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EDITORIAL

1 - Os objetivos educativos da 
UNESCO são principalmente 
apoiar a realização de Educação 
para Todos (EPT), a fim de 
assegurar a liderança global 
e regional na educação para 
fortalecer os sistemas de ensino 
em todo o mundo, desde a 
infância até a idade adulta, para 
responder aos desafios globais 
contemporâneos através 
da educação. Como a única 
agência das Nações Unidas 
com um mandato para cobrir 
todos os aspetos da educação, 
o trabalho da UNESCO 
abrange o desenvolvimento 
da educação do pré-escolar 
até ao ensino superior, 
incluindo o ensino técnico e 
profissional e de formação, 
a educação não-formal e de 
alfabetização.A organização 
concentra-se em aumentar a 
equidade e o acesso ao ensino, 
melhorando a sua qualidade 
e garantindo que a educação 
desenvolve conhecimentos e 
competências em áreas como o 
desenvolvimento sustentável, 
HIV e AIDS, direitos humanos 
e igualdade de género. A 
UNESCO trabalha com 

governos e uma ampla gama 
de parceiros para tornar os 
sistemas de educação mais 
eficaz através de uma mudança 
de politicas.

2 - Com metade da minha idade 
e pelo menos com o dobro do 
meu talento, começa assim, 
José de Almada Negreiros, o 
seu “Ultimatum Futurista”, 
publicado em Lisboa, 
dezembro 1917, 8 anos após a 
implantação da república. 
Gostaria de partilhar com 
todos, neste momento de 
reflexão sobre as reformas do 
País, algo deste documento, que 
apesar de ter sido escrito há 87 
anos exprime na sua essência 
aquilo que eu hoje gostaria de 
ser capaz de dizer. 
O futuro constrói-se, com a 
capacidade de visionar, mas 
também com a humildade 
de encontrar no passado 
os alicerces para o seu 
desenvolvimento e as raízes das 
questões que se julgam mais 
pertinentes, e que como este 
documento prova se colocam 
desde o inicio da democracia 
em Portugal. 

A autoestima de um povo 
é a sua base, razão da sua 
existência, força motriz para 
o seu desenvolvimento e isso 
não é um fator conjuntural é 
um déficit histórico. Urge por 
isso uma reflexão encontrar 
neste e noutros documentos a 
força e a vontade para honrar 
Portugal “(...) exaltando os 
vencedores(...)”, “(...) gritando 
as razões das nossas existências 
(...)” e tendo a coragem final 
de assumir as qualidades que 
julgo não nos faltarem, apenas 
precisam de ser bem orientadas. 
Considero por isto o 
documento com grande valor 
histórico e atual que muito 
nos ajudaria a caracterizar os 
Portugueses no Século XXI, 
que somos todos nós!!!

Fernando Cardoso

“Eu não pertenço a nenhuma das gerações 
revolucionárias. Eu pertenço a uma  
geração construtiva.” 
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ESTUDO: Portugueses - Mais Instruídos, Menos Solidários

Portugueses: 
Mais Instruídos, Menos 
Solidários
Os portugueses com mais habilitações e mais rendimentos são os que dão menos 
importância à solidariedade, à justiça e aos valores democráticos. 
Esta é a apenas uma das conclusões do estudo da Universidade Católica 
Portuguesa e do Instituto Luso-Ilírio para o Desenvolvimento Humano.

As conclusões do estudo 
Literacia social: os valores como 
fundamento de competência, já 
debatido e que contou com o apoio 
da União Europeia, preocupam 
o investigador Lourenço Xavier 
de Carvalho, uma vez que serão 
as pessoas com mais instrução as 
mais propensas a ocupar lugares 
de liderança.

“Quanto mais avançamos nos 
níveis de instrução, do 1º ciclo até 
ao ensino superior, a importância 
da justiça ou da solidariedade 
vai baixando progressivamente. 
São os mais instruídos e os mais 
ricos que desvalorizam a justiça 
e a solidariedade”, diz Lourenço 
Xavier de Carvalho, coordenador 
deste estudo que é também a tese 
de doutoramento em Ciências 
da Educação que apresentou na 
Universidade Católica.

Quando questionados sobre a 
importância de ajudar os outros, 
86,5% das pessoas com o 1.º ciclo 
respondem afirmativamente, uma 
percentagem que baixa para 83,4% 
quando as pessoas têm o 2.º ciclo, 
para 73,5% quando têm o 3.º ciclo, 
que sobe ligeiramente para 76,2% 
quando possuem o secundário, 

desce para 59,2% quando têm 
bacharelato, ficando o valor mais 
baixo na fatia dos licenciados, 
mestres ou doutorados, com 
53,1%.

A mesma pergunta cruzada com 
os níveis de rendimento revela que 
86,4% das pessoas que ganham 
até 500 euros considera muito 
importante ajudar os outros, 
percentagem que vai baixando 
à medida que os rendimentos 
aumentam e que atinge o valor 
mais pequeno – 46,7% - quando 
chega ao grupo dos que ganham 
mais de 4 mil euros por mês.

No que toca, por exemplo, à 
importância dada a “lutar por uma 
causa justa” – o indicador usado 
para aferir a posição da justiça 
como valor social – conclui-se 
que os portugueses com mais 
instrução desvalorizam este 
aspecto. São as pessoas com o 2.º 
ciclo que mais valorizam a luta por 
uma causa justa (86,2%), ficando 
a fatia mais pequena (56,9%) para 
quem tem estudos superiores.

