia na 
realidade. Está compreendido 
em duas componentes: de um 
lado, a organizacional, do outro, 
a humana. Apesar das regras de 
procedimento não terem sido 
incluídas no acordo, as regras 
de conduta que refletem o 
estado de espírito não podem ser 
formalizadas. Como resultado, é 
crucial ser vigilante neste ponto, 
que é crítico para o sucesso da 
parceria.
Antes que o acordo de parceria 
esteja assinado, deverá examinar 
todos os problemas que encontrou 
durante a sua implementação. 
O planeamento deverá preceder 
a ação. Independentemente das 
circunstâncias: uma aquisição/
fusão, o estabelecimento de 
uma subsidiária conjunta ou 
um contrato de aliança, o início 
deverá ser preparado com 
bastante antecedência. É logo 
após a assinatura do contrato 
que a cooperação se torna pela 
primeira vez visível ao ambiente 
e aos empregados. Este tempo 
é crítico, porque o impacto das 
primeiras palavras e das primeiras 
ações é sempre muito poderoso 
psicologicamente. Terão de garantir 
um começo regular do projeto. 
Desde o primeiro minuto que a 
estrutura que irá gerir este início de 
projeto deverá estar montada para 
ser implementada. Este é um fator 
chave de sucesso que requer uma 
grande dose de profissionalismo e 
ferramentas de sucesso. 
 
* Traduzido e adaptado a partir do produto 
“International Business Cooperation Guide”  
desenvolvido pela rede de Euro Info Centres.

Fernando Cardoso
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R & R Condomínios 

Ricardo Batista

“Devagar se vai ao longe.”

http://rrcondominios.com/
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BIZMIX: Um pouco de história 
da empresa: como e quando 
surgiu, serviços/produtos, 
missão, etc.

RICARDO BAPTISTA: A 
nossa empresa surgiu em maio  
de 2007 e apostou na área de 
Administração de condomínios, 
contabilidade e consultadoria, e 
foi formada por dois colegas de 
curso Ricardo Batista e Ricardo 
Almeida, sendo a nossa formação 
em Contabilidade e Auditoria.

Desde o início da nossa atividade  
que prezámos por um crescimento 
sustentável e sempre com os pés 
bem assentes na terra, pelo que 
tudo isso associado a uma força 

enorme de vencer e eficiência 
e eficácia no nosso trabalho, 
construímos ao longo destes anos 
a nossa carteira de clientes, que 
teve um crescimento gradual de 
ano para ano.

A nossa única e melhor 
publicidade sempre foi a chamada 
publicidade “boca a boca”, pois ao 
apostar num serviço de qualidade 
perante os nosso clientes, 
reforçámos os laços de confiança 
com os mesmos, que acabam 
sempre por nos recomendar junto 
de amigos, família, colegas de 
trabalho, etc…, e é esse pequeno 
grande gesto que nos traz novos 
clientes, principalmente na 
nossa área dominante, que é a de 

administração de condomínios.

Após algumas reestruturações 
na empresa e a vinda de novos 
colegas para a nossa equipa, cá 
estamos, passados oito anos e 
queremos continuar a crescer, 
sempre de uma forma sustentada, 
claro.

B: Qual a necessidade em 
estabelecer parcerias com 
outras empresas?

RB: A necessidade prende -se com 
o facto de atualmente , qualquer 
empresa que queira fortalecer a 
sua posição no mercado e a sua 
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R & R Condomínios: Ricardo Batista

relação de confiança com os seus 
clientes, deve estabelecer parcerias 
com outras empresas, no sentido 
de se ajudarem mutuamente.

B: Quais as mais -valias?

RB: Todas as partes ficam a 
ganhar, ou seja, as empresas 
ganham através de um 
crescimento do seu negócio e 
ganho de novos clientes e os 
próprios clientes dessas empresas, 
que no fundo conseguem obter 
condições mais vantajosas na 
contratação de produtos e serviços 
por existirem essas parcerias.

B: As parcerias são um meio ou 
um objetivo  final?

RB: Na nossa opinião, e não 
fazendo desta questão “um 
trocadilho”, as parcerias são um 
meio para chegar a um objetivo , 

pois conforme já referido acima, 
nos dias que correm, qualquer 
empresa quer marcar posição no 
mercado e apostar na fiabilidade 
e satisfação dos seus clientes, e as 
parcerias são um meio para atingir 
esse objetivo .

B: Como idealiza as parcerias no 
futuro? São para manter?

RB: Claro que são para manter, 
pois desde muito novo que sempre 
me ensinaram que a união faz 
a força e isso é uma expressão 
que não devemos só dizer “da 
boca para fora” em momentos 
menos favoráveis mas sim usar 
essa expressão para alcançar 
todos os nosso objetivos , seja 
a nível pessoal ou profissional, 
pois quer queiramos quer não, 
todos estamos interligados e 
dependentes de algo ou alguém 
para prosseguir os nosso objetivos  
de vida.

Ricardo Batista

“Se queres ir rápido, vai sozinho. Se queres ir 
longe, vai acompanhado.”

Sim, enquadra -se perfeitamente em tudo o que já foi referido 
nesta entrevista, e respondendo objetivamente a esta questão, 
nada se enquadra melhor que um antigo provérbio, “devagar se 
vai ao longe”.



SABER13
Lopes Garcia: Paulo Oliveira

Lopes Garcia
Paulo Oliveira

“Apresentamos soluções de consultoria, formação e 
tecnologia, apoiadas em modelos estruturados, consolidados 
e inovadores, para empresas e organizações atrevidas e com 

fome de sucesso.”

http://lopesgarcia.pt/
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BIZMIX: Um pouco de história 
da empresa: como e quando 
surgiu, serviços/produtos, 
missão, etc.

PAULO OLIVEIRA: Somos uma 
empresa de consultoria, tecnologia 
e formação, que opera em Portugal 
desde 2001, em três Centros 
Operacionais: Coimbra, Viseu e 
Covilhã.
Oferecemos aos nossos clientes 
serviços personalizados e 
especializados nas áreas de 
Consultoria Estratégica 
e de Gestão, Marketing e 
Comunicação, Contabilidade, 
Fiscalidade, Software de Gestão e 
Assistência Técnica e Formação 
Profissional.
Com sede em Coimbra, iniciámos 
a atividade em 19 de outubro  
de 2001. Ao longo dos 12 Anos 
de existência, demonstrámos 
ser capazes de presentear o 
mercado em geral e os clientes em 
particular com profissionalismo, 
honestidade, lealdade e 
proximidade, em claro benefício 
dos mesmos clientes, das suas 
necessidades e das suas realidades.
Temos crescido de forma 
sustentada, bem como temos 
demonstrado capacidade para 
inovar e interagir com os mais 
diversos parcerias individuais e 
institucionais na promoção da 
competitividade das empresas, das 

competências e qualificações das 
pessoas.
Queremos ser reconhecidos 
pela excelência dos nossos 
serviços, como a parceira ideal 
das empresas, empresários 
e organizações para o 
desenvolvimento dos seus 
negócios e atividades .
Missão: We Give, You Get. 
Apresentamos soluções 
de consultoria, formação e 
tecnologia, apoiadas em modelos 
estruturados, consolidados e 
inovadores, para empresas e 
organizações atrevidas e com fome 
de sucesso.

B: Qual a necessidade em 
estabelecer parcerias com 
outras empresas?

PO: A nossa empresa é uma 
Pequena Empresa que, embora 
disponha de um leque variado 
de serviços, sente a necessidade 
de complementar o negócio com 
atividades a montante ou a jusante 
que se complementam e que em 
conjunto acrescentam valor para o 
cliente e para o mercado. 

Procuramos parcerias em áreas 
complementares e sobretudo em 
atividades onde reconhecemos 
existirem parceiros com 
competências específicas e 
adequadas de modo a acrescentar 
valor ao nosso negócio.

B: Quais as mais -valias?

PO: Juntando competências 
e especialidades, os serviços 
são valorizados e os clientes 
melhor servidos. As parcerias e a 
cooperação constituem uma boa 
ferramenta de competitividade 
pois aumenta a eficiência no uso 
dos recursos, com claro benefício 
para os clientes e para o mercado.

B: As parcerias são um meio ou 
um objetivo  final?

PO: As parcerias são um 
meio para acrescentar valor, 
conquistar clientes e gerir com 
maior eficiência os recursos, 
diminuindo o custo das operações 
e aumentando a competitividade 
do negocio.

B: Como idealiza as parcerias no 
futuro? São para manter?

PO: Na nossa opinião, as parcerias 
e as formas de cooperação inter 
empresas são para reforçar no 
futuro do nosso negócio pois 
não pensamos que conseguimos 
fazer tudo sozinhos e entendemos 
que só juntando competências, 
especializações e vontades entre 
empresas poderemos sobreviver 
num mercado cada vez mais 
exigente e onde os pormenores 
são cada vez mais importantes.

“Se queres ir rápido, vai sozinho. Se queres ir longe, 
vai acompanhado.”
Em parte, concordamos com este alinhamento, sobretudo 
quando pensamos a médio e longo prazo e buscamos a 
eficiência e a sustentabilidade em empresas de pequena e 
de média dimensão. De facto, só com boas estratégias de 
cooperação, de aliança ou de complementaridade entre 
negócios, poderemos estar aptos a oferecer aos clientes 
serviços com ciclos de vida mais longos e com maior 
capacidade de penetração nos mercados, mantendo os 
níveis de competitividade por via da qualidade, da inovação 
e do preço. Paulo Oliveira



SABER15
Grupo GOUCAM: Ângela Castanheira

BIZMIX:   Um pouco de 
história da empresa: como 
e quando surgiu, serviços/
produtos, missão, etc.

ÂNGELA CASTANHEIRA: 
Constituído  por  quatro  unidades  
industriais  dedicadas  à  produção  
de  vestuário exterior em serie, 
uma unidade de venda a retalho 
de Vestuário para adulto e uma 
unidade Imobiliária, o Grupo 
GOUCAM, sedeado em Viseu, 
e com empresas também em 
Pomares/Arganil e na cidade de 
Castelo Branco, conta actualmente 

com mais de 380 colaboradores e 
com uma capacidade de produção 
diária de 900 casacos e 500 calças.

Em 1978 é criada a primeira 
unidade do Grupo, Gouveia & 
Campos, SA, empresa que é hoje 
uma das maiores exportadores 
do concelho de Viseu, com mais 
de 95% de exportação para 
mercados com destino a Espanha, 
Dinamarca, Reino Unido, França, 
Bélgica, Holanda, Irlanda, Suécia, 
Estado Unido da América e Suíça.

No último grande investimento 

do Grupo, para aumento de 
capacidade, realizado no final 
de 2014, está a aquisição e 
remodelação das novas instalações 
da Goucam Comercial, SA, onde 
é realizado todo o corte das peças 
para as restantes empresas do 
Grupo confeccionarem.

Em 2014 o Grupo Goucam 
realizou um crescimento de 
11% no seu volume de negócios 
e criou algumas iniciativas e 
procedimentos para premiar 
os seus funcionários. Foi o 
caso do início da atribuição 

Grupo GOUCAM
Ângela Castanheira

 
“Em 1978 é criada a primeira unidade do Grupo 

Gouveia & Campos, SA, empresa que é hoje ”

http://www.goucam.com/


SABER16

do prémio de antiguidade, no 
valor de 250 euros, dado a 
todos os colaboradores com 
25 anos ou mais de “Casa”. Já 
em 2015 acrescentamos a este 
tipo de iniciativas o prémio de 
natalidade atribuído aos nossos 
colaboradores, concedendo um 
salario mínimo por nascimento no 
respectivo mês do nascimento.

B: Qual a necessidade em 
estabelecer parcerias com 
outras empresas?

AC: O  “Mundo”  das  Parcerias  é  
cada  vez  mais  importante  pois  
já  ninguém  sobrevive isolado. 
Desta forma as várias parcerias 
que vão surgindo ao longo da 
vida das empresas tornam -se 
imprescindíveis e com elevado 
grau de valorização para o 
crescimento delas próprias.

B: Quais as mais -valias?

AC: As parcerias tornam -se 
essenciais e relevantes numa 

conjuntura em que ambas as 
entidades protocoladas retirem 
benefícios desta mesma parceria. 
São diversas as mais - valias 
conseguidas com as parcerias 
entre o nosso Grupo e outras 
entidades. O Grupo Goucam 
conta com varias parcerias, 
com entidades de todo o tipo de 
produtos e serviços e procura 
sempre, com esta ligação, obter 
as melhores condições, tanto para 
a empresa, como para os vários 
colaboradores que laboram dentro 
das nossas portas e claro, retribuir 
a estas entidades da mesma forma. 
É ainda importante referir que as 
parcerias   trazem   longevidade   e   
visualização   às   empresas,   como   
também,   o contentamento por 
parte dos trabalhadores com os 
benefícios que retiram destas.

B: As parcerias são um meio ou 
um objectivo final?

AC: No nosso Grupo e por 
consequente  todas as parcerias 

deveriam ser tratadas como um 
meio, como um meio para atingir 
sempre um objectivo final está 
claro. Objectivo final, como referi 
anteriormente, de crescimento, 
visualização, longevidade, 
contentamento e valorização.