O estudo também indica que “as 
pessoas que têm muito baixos 
rendimentos, abaixo dos 500 

euros, têm níveis de felicidade 
mais baixos” que “só são iguais 
aos dos níveis de rendimento mais 
elevados”: “Quem tem mais de 4 
mil euros por mês é tão infeliz 
como quem tem menos de 500”, 
nota o investigador.

A explicação para estes dados 
poderá passar pela própria 
educação e formação que está a ser 
dada às pessoas: “Está associado 
a este fenómeno dos elevados 
rendimentos e dos elevados níveis 
de instrução serem um pouco 
contrários àquilo que é a harmonia 
social e o desenvolvimento 
pessoal”, explica Lourenço 
Xavier de Carvalho, insistindo 
que é preciso mudar o sentido da 
educação. “Continuamos a educar 
para o domínio material, para o 
domínio técnico, queremos formar 
profissionais competentes, que 
dominem bem as técnicas de cada 
área, e os currículos são cada vez 
mais técnicos. Mas na realidade 
não é isso que faz as pessoas mais 
ou menos felizes. É a dimensão 
humana, relacional, que está cada 
vez mais afastada dos currículos”, 
frisa, defendendo que “as 
prioridades do sistema educativo 
estão completamente erradas”.
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Individualismo crescente

Para este investigador, quanto 
mais se avança na escala de 
instrução, mais os currículos 
são “técnicos” e “desprovidos 
da dimensão humana”: “As 
pessoas tornam-se cada vez 
mais competitivas, cada vez mais 
insensíveis ao sofrimento dos 
outros, cada vez se sentem menos 
responsáveis pelo bem comum. 
Acabam por ter as ferramentas 
de decisão, mas não têm as 
competências pessoais e sociais 
para serem bons líderes”, sublinha.

A leitura dos dados permite ainda 
verificar que, nos últimos dez 
anos, as pessoas tornaram-se mais 
tolerantes em relação grupos 
discriminados na sociedade 
portuguesa, mas ao mesmo 
tempo mais individualistas. De 
acordo com o estudo, na última 
década, os indicadores relativos 
ao individualismo mostram 
que cresceu em média 10%. “As 
pessoas são mais desconfiadas 
do que eram, acreditam mais 
naquelas expressões ‘cada um 
por si’ e ‘olho por olho, dente por 
dente’.

Rendimentos e estudos à parte, 
o investigador verificou, porém, 
que, quando questionada 
sobre os objectivos de vida, a 
generalidade das pessoas revela 
uma aproximação a valores como 
“a honra, o amar e ser amado e a 
família”. Para Lourenço Xavier de 
Carvalho, é o sistema educativo e 
a competição que estão a afastar as 
pessoas do que “realmente as faz 
felizes”.

Neste aspecto, para a 
generalidade das pessoas - e não 
especificamente no segmento 
das mais letradas e ricas - a 
família surge no topo: “Ter uma 
família sólida passou a ser o mais 
importante de todos os objectivos 
de vida”, diz o investigador, 
precisando que a família surge 
como a “instituição de mais 
confiança para as pessoas” e em 
relação à qual estão dispostas a 
fazer mais sacrifícios. Em média, 
mais de 90% dos inquiridos 
valoriza a família - percentagem 
que baixa para cerca de 80% 
quando os níveis de escolaridade 
são mais elevados.

Apesar do individualismo 
crescente, nos últimos dez anos 
a maioria das pessoas - e mais 

uma vez, o investigador não está 
centrado nas variáveis do estudo/
rendimento - também se voltaram 
mais para a espiritualidade num 
sentido lato, fenómeno ao qual 
não será alheia a crise: “1999 
era o auge da materialidade, 
do investimento, lembramo-
nos da Expo 98 e dos grandes 
investimentos públicos, atirava-
se dinheiro para cima das coisas, 
dos problemas, para os resolver”, 
recorda o investigador.

Dez anos depois, as 
transformações ocorridas levaram 
muitas pessoas a procurar outras 
referências: “Em 2009 batemos no 
fundo, foi  no pico da crise, é muito 
provável que a movimentação das 
pessoas para a maior valorização 
do imaterial tenha a ver com essa 
experiência de crise, de perceber 
que, afinal, houve aqui uma ilusão 
de que o dinheiro, o prestígio, o 
estatuto, o poder, poderia resolver 
os problemas todos. E afinal o 
que resolve os problemas é a 
proximidade à família, são as 
relações harmoniosas, amar e ser 
amado”, nota.

ESTUDO: Portugueses - Mais Instruídos, Menos Solidários
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Um Oceano de Desenvolvimento Humano

Um Oceano de 
Desenvolvimento Humano

Filipa Pessoa Fragoso ‑ Aquarium

“Temos vários fatores que nos diferenciam, mas há um que nunca nos 

cansamos de destacar. A nossa determinação em fazer a diferença na vida 

de todos os que passam pelo Aquarium. Temos um lema muito giro que 

exprime bem isso. “A maré que move as águas deste Aquarium é o desejo 

que estas sejam uma referência inspiradora na vida de todos que nelas se 

banham”.

http://www.aquariumproject.net/
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Um Oceano de Desenvolvimento Humano

BIZMIX: Fale-nos da empresa. 
Como, quando surgiu…

FILIPA PESSOA FRAGOSO: O 
Aquarium foi um sonho que surgiu 
na altura do fim da faculdade. Via 
as creches como meros depósitos 
de crianças e sonhava fazer algo 
diferente. Sonhava criar um 
espaço onde elas pudessem dar 
azo à imaginação e viver esse 
período mágico da infância na 
sua plenitude. No Aquarium, 
a criança é dona da sala. Pode 
movimentar-se em liberdade 
pelos imensos cantos temáticos 
de cada uma das salas. Existem 
regras e acompanhamento 
permanente, claro, mas é dada 
liberdade à criança para explorar 
as suas aptidões e inclinações. 
Encorajamos a estimulação mental 
individual, a expressão da sua 
criatividade, a potencialização das 
suas capacidades. 