B: Como idealiza as parcerias no 
futuro? São para manter?

AC: O Mundo é cada vez mais 
de sobrevivência e ninguém 
sobrevive sozinho, assim sendo, 
torna -se claro que o futuro 
trará ainda mais a dependência 
de parcerias e da interligação 
entre empresas. Para o caso das 
empresas do Grupo Goucam, e 
penso que cada vez mais para 
todas as empresas, é fundamental 
a boa relação conjunta entre 
todas as empresas parceiras 
e o estabelecimento de novas 
parcerias que tragam benefícios 
para ambas as entidades.

 “Se queres ir rápido, vai sozinho. Se queres 
ir longe, vai acompanhado.”  

Não poderia estar mais de acordo com esta 
afirmação que reflecte precisamente o já descrito 
nas questões anteriores. Muitas vezes o ir rápido 
não é o suficiente para nos mantermos vivos e 
para crescermos. Tornam -se importantes cada 
vez mais as parcerias, as ligações e principalmente 
as boas relações, só desta forma, é possível, nos 
dias em que vivemos hoje e no Mundo em que nos 
encontramos, sobreviver e caminhar lentamente 
para se conseguir chegar sempre o mais longe 
possível e principalmente para nos conseguirmos 
manter. O Mundo das parcerias será cada vez mais 
o Futuro e apenas aqueles que souberem trabalhar 
em conjunto e em parceria irão ter a satisfação 
de sobreviver em melhores condições e com as 
melhores relações.

Grupo GOUCAM: Ângela Castanheira

Ângela Castanheira
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UDACA: Bruno Cardoso

UDACA  ‑ União Demarcada das
 Adegas Cooperativas do Dão

Bruno Cardoso

“Em 21 de Maio de 1966 um conjunto de Homens pioneiros e 
de grande visão estratégica fundaram a UNIÃO DAS ADEGAS 
COOPERATIVAS DA REGIÃO DEMARCADA DO DÃO  ‑ UDACA.”

BIZMIX: Um pouco de história 
da empresa: como e quando 
surgiu, serviços/produtos, 
missão, etc.

BRUNO CARDOSO: A UDACA 
foi fundada em maio  de 1966 e 
surgiu do desejo de unir as Adegas 
Cooperativas do Dão em torno 
da UDACA. O objetivo  era criar 
uma empresa que representasse 
todas as Adegas Cooperativas 
do Dão fincando responsável 
pela comercialização dos Vinhos 
provenientes dessas Adegas.

B: Qual a necessidade em 
estabelecer parcerias com 
outras empresas? 

BC: As parcerias são necessárias 
e, a meu ver, essenciais ao sucesso. 
As mais valias de uma parte, 
combinadas com as mais valias de 
outra parte, contribuem para que 
em parceria sejamos mais fortes 
e eficientes. Não somos bons 
em tudo e devemos recorrer a 
parcerias para colmatar as nossas 
lacunas com parceiros que sejam 
fortes nessas áreas.

B: Quais as mais -valias? 

BC: Uma parceria traz mais valias 
ao nível da dimensão, da divisão 
de esforços, do complemento que 

traz às partes e da colaboração 
entre as partes. Qualquer pessoa, 
empresa ou instituição ganha com 
parcerias pois consegue numa 
parceria tornar -se mais forte e 
completo com as mais valias do 
seu parceiro. 

B: As parcerias são um meio ou 
um objetivo  final?

BC: As parcerias são um meio e 
uma importante ferramente para 
se atingir os objetivos  finais. 
Com recurso a parcerias diversas 
podemos encurtar o caminho até 
aos nossos objetivos  fazendo uma 
sinergia de esforços e de meios.

B: Como idealiza as parcerias no 
futuro? São para manter? 

BC: As parcerias devem ser 
mantidas e constituídas com 
parceiros que partilhem de 
objetivos  semelhantes, que se 
empenhem de igual forma e que 
tenham a mesma ambição pois em 
parceria uma parceria deve ser 
planeada com rigor, apurando as 
necessidades de ambas as partes 
envolvidas e confirmado que 
efetivamente  a parceria traz mais 
valias para ambas as partes.

Bruno Cardoso

“Se queres ir rápido, 
vai sozinho. Se queres ir 
longe, vai acompanhado.”  

Os negócios são maratonas 
a longo prazo e embora 
possamos atingir objetivos  
e números rapidamente, a 
dificuldade é consolidar e 
estabilizar esses objetivos  
prolongando -os no tempo. 
Assim se, efetivamente , 
queremos ter um negocio 
sustentado a médio – 
longo prazo deveremos ir 
“acompanhados” com recurso 
a parcerias que nos tornem 
mais fortes e completos.

http://udaca.pt/pt/
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Fernando Pais

BIZMIX: Um pouco de história 
pessoal, visão da atividade   etc.

FERNANDO PAIS: Fernando 
Pais, 48 anos de idade, 23 de 
atividade  seguradora. 

Desempenhei funções de 
atendimento nos primeiros 5 anos 
e tenho posteriormente estado na 
área comercial com verdadeiro 
espírito de missão. Acredito na 
importância dos seguros, gosto 
daquilo que faço, e vou pugnando 
por todos os dias dignificar 
a atividade . Considero que a 
desconfiança cronica em relação à 
industria seguradora é sobretudo 
uma questão cultural, razão 
porque o esforço continuo de 
pedagogia quanto à importância 
e seriedade dos seguros é muitas 
vezes mal percebido e até inglório. 
A importância do seguro só é 
verdadeiramente assimilada no 
momento da ocorrência de um 
qualquer evento negativo para o 
qual o cliente procura ter garantia 
no seu contrato. Mas nessa 
altura, a fragilidade psicológica 
resultante da gravidade do evento, 
impede muitas vezes a necessária 
lucidez do cliente para aceitação 
e compreensão das regras que 
sempre estiveram previamente 

definidas. Mas não desisto 
e continuo a porfiar porque 
acredito mesmo que os seguros 
são um pilar económico -social 
absolutamente fundamental. Um 
pilar que se sustenta e ajuda à 
sustentação de outros pilares pelas 
inúmeras ramificações sob a forma 
das necessárias parcerias que tem 
de estabelecer para poder cumprir 
com o que se compromete em 
contrato(s).

B:  Qual a necessidade em 
estabelecer parcerias com 
outras empresas?