Essa vontade de inovar e fazer 
diferente estendeu-se a outros 
sectores do Aquarium, como no 
apoio ao estudo ou a formação 
parental. No apoio ao estudo, 
pretendia criar algo que não 
fosse uma mera extensão da 
escola. Fazia-me mais sentido 
implementar o treino de 
competências, onde preparamos 
os alunos com competências 
mais especializadas, como o 
exercitar da memória, técnicas de 
concentração, motivação para o 
estudo, capacidade de organizar e 
selecionar matéria, entre inúmeras 
outras aptitudes que, depois de 
dominadas, fazem a diferença no 
sucesso escolar e, posteriormente, 
profissional.

Com a formação parental, desejava 
criar algo que desse uma resposta 
a todas as dúvidas, inquietações 
e aflições que surgem no início 
da vida parental. Ajudar os 
pais a distinguir tudo o que é 
perfeitamente normal do que é 
anormal, equipá-los com know-how 

para lidar com a normalidade e 
detetar e agir atempadamente nas 
situações anormais. 

Há mil e uma apoquentações 
que surgem nesta altura, o que 
é perfeitamente normal pois as 
crianças não trazem manuais de 
instruções. A nossa formação 
parental desempenha um 
bocadinho esse papel: Um manual 
de instruções para o bem-estar da 
jovem família. 

E foi assim, do sonho à sua 
materialização foi um instante 
e hoje cá estamos. Desejosos 
de deixar a nossa marca na 

cidade e na vida de todos os que 
mergulham no nosso Aquarium.

 

B: Que serviços?

FF: A quantidade de serviços 
que temos no Aquarium é 
vasta. Tão vasta que nos torna 
exclusivos na região. Num único 
espaço reunimos um conjunto 
de valências multidisciplinares 
que geralmente estão disponíveis 
de forma dispersa em diferentes 
entidades. Temos os serviços 
de Creche, Jardim-de-Infância, 
Centro de Apoio ao Estudo, 
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Centro de Formação, Formação 
Parental, Psicologia, Serviço 
Social, Nutrição, Terapia da 
Fala, Terapia Ocupacional, 
entre outras atividades, que 
incluem workshops, seminários, 
conferências, palestras e atividades 
lúdicas e desportivas.

No Aquarium, tudo isso está 
concentrado num único espaço, 
onde instalações e equipamentos 
de última linha garantem que essa 
oferta heterogénea é sustentada e 
eficiente.  

B: Como tem sido a 
implementação? 

FPF: O processo de 
implementação tem corrido muito 
bem. Todos os dias há pedidos 
de informações e manifestações 
de interesse. É muito satisfatório 
testemunhar as expressões de 
encanto das pessoas que nos 
visitam. E é tão gratificante 
percecionar o entusiasmo no rosto 
dos pais quando vêm buscar as 
crianças e elas partilham, cheias 
de alegria, todos os detalhes do 
seu dia no Aquarium. Já para nem 
falar no que sentimos quando os 
pais nos falam sobre evoluções que 

sentem nos seus filhos, derivadas 
da sua estadia no nosso Aquarium. 
É indescritível!

   

B: O que consideram de 
diferente no AQUARIUM?

FPF: Primeiro, os dois fatores 
já mencionados. A quantidade 
de valências e a sofisticação 
das nossas instalações. Depois, 
temos ainda um fator que 
acaba por ser consequente. 
Planificámos e instituímos uma 
forte relação de convergência e 
complementaridade entre todas 
essas valências. O efeito, em 
termos de eficácia educacional, é 
excecional.

Finalmente, um terceiro fator, 
talvez o mais significativo. A nossa 
filosofia. 

Quando idealizei o Aquarium 
fiz questão que fosse uma 
instituição de referência na área 
do desenvolvimento humano. Ou 
inovava perante o que já existia 
ou então não valia a pena. Por 
isso, decidimos ir além do que está 
convencionado em todas as nossas 
áreas de atuação. Procurámos 
formas de inovar, de surpreender, 

de complementar. De sermos 
únicos, como assegura um dos 
nossos slogans.

 

B: Face às constantes alterações 
do mercado, como é adaptar os 
serviços/produtos, de acordo 
com as necessidades do cliente?

FPF: Na fase preliminar, quando 
identificámos todos os nossos 
públicos-alvo, tentámo-nos colocar 
na sua pele. Não apenas entender 
a sua perspetiva, mas estar na 
sua pele. Na creche e Jardim-de-
infância, colocámo-nos no lugar 
dos pais. No departamento de 
formação, colocámo-nos no lugar 
do cliente que espera ser formado. 
Tentámos anteceder as suas 
necessidades e colmatá-las, antes 
sequer delas se manifestarem. 

Esse processo está longe de ser 
meramente sensorial ou intuitivo. 
É sustentado e minuciosamente 
planificado. Elaborámos pesquisas 
de opinião e estudos de mercado, 
tentámos identificar todas 
as lacunas nas nossas áreas 
de atuação e predispusemo-
nos a superá-las. Acho que o 
conseguimos, daí o nosso slogan 
que referi atrás. 

B: Considera que a maior crise 
que temos atravessado nos 
últimos anos, é a de valores?

FF: Sem dúvida. A crise não 
é um fenómeno natural. A sua 
origem é humana. Assenta na 
desonestidade, na deslealdade, 
no egoísmo desmedido e na 
desumanização. Antes de tudo o 
resto, são os valores que estão em 
crise. 
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Na sua opinião, de que 
forma podem contribuir 
os empresários para a ” 
reeducação” do país?

FPF: Posso referir-me apenas 
ao nosso campo de atuação, onde 
posso estabelecer um paralelismo 
que penso ser elucidativo. A 
metodologia no Aquarium 
incentiva a criança a explorar as 
suas aptidões e inclinações. Não 
amontoamos crianças num canto. 
Encorajamos a estimulação mental 
individual, a expressão da sua 
criatividade, a potencialização de 
dons ocultos. 

É uma característica nossa, 
que nos diferencia e que já foi, 
inclusivamente, destacada na 
comunicação social.  

Apaixona-nos a ideia que dentro 
do nosso Aquarium pode estar 
o futuro nobel da literatura, 
cientista revolucionário, 
desportista lendário, artista 
consagrado ou, simplesmente, o 
líder do amanhã.

Seja qual for a área, quando 
o trabalho é bem-feito e 
consciencioso, podemos aspirar a 
fazer a diferença a vários níveis, 
a criar repercussões positivas 
que até podem ser intangíveis 
no presente, mas se revelarão 
incontornáveis no futuro. 

B: Qual o vosso carácter social?

FF: Há um paralelismo entre 
o nosso carácter social e um 
dos nossos alicerces. Temos 15 
alicerces diferenciadores e um 
deles é a genuinidade. 

No nosso departamento de 
formação, tentamos ir além da 
teoria e ensinar genuinamente a 
fazer, a dar know-how, a equipar o 
formando com a genuína aptidão 
que se predispôs a adquirir quando 

se inscreveu no nosso curso ou 
workshop. Na nossa formação 
parental, damos ferramentas para 
fazer genuinamente a diferença 
na qualidade de vida familiar. 
Queremos influenciar genuína e 
positivamente a vida de todas as 
crianças que passam pela nossa 
creche e jardim-de-infância.

Seguindo essa mesma convicção, 
não queremos que a nossa Missão 
Social seja apenas um amontoado 
de parágrafos bonitos enunciados 
no nosso website. Queremos fazer 
genuína Missão Social, arregaçar 
as mangas e contribuir, dentro do 
nosso espectro de possibilidades. 
Ideias não nos faltam e no nosso 
curto tempo de vida já lançamos 
algumas iniciativas e parcerias 
nesse âmbito. No futuro queremos 
lançar muitas mais. 

B: Objetivos para 2016

FF: Continuar a crescer e a inovar. 
Queremos ser sempre melhores, 
queremos inovar continuamente. 
Acreditamos que os melhores 
conseguem sempre evoluir. Os 
melhores alunos, os melhores 
profissionais, os melhores pais, as 
melhores pessoas. E as melhores 
empresas.

B: Número de colaboradores: 

FPF: Iniciamos a nossa atividade 
com 11 colaboradores. Temos um 
conjunto de etapas preestabelecidas 
e no decurso das mesmas, esse 
número vai ascender a 23.

A nossa equipa é “escolhida a dedo” 
para se coadunar com os nossos 
desígnios e garantir a abrangência 
multidisciplinar e heterogénea 
nos nossos campos de ação. Todos 
os nossos elementos possuem 
um background académico e/ou 
profissional nas ciências humanas.

Passará o futuro/evolução do 
país pela educação?

Sempre. A educação será 
sempre o pilar mais sólido da 
evolução da nossa sociedade. 
Esperamos dar a nossa 
contribuição nesse sentido.

http://www.aquariumproject.net/
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Criatividade em Português

CRIATIVIDADE 
EM PORTUGUÊS

ATELIER NMVM
Norys Mendes ‑ Gerente

“O Atelier NMVM, tem uma equipa técnica multidisciplinar, que inclui 

Arquitectos, Designers de Interiores, e Engenheiros, que se dedica a 

apoiar os nossos clientes na criação de espaços e ambientes personaliza‑

dos, plenos de equilíbrio e sobriedade.

Damos um valor acrescentado aos nossos projectos através do cruzamen‑

to de influências, áreas e tendências. Criamos novas formas de viver o que 

nos rodeia, novas abordagens para novas formas de vida.”

http://www.nmvm.pt/
http://www.nmvm.pt/
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BIZMIX: Fale-nos da empresa. 
Como, quando surgiu.
NORYS MENDES: O ateliê 
surgiu em maio  de 2014, pela 
necessidade de oferecer ao 
mercado da nossa zona algo 
de diferente, que englobasse as 
diferentes áreas num só ateliê, 
onde o cliente tem um projeto 
chave na mão. 
Com pouco mais de dois anos 
no mercado orgulhamo-nos de 
ser uma empresa que está em 
crescimento, em todos as áreas, 
com um serviço distinto, qualidade 
e personalizado. A Arquitetura 
e Designer de interiores, é o 
resultado de um todo onde a razão 
do projeto criado, a funcionalidade 
e qualidade são o principal. 