FP: Na atividade  seguradora as 
parcerias são imprescindíveis. 
No pós venda é particularmente 
obvia esta necessidade já que, por 
exemplo, possuir serviços clínicos 
próprios seria impensável face aos 
custos de apetrechamento humano 
e de equipamento. Para além dos 
custos em termos monetários, 
o grau de especialização que 
a medicina moderna exige, 
implicaria uma atenção que 
poderia significar, em ultima 
análise, um perigoso desvio do 
core business que é segurar bens 
e pessoas. Mas o raciocínio 
pode estender -se por toda uma 
panóplia de atividades , como é 

o caso da reparação automóvel 
ou da construção civil quando 
se trata de construir de novo ou 
reparar danos em imoveis. Mas 
as parcerias também acontecem 
no momento da venda, como 
é o caso das parcerias com os 
mediadores de seguros, os quais 
são ainda (e continuarão a ser 
na minha opinião) um canal de 
vendas absolutamente estratégico. 
Os mediadores precisam das 
Companhias de seguros porque 
não podem eles próprios garantir 
riscos, e as Seguradoras precisam 
dos mediadores para potenciar as 
suas vendas e chegar a um muito 
mais vasto número de clientes. 
Mas antes da venda existem 
também diversas outras parcerias, 
nomeadamente ao nível do 
merchandising e do marketing.

B: Quais as mais -valias?

FP: Claramente as parcerias 
estabelecem -se numa lógica win
win. Todos ganham, incluindo 
naturalmente o cliente final. Mas é 
muito importante que os parceiros 
estejam à altura do desafio e 
da responsabilidade. Um mau 
serviço, antes, durante ou depois 
da venda, pode comprometer a 
imagem já tantas vezes deturpada 

Fernando Pais
Profissional de seguros

“Ao  nível das pessoas, sabemos que o ser humano é um ser 
social. Ninguém vai longe sozinho.”
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que a opinião pública (ainda) tem 
das Seguradoras. Por isso, num 
mundo cada vez mais competitivo 
e com um consumidor cada 
vez mais atento e exigente, o 
cuidado na escolha dos parceiros é 
fundamental. Profissionalismo é a 
palavra de ordem.

B: As parcerias são um meio ou 
um objetivo  final?

FP: Ambas. Nos momentos 
anteriores ou simultâneos à venda, 
podemos dizer que são um meio 
gerador de negócio para ambas as 
partes. No pós venda, embora haja 
igualmente uma componente de 
ganho para os parceiros, do lado 
das seguradoras são claramente 
o objetivo  no sentido de realizar 
o compromisso assumido com o 
cliente em contrato.

B: Como idealiza as parcerias no 
futuro? São para manter?

FP: Manter e aprofundar. Tornar-
-se ou manter -se competitivo vai 
ser cada vez mais difícil, e entre 
inúmeros outros fatores  a que 
as empresas têm de dar atenção 
porque tudo conta, as parcerias 
irão certamente continuar a 
ser uma forma de potenciar 
rendimento de modo a chegar 
de modo mais eficiente a mais 
clientes, o que é mais do que meio 
caminho andado para o sucesso. 
Claro que novas exigências vão 
exigir novas abordagens e novas 
parcerias. Mas a conjugação de 
esforços entre empresas para a 
satisfação de clientes comuns 
vai certamente continuar a ser 
inevitável no futuro. 

“Se queres ir rápido, vai sozinho. Se queres 
ir longe, vai acompanhado.” 

Ao nível das pessoas, sabemos que o ser humano 
é um ser social. Ninguém vai longe sozinho. E 
rápido só se for para o abismo porque ninguém 
sobrevive de forma isolada. Assim o é também 
no mundo empresarial. Depois da especialização 
do trabalhador individual que veio com o 
advento da revolução industrial, hoje assistimos 
à especialização das próprias empresas, as quais 
já nem sequer conseguem operar no mercado 
sozinhas. Por outras palavras, as empresas são 
para fora como são para dentro, isto é, funcionam 
elas próprias no meio empresarial como 
autênticos operários especializados numa tarefa, 
naturalmente necessitando do complemento 
de outras para que da sua atividade  resulte 
um produto ou serviço acabado e de qualidade 
acrescida para o cliente final.

Fernando Pais

Fernando Pais
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Artspazios: André Oliveira

BIZMIX: Um pouco de história 
da empresa: como e quando 
surgiu, serviços/produtos, 
missão, etc.

ANDRÉ OLIVEIRA: A 
Artspazios desenha vida 
desde 2007, em Viseu. Somos 
uma marca de arquitetura  
global, com uma equipa 
multidisciplinar de arquitetos, 
designers e engenheiros, que 
procura a integração de todo 
o conhecimento no processo 
criativo, oferecendo um serviço 
integrado, gerindo as diferentes 
fases de projeto  e interagindo 
com as áreas certas para garantir a 
qualidade e inovação do processo.

Trabalhamos na área da 
arquitetura , reabilitação e 
renovação; design de interiores, 
design gráfico e de produto, 
tendo já desenvolvido algumas 
linhas de produtos para a loja 
Entre Led e Design; intervenções 
urbanas, sendo as instalações 
e happenings a nossa principal 
marca de projetos  que envolvem 
a comunidade no discurso crítico 
da arquitetura  e da sociedade. A 
maioria das vezes trabalhamos 

no chamado formato “chave -na-
-mão”, desenvolvendo as soluções 
de desenho possíveis, construídas 
no tempo estipulado, respeitando 
contratos, cronogramas e 
orçamentos, para que o cliente 
tenho o mínimo de preocupações 
possível.

Pensando globalmente e agindo 
localmente, acreditamos que os 
edifícios devem ser interporais e 
inspiradores, ao mesmo tempo que 
práticos para os seus utilizadores.

Temos a responsabilidade de 
projetar  com altos padrões 
de desempenho energético 
e comunidades sustentáveis, 
edifícios e ambientes que excedam 
as expectativas dos clientes, 
contribuindo para o bem -estar 
humano e melhorando a saúde do 
nosso planeta.

Acreditamos em planeamento 
urbano responsável, comunidades 
sustentáreis, infraestruturas  
de qualidade e sistemas que 
melhoram a acessibilidade social.

A nossa principal missão é 
acrescentar valor ao mundo, 

de forma criativa, diferente e 
inovadora, sendo uma marca 
de arquitetura  de confiança 
e capaz de responder a todos 
os desafios dos clientes com 
sentido de responsabilidade e 
profissionalismo.

B: Qual a necessidade em 
estabelecer parcerias com 
outras empresas?

AO: As parcerias são essenciais. 
Torna -se uma necessidade, 
porque vivemos em comunidade 
e deveríamos cada vez mais 
saber viver em comunidade e 
com sentido de entre -ajuda para 
o alcance de objetivos  comuns. 
Agindo única e exclusivamente 
sozinhos, podemos até alcançar 
alguns objetivos , mas nunca 
iremos chegar muito longe, 
inclusivamente porque a 
Artspazios vive também das 
relações de confiança e de 
profissionalismo que estabelece 
com os parceiros com que 
trabalha, e isso é o pilar base da 
estrutura de uma empresa.