B: Serviços.
NM: O ateliê NMVM engloba as 
diferentes áreas como Arquitetura, 
Engenheira, Interior Designer 
e consultadoria, para casas 
particulares, espaços comerciais e 
de hotelaria. Desde a Arquitetura, 
ao designer exclusivo à decoração 
personalizada, passando 
pela escolha de materiais, 
cores, mobiliário, tecidos ou 
iluminação, marcados por um   
olhar diferenciado, inovação, e 
atenção a todos os detalhes que 
envolvem um projeto, as propostas 
apresentadas são a simbiose das 
necessidades e gosto do cliente.

B: Quais os principais clientes?
NM: Os nossos principais 
clientes são particulares, na 
realização de projetos reabilitação 
e remodelação de interiores. 
A nível de empresas, orgulhamo-
nos de prestar um serviço 
de qualidade as empresas 
como “Transportes Marginal 
Mondego”, “Veiga Lopes” e “ 
Fernandes & Henriques”.

B: Como tem sido a evolução da 
empresa? 
NM: A empresa está em 
crescimento graças ao bom 
serviço prestado aos clientes, pois 
notamos a satisfação dos clientes 
na conclusão dos projetos. Pois 
como nós sabemos cada projeto 
é um projeto, uns mais simples 
outros mais complexos

B: Face às constantes alterações 
do mercado, da mente do 
consumidor, como é adaptar os 
serviços/produtos, de acordo 
com as necessidades do cliente?
NM: Pelo facto do ateliê NMVM 
prestar um serviço completo, tudo 
começa com o briefing do cliente, 
e habilmente se transformamos 
pequenas ideias e grandes 
sonhos, em ambientes totalmente 
funcionais e acolhedores, 
onde cada elemento é pensado 
cuidadosamente, e toda a escolha é 
criteriosa de forma a responder às 

expectativas do cliente.
Norys Mendes lidera uma equipa 
de profissionais igualmente 
empenhados e envolvidos em 
cada projeto, fornecedores 
de qualidade, e modernas 
ferramentas de software 3d, que 
dão a cada projeto o caracter 
distinto e sofisticado que define 
o atelier, onde os padrões de 
exigência e qualidade são aliados 
fundamentais para que o resultado 
final seja sempre único, e um 
desafio para fazer sempre mais e 
melhor.

B: Considera que a maior crise 
que temos atravessados nos 
últimos anos na construção, é a 
de valorizar?
NM: Na nossa área houve uma 
desvalorização na reabilitação 
e remodelação, esta crise que se 
instalou, foi bom pelo facto de 
se inovar e criar novos caminhos 
para os clientes. Houve uma 
reeducação na valorização do 
investimento nos imoveis feitas 
com um outro olhar, e foi com 
esta crise que os Arquiteto, até 
então eram desvalorizados, neste 
momento estão a ser valorizados e 
procurados para a criação de algo 
de diferente.
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B: Na sua opinião, de que 
forma podem contribuir os 
empresários para a reeducação 
do país?
NM: Os empresários podem 
ajudar nas intervenções de 
remodelação e reabilitação, já 
que os portugueses não tiveram 
educação nestas áreas, Estas têm 
sido postas completamente de 
parte a alguns anos atrás, neste 
momento está haver uma mudança 
de mentalidades no país.
Seria bom que os empresários, 
se preocupassem mais, não só 
em grandes investimentos, mas 
sim em pequenos investimentos, 
pois estes investimentos podem 
impulsionar uma empresa, e 
evolução do país ser de uma forma 
graduar e forte.

B: Caráter  social, têm?
NM: Não temos. No entanto, 
este anos estamos a ponderar 
em apoiar alguns atletas, para já 
não vamos divulgar quem são. 
Pensamos que é importante, pois 
estes jovens são o futuro.

B: Objetivos para 2016.
NM: O grande objetivo da 
empresa para este ano, é a 
mudança para novas instalações. 
Já que neste momento o espaço 
que temos é pequeno para nós, e 
para os serviços que queremos 
oferecer. Queremos oferecer 
aos nossos cliente e futuros 
clientes, um espaço único. Pois os 
padrões de exigência e qualidade 
exigidos pelos clientes, são cada 
vez maiores. É graças a essas 
novas exigência dos clientes que 
queremos inovar. Para nós os 
padrões de exigência e qualidade, 
são aliados fundamentais para 
que o resultado final seja sempre 
único, e um desafio para fazer 
sempre mais e melhor.

Passará o futuro/evolução do 
país pela educação/reeducação 
desses mesmos princípios e 
valores?

A alguns anos atrás as nossas 
competências eram complemente 
desvalorizada na intervenção 
de qualquer projeto, fosse ele 
no projeto de arquitetura ou 
designer de interiores, pois 
era esquecida no momento 
da intervenção criativa. Foi 
devido a essa falta de cuidado 
que vemos por aí muitas 
intervenções urbanísticas que 
são um crime para a nossa 
história na arquitetura. 
Neste momento estamos a 
ser procurados e valorizados, 
desde os nossos serviços, ideias 
e conselhos na arquitetura. Pois 
neste momento os particulares e 
empresas procuram investir bem 
e melhor, o que é bom para o 
futuro do país. 

http://www.nmvm.pt/
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Snack-Bar Pôr do Sol
António Camarão

“Tenho a impressão de ter sido uma criança brincando à beira-mar, 

divertindo-me em descobrir uma pedrinha mais lisa ou uma concha mais 

bonita que as outras, enquanto o imenso oceano da verdade continua 

misterioso diante de meus olhos.”