Artspazios
André Oliveira

“Success is no accident. It is hard work, perseverance, 
learning, sacrifice and most of all, love of what you are doing 

or learning to do.”

http://www.artspazios.com/


Isto é o que acontece a quem

todos conhecem a sua empresa!

Tráfego médio de 35.000 viaturas
por dia Outdoor Digital 4x3m

Aveiro - EN 109

Tráfego médio de 46.000 viaturas
por dia Outdoor Digital 4x3m
Viseu - Avenida Europa

PUB

PUB

http://www.ledout.pt
http://www.visar.pt
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B: Quais as mais -valias?

AO: Tendo confiança com quem 
trabalhamos ficamos à vontade 
em delegar algumas tarefas a 
quem percebe melhor delas do 
que nós, como é o caso de todas as 
especialidades que estão inerentes 
a um projeto  de arquitetura . Por 
outro lado, a relação saudável 
que temos com nossas parcerias, 
permite a construção de diálogos 
e estudos comuns em prol de um 
resultado final sempre melhor 
para o cliente. Não basta desenhar 
um edifício e depois passá -lo para 
o Engenheiro fazer os cálculos 
de estabilidade, sem se conversar 
de forma a vencer obstáculos e a 
salvaguardar que o desenho que 
se fez no Estudo Prévio é de facto 
exequível e ficará igual depois de 
construído.

B: As parcerias são um meio ou 
um objetivo  final?

AO: As parcerias são um meio e 
um objetivo  final. As parcerias 
fazem parte de todo o processo 
que chega a um objetivo  final. 
Nenhum objetivo  final nasce por 

si só ou cai do céu, mas faz parte 
de um longo processo de trabalho, 
estudo e pesquisa, do qual as 
parcerias fazem obviamente parte.

B: Como idealiza as parcerias no 
futuro? São para manter?

AO: Sim, claro! Por todos 
os motivos que já referi 
anteriormente, elas fazem parte 
de todo o processo. Quando se 
consegue construir um conjunto 
de equipas com quem se trabalha 
com confiança para quê desfazê-
-lo? Só ficaríamos todos a perder!

Artspazios: André Oliveira

“Se queres ir rápido, 
vai sozinho. Se queres ir 
longe, vai acompanhado.”  

Sem dúvida alguma. 
Ninguém é feliz 
sozinho neste mundo!

André Oliveira
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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://udaca.pt/pt/
http://www.anabelasousa.com
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Digital 3
Raul Moita

A espera... ou como disse Edson Athayde:
“Vive feliz quem vive tentando”

BIZMIX: Um pouco de história da 
empresa: como e quando surgiu, 
serviços/produtos, missão, etc.

RAUL MOITA: A Digital3 
surge em Viseu no ano de 2000. 
No início prestava serviços de 
design gráfico, pré-impressão 
com recurso aos fotolitos e 
impressão digital em jato de tinta 
(plotter). Com o passar dos anos 
e com a evolução das tecnologias 
surge como pioneira em Viseu 
no Print On Demand com a 
impressão digital de pequeno 
formato. Para além dos serviços 
já referidos, passou a produzir 
pequenas tiragens de livros, 
revistas, boletins, catálogos e 
outros produtos da impressão. 
Desta forma as empresas não 
têm de encomendar um número 
elevado de exemplares – como 
acontece na impressão offset, 
tradicionalmente utilizado no 
sector gráfico –, e conseguem ter 
um maior controlo nos custos e 
menor desperdício nesta área tão 
específica e indispensável que é a 
da comunicação.

Quase como para comemorar os 
15 anos de existência, a empresa 
abriu um novo espaço no centro 
histórico de Viseu, no Largo do 

Pintor Gata, com um horário 
alargado e com o objetivo de 
satisfazer as necessidades de 
empresas do ramo do comércio, 
dos serviços e, também, dos 
estudantes que vivem e estudam 
nesta zona da cidade. 

Fruto do espírito empreendedor 
dos profissionais que fazem parte 
da máquina Digital3 nasceram 
duas marcas registadas. As 
Caravelas de Ideias®/Memórias/
Diversão e a revista digital 
Cacho® – vinhos & companhia. A 
primeira concilia as Tecnologias 
de Informação e Comunicação 
representadas no iPad e tem como 
objetivo integrar crianças e idosos 
no futuro digital. A segunda 
tem a vontade de divulgar, numa 
plataforma digital online, os 
vinhos, a gastronomia, produtos 
regionais, turismo, etc. Ambos 
já passaram a fase embrionária e 
encontram-se, agora, em tempo de 
afirmação. Veremos o que o futuro 
lhes reserva.

B: Qual a necessidade em 
estabelecer parcerias com outras 
empresas?

RM: O simples ato da venda 
de produtos ou serviços é o 

estabelecimento de uma parceria. 
A palavra parceria, neste contexto, 
tem um sentido diferente, julgo eu. 
Aqui o parceiro não será somente 
o que vende ou compra mas aquele 
que integra uma aliança, uma 
rede que, num conjunto que se 
pretende cada vez mais alargando 
vai permitir a que cada um, na sua 
área, é parte fundamental para que 
o todo tenha sucesso. 

B: Quais as mais-valias?

RM: São imensas. Da facilidade 
de conectividade à promoção de 
forma globalizada. Da força do 
conjunto formado que poderá 
ser potencialmente candidato a 
volumes ou projetos de maior 
dimensão.

https://www.facebook.com/digital3design
http://www.caravelasdeideias.pt
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B: As parcerias são um meio ou 
um objetivo final?

RM: Poderão ser ambas? Talvez. 
Com as parcerias abrem-se novos 
canais de comercialização que 
poderão estabilizar e criar riqueza. 
Serão um meio, portanto. Assim 
poderá estar encontrado um 
objetivo final também.

B: Como idealiza as parcerias no 
futuro? São para manter?

RM: Não consigo olhar mais à 
frente sem parcerias. Não tão 
só pela rede económica mas, e 
também, pela do conhecimento. 
Uma empresa que integra uma 
rede de parceiros não tem um 
sentido tem imensos. E conhecer 
é, hoje, a estrutura capaz de 
elevar as micro, pequenas e 
médias empresas a patamares que 
promovem a internacionalização. 
É, também, o único meio para a 
promoção da investigação e do 
empreendedorismo dentro das 
próprias organizações.

Sim, se queremos ir mais 
longe, melhor e com 
estabilidade a escolha recai 
sobre as parcerias.
Mas é necessária muita 
atenção e, por isso, termino 
referindo que, apesar de 
tudo o que disse, as parcerias 
também têm os seus pontos 
fracos. Especialmente 
quando os parceiros não 
remam todos para o mesmo 
lado ou procuram satisfazer 
os seus interesses sem 
consideração pela rede onde 
se inserem. Acontece, com 
alguma frequência até, e por 
isso realço que os parceiros 
têm de ser escolhidos a dedo 
porque “mais vale poucos e 
bons do que muitos e falsos!”.