Isaac Newton
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BIZMIX: Como e quando 
surgiu?
ANTÓNIO CAMARÃO: P.D.S. 
Lda. Nasce da necessidade de 
criar uma Empresa. Deixando 
para trás 21 anos de empresário 
em nome individual. As siglas 
P.D.S., são as iniciais de pôr do sol 
. Estabelecimento de restauração e 
bebidas, adquirido em 1986 junto 
á praia do Hospital vindo colmatar 
uma falta de espaços com música 
ambiente e outras diversões para 
os jovens na Cova-Gala. Hoje 
estamos na praia da Cova  numa 
das melhores praias da Figueira 
da Foz.

B: Que serviços presta? 
AC: Além de música ambiente, 
setas, flippers e snooker, servimos 
petiscos e refeições  ligeiras.

B: Quais os principais clientes?
AC: Os principais clientes são 
jovens mas estamos vocacionados 
para todo o público.

B: Como tem sido a evolução da 
empresa?
 AC: A empresa tem evoluído 
lentamente tentando  adaptar-se a 
novas tendências

B: Face às constantes alterações 
do mercado, da mente do 
consumidor, como é adaptar os 
serviços/produtos, de acordo 
com as necessidades do cliente?
AC: Tentamos nos adaptar 
cumprindo todas as obrigações 
legais e tentando proporcionar aos 
clientes que passam nas nossas 
instalações momentos de prazer 
que os façam voltar.

B: Considera que a maior crise 
que temos atravessados nos 
últimos anos, é a de valores?
AC: Este é um momento muito 
mau para o nosso ramo , pois 
alem de todas as obrigações e 
responsabilidades que nos foram 
impostas, ainda nos debatemos 
com a crise, a falta de dinheiro 
é notória nos nossos clientes 
deixando que sobressaia muito a 
falta de valores tanto familiares 
como educacionais ouvindo muitos 
jovens dizendo palavrões sem 
respeito por ninguém.

B: Na sua opinião, de que 
forma podem contribuir os 
empresários para a reeducação 
do país?
AC: Na minha opinião 
os empresários poderão 
contribuir para uma reeducação 
proporcionado aos jovens 
momentos de reflecção para 
criarem a ambição de no futuro 
serem melhores.

B: Objetivos para 2016
AC: Os meus objetivos para 2016 
é trabalhar mais e melhor.

Passará o futuro/evolução 
do país pela educação/
reeducação de princípios e 
valores?

Penso que existe muita 
falta de princípios básicos 
que passam por uma maior 
estabilidade económica pois 
existe um velho ditado “em 
casa que não há pão todos 
ralham e ninguém tem 
razão”  o que para muitos é 
uma grande verdade.
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A UDACA – União das Adegas 
Cooperativas do Dão – nasceu 
a 21 maio de 1966 fruto da 
visão pioneira de um conjunto 
de homens, que ambicionava 
levar a região do Dão e os seus 
vinhos a patamares nunca antes 
conseguidos.

A missão da UDACA passa por 
comercializar os seus Vinhos pelos 
mais diversos mercados, Vinhos 
esses vinificados e provenientes 
das suas Adegas Cooperativas 
Associadas. 

A UDACA é, hoje, espelho de 
garantia de sabores e sensações 
tradicionais que se perpetuam 

através de um excelente controlo 
de qualidade verificado desde a 
vindima nas Adegas associadas até 
ao engarrafamento na UDACA.

A internacionalização é uma 
estratégia assumida pela UDACA 
que exporta mais de 65% dos seus 
produtos.

Agora, 50 anos depois, celebramos 
meio século de sucessos e 
de promoção dos Vinhos do 
Dão e dos Vinhos das Adegas 
Cooperativas do Dão.

Estes 50 anos não seriam perfeitos 
sem a sua presença.

Dia 21 maio entre as 15h 
e as 20h contamos consigo 
na UDACA para celebrar 
connosco esta data.

Provas de Vinhos, Animação 
Musical, Jogos e Animação 
Infantil, Atividades e muito 
mais que temos para si.

Acompanhe o programa e as 
novidades em 

  www.udaca.pt

 Facebook: /udacadaowines

UDACA celebra
CINQUENTENÁRIO 

UDACA celebra cinquentenário 

http://www.udaca.pt
http://www.udaca.pt
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MIRO, 
muito mais que um lugar

Grupo de Solidariedade Social, 
Desportivo, Cultural e Recreativo de 

Miro

Manuel Nogueira ‑ Fundador

Miro é uma pequena aldeia pertencente ao concelho de Penacova. 
Terra de invulgar beleza paisagística cercada por vales e serranias.

https://www.facebook.com/gssdcrmiro/
https://www.facebook.com/gssdcrmiro/
https://www.facebook.com/gssdcrmiro/
https://www.facebook.com/gssdcrmiro/


SABER19

ÍNDICE

MIRO: Muito mais que um lugar

Manuel Nogueira recebe-nos 
em Miro com um sorriso cheio. 
Presenciar o entusiasmo, a paixão 
e dedicação que tem pelo projeto, 
motiva-nos a querer saber mais 
e descobrir porque Miro é muito 
mais que um lugar.

Preparados?

O Grupo de Solidariedade Social, 
Desportivo, Cultural e Recreativo 
de Miro foi fundado setembro de 
1978, mas só em 20 de agosto de 
1980, fez a Escritura Notarial, 
com a primeira designação de 
Grupo Desportivo, Cultural e 
Recreativo de Miro.

Desde a fundação, sempre 
trabalhou em parceria com o 
Instituto Português da Juventude, 
em programas mais dirigidos para 
os jovens, Férias em Movimento, 
Campos de Trabalho, Férias 
Desportivas, Ocupação de 
Tempos Livres, Voluntariado, 
Intercâmbios, etc.