“Se queres ir rápido, vai sozinho.
Se queres ir longe, vai acompanhado.”

Raul Moita

http://www.cacho.pt
http://www.digital3.pt
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Pertencer a grupos faz 
parte da condição humana. 
Passamos a vida a correr de 
uns grupos para os outros, 
no campo da vida pessoal 
ou profissional. No entanto, 
a quantidade de tempo que 
dedicamos a cada um deles 
pode não ser a melhor para 
a nossa felicidade, devido 
à grande dificuldade em 
conseguirmos medir, em 
cada uma das diferentes 
fases da vida, a importância 
que tem cada um dos 
grupos por onde nos 
espalhamos no nosso dia-
-a -dia. Um acontecimento 
trágico ou súbito num 
dos grupos alicerces da 
nossa vida, pode fazer-
-nos reflectir sobre essa 
importância e sobre a 
quantidade de tempo que 
lhe dedicámos até à data 
da tragédia. Prometemos 
mudar para sempre, 
se concluirmos que 
deveríamos ter estado mais 
presentes. Pior ficamos, 
quando constatamos que 
esse tempo existiu e foi 
utilizado. Confirmamos, 
mais uma vez, que os 

relógios que andam para 
trás ainda não foram 
inventados e sofremos com 
isso.

Para baralhar um pouco 
a questão da importância 
dos grupos nas nossas 
vidas, a moda empresarial 
inventou o termo parceria  
que consegue encaixar 
perfeitamente em todo o 
tipo de estratégia. Faz -se 
parecer que a super palavra 
partner é tal e qual o amigo 
que trazemos da infância ou 
um companheiro de sempre, 
um quase ascendente ou 
descendente de dependência 
directa. A verdade é que 
as parcerias profissionais 
podem ser fabulosas. Delas, 
podem resultar mil e uma 
estratégias de sucesso, 
aumentos de produtividade 
sinergias espectaculares e 
sustento de várias formas 
de sucesso. 

No âmbito profissional, a 
margem de manobra é por 
vezes limitada. Devemos 
ser minuciosos e utilizar 
todos os critérios que 

façam combinar eficiência, 
bem -estar e resultados. 
Daqui, estudar as melhores 
combinações de tempo a 
distribuir por cada uma 
das parcerias, tentando 
utilizar todos os trunfos 
para que nos sobre o 
máximo de tempo. Sem 
dúvida, uma tarefa difícil, 
pois não existem regras 
ou normas especificamente 
padronizadas nem página 
de soluções. 

Mesmo assim, ao tempo 
que nos sobra, juntamos 
todo o restante que temos e 
somamos os nossos outros 
grupos, fora do trabalho. 

Para decidir o tempo para 
cada um deles, temos dentro 
de nós um mecanismo 
interno e vital. Precioso e 
muito fácil de escutar – o 
nosso coração. 

Será que o ouvimos, quando 
gerimos os nossos tempos?

José Rodrigues
Visar

Opinião: Escolher o nosso tempo

Escolher o nosso tempo
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5 tendências dos softwares para 
empresas

As empresas que visam crescer devem melhorar os processos de 
trabalho de uma forma geral, abrangendo todos os setores, e utilizar 
as ferramentas certas para isso: os softwares. Mas o que você sabe 
sobre eles? Quais as inovações neste setor?

Existem algumas tendências para o uso de softwares que podem 
ser identificadas a partir da observação dos sistemas de gestão 
empresarial. É importante conhecê las para poder incorporá las 
na rotina da sua empresa e facilitar o trabalho dos funcionários e 
aumentar a produtividade.

Destacamos a seguir cinco tendências dos softwares para empresas. 

O Futuro...hoje: 5 tendências dos softwares para empresas
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1 – Mobilidade
A busca pela mobilidade de 
grandes empresas que trabalham 
com softwares empresariais como 
a SAP e a Oracle demonstra como 
os investimentos neste setor serão 
determinantes para o futuro das 
operações. Os dispositivos móveis 
estão cada vez mais presentes no 
cotidiano corporativo. De fato 
a NPD DisplaySearch aponta 
que em 2016 a venda de tablets 
será superior à de computadores 
no mundo, já que este recente 
setor da informática tem um 
crescimento de 28% ao ano.

2 – Na nuvem
Os softwares de ERP que ainda 
não operam na internet serão 
coisa do passado. A tendência, que 
acompanha a mobilidade, é que 
todas as informações da empresa 
estejam disponíveis para acesso 
de qualquer dispositivo móvel, de 
qualquer lugar. Grandes empresas 
do setor já investem para colocar 
módulos de seus ERPs online e 
devem ser seguidas também pelas 
companhias de médio e pequeno 
porte. O mesmo pode ser afirmado 
para os softwares de CRM. Dentre 
as empresas que impulsionam este 
mercado se destaca a Salesforce, 
que investe em softwares de 
recursos humanos para gestão e 
avaliação.

3 – Big Data
A utilização de volumes cada vez 
maiores de informação gerada pela 
sociedade, conhecido pelo termo 
Big Data, afetará diretamente 
o mercado corporativo nos 
próximos anos. O uso que as 
pessoas fazem das redes sociais 
como Facebook e Twitter servirá 
de base para a construção de 
dados estatísticos e numéricos. 
Estas informações estruturadas 
e não estruturadas servirão para 

as empresas compreenderem o 
mercado e os clientes cada vez 
mais. A “mineração” de dados será 
parte importante do futuro dos 
softwares de ERP. Não é à toa que 
empresas que trabalham com Big 
Data estão sendo avaliadas para 
serem adquiridas pela SAP.

4 – Códigos abertos
Os softwares de código 
aberto, ou open source, que 
permitem a colaboração em 
todo o mundo, também estão se 
transformando em uma tendência 
para o mercado corporativo. O 
framework Hadoop, que permite 
o processamento de grandes 
volumes de informação de forma 
distribuída, é um dos destaques. 
O sistema de gerenciamento de 
bancos de dados Mysql, que já é 
utilizado por milhares de empresas 
no mundo, é outra notoriedade 
quando se trata de softwares open 
source. Seguido pelo PostgreSQL, 
que ganha cada dia mais adeptos. 
A facilidade de desenvolvimento 
e a segurança oferecida por estes 
sistemas faz com que grandes 
empresas adotem softwares de 
código aberto, que muitas vezes 
também representam custos 
reduzidos.

5 – A ascensão do 
software
O mercado corporativo nos 
últimos anos vem investindo mais 
em software do que em hardwares. 
Isto ocorre em todos os setores 
da economia, inclusive na área de 
tecnologia da informação. O fato 
é que a própria Oracle deixará 
parte do negócio de hardware 
para investir em middlewares 
e softwares. Outro fator 
significativo que demonstra esta 
tendência é o novo iMac da Apple, 
que descontinuou os leitores de 
disco óptico. Os leitores de CD e 

DVD serão parte do passado junto 
com os disquetes. É possível que 
o próprio desktop desapareça nos 
próximos anos.

O software como serviço, ou SaaS, 
é outra orientação do mercado 
corporativo, que inova operando 
na nuvem e modificando as formas 
tradicionais de licenciamento 
de produtos. As empresas agora 
pagam pelo uso do sistema, não 
por suas unidades. É a verdadeira 
desmaterialização do hardware!

Algumas tendências para os 
softwares já são parte da rotina do 
seu negócio?

O Futuro...hoje: 5 tendências dos softwares para empresas
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Incentivos: Cheques  ‑ Formação 

CHEQUE FORMAÇÃO
Como funciona?

Cheque  - Formaçao é o nome 
duma medida de política criada 
pela Portaria 229/2015 que visa 
incentivar a formação profissional, 
“um instrumento potenciador 
da criação e da manutenção 
do emprego e do reforço da 
qualificação e empregabilidade.”

O que é?

É uma “modalidade de 
financiamento direto da 
formação a atribuir às entidades 
empregadoras, aos trabalhadores 
e aos desempregados inscritos nos 
centrios de emprego do IEFP  - 
Instituto de Emprego e Formação 
Profissional”.

O cheque -formação é uma 
prestação que pode variar 
entre 175€ e 500€ e que visa 
comparticipar despesas de 
formação, variando de acordo 
com a situação profissional do 
beneficiário no momento em que 
se candidata ao “cheque”.

Para trabalhadores empregados 
por conta de outrem:

 - o cheque -formaçao pode ser 
pedido pelo trabalhador ou pelo 
empregador;

 - tem um limite de 50 horas por 

trabalhador no período de 2 anos;

 - tem um valor hora limite de 4€;

 - tem um montante máximo de 
175€;

 - o financiamento máximo é de 
90% do valor total da ação de 
formação (comprovadamente 
pago);

 - processo de candidatura 
gerido pelo trabalhador e/ou 
empregador.

Os empregadores que queiram 
pedir cheques -formação, ou que 
tenham trabalhadores que o 
queiram fazer, devem cumprir os 
seguintes requisitos:

 - estejam regularmente 
constituídos e registados;

 - comprovem ter a situação 
contributiva regularizada perante 
as finanças e a segurança social;

 - preencham os requisitos 
legais exigidos para o exercício 
da atividade ou apresentem 
comprovativo de ter iniciado o 
processo aplicável;

 - disponham de contabilidade 
organizada de acordo com o 

previsto na lei;

 - não apresentem situações 
respeitantes a salários em atraso;

 - não estejam em situação de 
incumprimento no que respeita a 
apoios financeiros do IEFP;

 - nao tenham sido condenados por 
violação de legislação de trabalho 
nos últimos 2 anos.

Para desempregados inscritos 
no IEFP com nível 3 a 6 há, pelo 
menos, 90 dias consecutivos:

 - aplicável a percursos de 
formação com duração máxima de 
150horas no período de 2 anos o 
financiamento é de 100% do valor 
total da ação de formação até 500€ 
(comprovadamente pagos);

 - o percurso de formação deve 
responder aos Planos Pessoais de 
Qualificação;

 - acresce a bolsa de formação, 
subsídio de refeição e despesas de 
transporte;

 - processo de candidatura e 
controlo gerido pelo IEFP.



EVOLUIR31
CRÓNICA: O papel das Parcerias, as parceiras no papel e as parcerias unilaterais

São muitos os que por moda 
gostam de falar de parcerias 
e felizmente são muitos que 
sabem que as parcerias são uma 
relação de COLABORAÇÃO 
entre duas ou mais pessoas ou 
entidades com vista à realização 
de um objetivo COMUM.

O que acontece depois na 
realidade é que muitas das 
parcerias criadas não passam 
do papel pois a dificuldade 
em implementar as mesmas 
aparece e desiste -se logo à 
primeira contrariedade. Se é 
que a mesma existiu!

Por vezes a parceira não passa 
do papel pois ao colocar a 
mesma neste suporte há quem 
fique a pensar que “blindou” um 
negócio.

Parceria é sim uma forma 
bem inteligente de aproveitar 
recursos e sinergias e assim 
construirmos relações 
sustentáveis

Fidelidade, respeito mútuo, 
equidade são alguns dos 

princípios que considero 
fundamentais numa relação de 
parceria por forma a que seja 
duradoira.

Engraçado, é como num 
casamento!

Vejam só:

Fidelidade, ou seja, não deverá 
ocorrer no casamento uma 
relação paralela. Isto aplica -se 
de igual forma a uma parceria 
em que no mesmo segmento, 
com as mesmas condições não 
deverá ocorrer uma relação 
com outro paceiro concorrente.

Respeito mútuo tem de imperar 
no casamento pois se isso não 
acontecer algo vai provocar 
a quebra da relação. Pois é! 
É isto mesmo que se passa 
numa parceria em que ambas 
as partes devem zelar pela 
transparência e partilha de 
informações entre todos.

Equidade em que ambas 
as partes de um casamento 
têm benefícios / encargos / 
trabalhos similares. O que se 
passa nas parcerias comerciais 
passa também pela distribuição 
de resultados e benefícios ser 
proporcional ao investimento 
de cada parte n essa parceria.

 A base está criada e desta 

forma depois de perceberem 
que ninguém tem Sucesso 
sozinho, as empresas não 
começam normalmente com 
uma pessoa nem têm apenas 
um funcionário, importa agora 
perceber que a parceria pode 
ser e é também importante 
para se ganhar dimensão, peso 
negocial, blindagem de uma 
zona, diminuição de custo ou 
antes sua rentabilização.

O que esperam?

Que os clientes vão embora 
para os que estão a dar ou já 
deram estes passos?

Ou vão entrar numa parceira e 
os meus clientes são meus e os 
do meu parceiros são dele?

Força com o estabelecimento 
de parcerias sustentadas na 
Honestidade, na existência 
da Oportunidade, medindo 
o Custo (que não é sempre 
monetário), com uma boa 
Negociação ( do tipo ganha-
-ganha ou perde -perda e nunca 
nós contra eles), sustentada no 
Relacionamento ( com verdade 
e entre pessoas – parceiro como 
cliente), Forme as equipas na 
parceira criada e por fim sejam 
sempre Leais.