Hoje podem afirmar-se como a 
maior Instituição do concelho de 
Penacova, que movimenta quase 
1 milhão de euros, que conta com 
aproximadamente 800 associados, 
que dá emprego a quase meia 
centena de pessoas, que garante a 
prática desportiva a quase centena 
e meia de atletas, que oferece 
cultura, recreio, e a solidariedade 
social a dezenas de crianças, 
jovens, adultos e idosos.

Na área social, teem quatro 
valências em funcionamento, 
e para além de ajudarem na 
qualidade de vida dos cidadãos, 
contribuem fortemente para a 
economia local.

Num período tão difícil como o 
que atravessamos, o GSSDCR 
Miro é o garante da coesão e 
inclusão social, através dos seus 
vastos programas e projetos de 
desenvolvimento local.

Não obstante os problemas 
que afetam grande parte das 
Coletividades e Instituições 
espalhadas pelo País, com 
aumento substancial dos custos 
de funcionamento, às dificuldade 
para obter receitas próprias e à 
falta de apoios públicos, a direção 
do GSSDCR Miro, continua 
confiante, com trabalho vai 
ultrapassando as dificuldades que 
se lhe vão deparando, continuando 
assim, a desenvolver e reforçar 
toda a atividade que a tem 
referenciado ao longo dos anos.

O GSSDCR Miro está em 
perfeitas condições de responder 
a todos os desafios que se 
lhe deparam, vai continuar 
a apresentar e a desenvolver 
projetos e propostas para todas 
as áreas de intervenção, nunca 
descorando parcerias com 
entidades públicas e privadas, 
diversificando assim, a sua 
intervenção e a resposta que 
quer dar aos cidadãos de todo o 
concelho.

Consideram que estão no caminho 
certo, pois só desta forma, 
mostrarão  a  força que os move.

Desde a fundação, o Instituto 
Português da Juventude, (antigo 
FAOJ), foi a Instituição com 
quem fizeram parceria, para 
trabalharem em programas mais 
dirigidos para os jovens: - Campos 
de Férias, Campos de Trabalho, 
Férias Desportivas, Ocupação 
de Tempos Livres, Voluntariado, 
Intercâmbios, etc.

O Atletismo foi a primeira 
modalidade desportiva no seio 
deste Grupo, tendo como grande 
impulsionador o malogrado, 
Adelino Henriques, deixando o 
seu nome espalhado pelos mais 
diversos lugares do distrito de 
Coimbra.

A partir de 1984 filiaram o 
Grupo no Inatel, para darem 
início à prática do futebol 11, 
nos Campeonatos distritais 
organizados por este Organismo, 
e ali permaneceram até final da 
época 1994/1995.

Em 1986, a direção pensou 
preencher uma das lacunas que 
mais se fazia sentir no seu seio, 
com objetivo preservar os usos 
e costumes das suas gentes, que 
se vinham dissipando através 
dos tempos, criando para o efeito 
o Rancho Típico de Miro “Os 
Barqueiros do Mondego”. Esta 
secção autonomizou-se a partir 
de dezembro de 2003, passando 
a designar-se por Rancho Típico 
de Miro “Os Barqueiros do 
Mondego” do GSSDCR Miro.

Ainda em 2003, criaram mais 
duas secções autónomas, em 
janeiro; seguiu-se a Associação 
dos Amigos da Caça e Pesca do 
GSSDCR Miro, e em agosto; 
Associação para Atividades de 
Lazer e Desportos Radicais do 
GSSDCR Miro. São três secções 
que trabalham só e unicamente 
para os objetivos para que foram 
criadas.

Em 1996, como a modalidade de 
Futsal, começava a despontar, 
levando a que muitos jovens se 
interessassem pela sua prática 
filiaram o Grupo na Associação de 
Futebol de Coimbra, inscreveram 
duas equipas (Juvenis e Seniores 
masculinos), para disputarem 
os Campeonatos Distritais 
organizados por esta Associação, 
inicialmente para cerca de 25 
jovens.

Em finais do século XX, 
inscreveram o Grupo na 
Segurança Social, com o 
objetivo de poderem ajudar os 
mais necessitados, alterando 
o nome inicial para Grupo de 
Solidariedade Social, Desportivo, 
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Cultural e Recreativo de Miro, até 
que no ano 2001, passaram a ser 
reconhecidos pela entidade tutelar, 
como Instituição Particular de 
Solidariedade Social, e considerada 
de Utilidade Pública, iniciando 
a atividade com a Valência de 
Apoio Domiciliário, para servir 10 
utentes em janeiro de 2002.

Em 2005, vinte cinco anos depois 
da fundação, o sonho foi uma 
realidade, tiveram a sede social, 
numa casa adquirida alguns anos 
antes, depois da reconstrução, ali 
instalaram os Serviços de Apoio 
Domiciliário; o Museu; o serviço 
de transportes; a secção de Futsal, 
o Agrupamento de Escoteiros; 
o Rancho Típico de Miro “Os 
Barqueiros do Mondego”; os 
Desportos Radicais e a Caça e 
Pesca. 

Em julho de 2006, foi assinado 
com o Município de Penacova 
um contrato de comodato, para 
exploração do Complexo Turístico 
da serra da Atalhada, composto 
por Bar/Restaurante e Moinhos 
adaptados a Turismo em Espaço 
Rural, espaço que mantiveram até 
abril de 2014..