Enamorem -se, Namorem e 
Casem para a Vida!

Rui Pio
gestor espaço Liberty Seguros

O papel das Parcerias, as 
parcerias no papel e as 
parcerias unilaterais!
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Sim, dizemos que a vida é uma escola 
e não deixa de ser verdade… Mas será 
suficiente?

Os desafios, as dificuldades, as 
lutas constantes fazem -nos crescer, 
fazem -nos amadurecer, fazem -nos 
compreender mais “o outro”, fazem-
-nos ouvir mais, fazem -nos “aprender 
lições”. Sábio “Zé Pereira” que tinha a 
“escola da vida”; foi aluno dessa escola e 
professor também pois educou através 
do exemplo e da sua postura, onde a 
busca incessante pelo saber era tão 
natural…. Com baixa escolaridade 
“Zé Pereira” foi, é e será sempre a 
inspiração de quem o rodeou.

Mas a vida não deu a “Zé Pereira” 
a oportunidade de estudar, a 
oportunidade de se qualificar. 
Certamente estará a pensar “mas será 
isso o mais importante?” respondo 
“mais importante que tudo são os 
valores que temos, a forma genuína 
como agimos e que nos torna pessoas 
melhores”. Mas mesmo fiéis a este 
princípio, a vida muda, a sociedade 
evolui e com ela temos que evoluir, caso 
contrário “morremos” para a sociedade. 

E se “Zé Pereira” fosse um jovem a 
viver nesta altura, nesta sociedade e 
com as exigências diárias atuais, será 
que as oportunidades não eram outras? 
Será que não apostava mais em si? 
Tenho a certeza que sim!

Quantos jovens têm oportunidade de o 
fazer e se acomodam? Quantos adultos 
estagnaram no tempo e pensam ser os 
detentores do saber? Não deveríamos 
ter nós todos um pouco do “Zé 
Pereira” lutador e em busca incessante 
do saber? 

Felizmente também encontramos 
pessoas com uma postura ambiciosa, 
de querer saber mais e melhor e que 
por isso apostam na sua educação, na 
sua formação. Uma ambição saudável!

Porque acredito que a educação muda 
a vida das pessoas, porque a formação 
ao longo da vida é de uma riqueza 
extraordinária ACREDITO no 
potencial que a formação traz para a 
vida pessoal e profissional de cada um 
de nós.

“Educação não transforma o mundo. 
Educação muda pessoas.  Pessoas 
transformam o mundo”.  Paulo Freire

Pensar em formação é pensar em 
mudança, em pessoas que pretendem 
melhorar e aumentar o seu 
desempenho; é pensar em empresas/
instituições que acreditam nos 
seus colaboradores; é pensar numa 
sociedade competente e desenvolvida, 
enfim, é pensar em sucesso.

 “Crise na educação”? “Falta de 
continuidade nas políticas do país”? 
Talvez! Mas e se parássemos de 
aguardar por algo e fossemos antes em 
busca de …?!

Temos sempre duas opções: paramos, 
criticamos e vitimizamo -nos ou, 
pelo contrário, procuramos saber, 
procuramos fazer, lutamos com todas 
as nossas forças porque acreditamos 
nos nossos projetos, na nossa profissão, 
no nosso futuro. Esta segunda postura 
faz -nos sair da nossa zona de conforto 

e os receios podem surgir, mas é 
aí que se consegue ver um mundo 
extraordinário a quem não nos 
dávamos oportunidade de conhecer 
por pura teimosia da nossa parte, se 
não decidíssemos arriscar na vida. Aí 
encontramos o “ouro invisível”.

E no que à formação diz respeito…
Fazer como sempre se fez ou fazer 
diferente? Estar na zona de conforto ou 
ter coragem de arriscar? A mudança 
assusta? A mudança evita -se? 

Teremos nós a coragem da “grande” 
Finlândia? Sim, o país referência 
ao nível da educação e que está a 
transformar por completo o seu 
sistema de educação e formação. O 
que efetivamente lhes interessa é algo 
que prepare as pessoas para o mundo 
do trabalho e as alterações que estão a 
fazer têm somente esse objetivo.

 Vamos todos “acordar” e perceber 
que verdadeiramente é este aspeto que 
importa. É isto que as organizações 
esperam, formações com sentido e 
aplicáveis no mundo do trabalho. São 
estes aspetos que motivam os adultos 
para uma aposta na formação e na 
superação das suas capacidades. O 
mercado de trabalho é exigente por 
isso é nosso dever formar devidamente 
os profissionais para vencer os desafios 
diários.

Por isso: Mude, Faça, Arrisque, 
Exceda expectativas… Aposte em si… 
Aprenda!

“Educação nunca foi despesa. Sempre 
foi investimento com retorno garantido.”  
Arthur Lewis

Ouro Invisível
“Ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar. 
Ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender.”

Blaise Pascal

Paula Quintãs
ENB  - Escola de Negócios

http://www.escoladenegocios.com/


Contatos

T: 232 415 999 | geral@escoladenegocios.com | www.escoladenegocios.com

OUTUBRO

MiniMBA em Fiscalidade

Duração: 120 h
Investimento: 1100€

MiniMBA em Gestão 
Estratégica e Empresarial

Duração: 120 h
Investimento: 1100€

Pós Graduação em

 Marketing Intelligence
 e Big Data

Workshop

Comunicação na Era Digital
Duração: 4 h

Investimento: 40€

Duração: 120 h
Investimento: 890€ Especialização em

 Direito do Trabalho

Duração: 50 h
Investimento: 590€

Especialização em
Decoração de Interiores 

Duração: 80 h
Investimento: 850€

http://www.escoladenegocios.com/


PARTILHAR34
Breves/Notícias

8.º Encontro de Colaboradores
Decorreu no dia 19 de setembro, no Porto, o 8.º Encontro 
de Colaboradores Externos Visar.
O principal objetivo deste encontro foi reunir os 
Colaboradores Visar, internos e externos, que ao longo do 
ano trabalham para o sucesso da mesma.
Este ano o destino escolhido foi o Porto, onde todos 
participaram num cruzeiro pelo rio Douro, seguindo -se 
uma visita às Caves Burmester.

http://www.visar.pt


PARTILHAR35

VISAR na Expodemo

Breves/Notícias

“A VISAR marcou presença na EXPODEMO 2015, que entre os dias 25 e 
28 de setembro, levou milhares de pessoas a Moimenta da Beira.
A “Expodemo - Mostra de Produtos, Actividades e Serviços da Região”, 
é um evento organizado pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira 
que pelo quarto ano consecutivo, já é uma marca e um símbolo forte do 
município.
Para a VISAR, foi uma excelente oportunidade de trocar impressões, de 
forma mais descontraída, com os clientes que nos visitaram.”
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