Em fevereiro de 2008, iniciou-se a 
Construção do Complexo Social, 
através do Programa PARES, 
para aí instalar as Valências 
de Lar de Idosos; Centro Dia; 
Serviço de Apoio Domiciliário e 
Creche. Esta obra foi inaugurada 
no dia 1 de junho de 2009, por 
sua Exª Sr. Ministro do Trabalho 
e da Solidariedade Social, Eng. 
José António Fonseca Vieira da 
Silva com a abertura da Valência 
da Creche, e no dia 17 de julho 
(Feriado Municipal de Penacova), 
com a abertura das restantes 
Valências, com a presença do 

senhor presidente do Município de 
Penacova, Eng. Maurício Teixeira 
Marques.

Em 2012, criaram a Cooperativa 
“Produtos da Nossa Aldeia” 
Cooperativa Agrícola de Artes 
e Serviços e a GSSDCRM, 
Transportes de Passageiros, Ldª.

Miro, não é só uma aldeia de 
Penacova. Miro, é muito mais que 
um lugar.

O desafio é levar a marca MIRO 
pelo país e mundo fora. Projetos 
há muitos e vontade para os 
concretizar também. MIRO, vale 
mesmo a pena ser visitado. Pelo 
que se vê, pelo que se prova, pelo 
que se aprende e, principalmente, 
pelo que se sente.

O desafio está lançado!

Passará o futuro/evolução do país pela educação/reeducação de 
princípios e valores?

Eu penso que uma das causas passará pelas relações 
intrafamiliares "encarregados de educação/alunos, 
levantamento das culturas, dos fracassos, dos problemas sociais.

Se este levantamento for feito, penso que a escola e o professor 
podem ajudar.

Outro dos grandes problemas, é a relação existente entre a escola, 
as famílias e os processos de aprendizagem. Hoje a orientação 
educacional é imposta, porque a escola da área de residência do 
aluno, tem um determinado curso sem alternativa, e o aluno é 
obrigado a frequentar um curso que nada lhe diz. Criando logo 
à partida um problema para todos escola/alunos/famílias.

Se queremos efetivamente que o futuro/evolução do país passe 
pela educação, as escolas e as famílias têm que participar na 
educação, para depois se conseguir atingir todos os objetivos 
evolutivos necessários.

https://www.facebook.com/gssdcrmiro/
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Em 2007 Alexandre Trindade 
deixou o  jornalismo e decide criar 
a  ModernCommunications.

De uma brincadeira pequenina, a 
ModernCommunications tornou-
se na empresa de hoje, com 
cerca de cento e trinta e muitos 
colaboradores, diretos e indiretos .

A empresa surge de uma 
necessidade detetada no mercado 
e que tem a ver com a distribuição 
de publicidade. Atualmente, 
a ModernCommunications 
presta serviços na distribuição 
de publicidade, consultoria de 
marketing, organização e gestão 
de eventos, design, web, etc.

Na distribuição de publicidade, o 
“ganha pão” da empresa, tudo é 
controlado e avaliado: o cliente 
recebe pela manhã um relatório 
da previsão de zonas a fazer. No 
final da distribuição, receberá o 
relatório final detalhado com as 

ruas ou zonas distribuídas. Por sua 
vez, os colaboradores da Modern 
são supervisionados, a todo o 
instante, verificando quaisquer 
irregularidades por auditores 
que se dedicam exclusivamente 
a avaliar o serviço efetuado . 
Esta avaliação é feita através de 
inquéritos locais e pedidos de 
confirmação de colocação dos 
folhetos nas caixas de correio.

Os clientes, são transversais, de 
A a Z, trespassam nos diversos 
segmentos da economia. São 
essencialmente players que 
procuram qualidade, garantia 
de serviço na distribuição 
publicitária.

Quem são?

Desde os grandes, LIDL, SONAE, 
INTERMARCHE até ao pequeno 
comerciante, o farmacêutico, etc

“O nosso trabalho é feito com a 

consciência e certeza de que o 
folheto tem de ser entregue e que 
terá de levar obrigatoriamente um 
cliente à loja. “

Alexandre é muito rigoroso 
consigo próprio e com os seus 
colaboradores; aliás, o rigor 
acompanha-o desde muito novo 
e foi incutido na educação que 
teve nos países nórdicos, onde 
cresceu, estudou e trabalhou.  Aí, 

SEMPRE EM CIMA
 DO ACONTECIMENTO

Modern Communications
Alexandre Trindade ‑ Gerente

“O sucesso normalmente vem para quem está ocupado demais para 
procurar por ele”

http://moderncommunications.pt/
http://moderncommunications.pt/
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a educação ainda é tida com outro 
rigor, com outra sensibilidade.

Não significa que nesses países 
não haja lapsos, porque há, mas na 
sua grande maioria, não costumam 
errar muito, o que na opinião de 
Alexandre, em Portugal acontece 
cada vez mais.

A Modern  guia-se muito por 
essas regras, pela valorização real 
do cliente, pelo cumprimento dos 
objetivos definidos.

Por ir de encontro às necessidades 
do cliente, pelo profissionalismo e 
pelo rigor, teem conquistado cada 
vez mais clientes, estando entre os 
5 maiores operadores, a atuar em 
Portugal.

Alexandre não abdica do respeito 
para com o cliente, nem do cliente 
para com toda a equipa. Para 
ele, é crucial esta relação não 
conseguindo perceber o atual  
modelo de sociedade, em que está 
“cada um por si”. 

Se o futuro passa pela 
reeducação ? Alexandre 
considera que não e que a 
sociedade atual  é uma selva. 
“Os valores mais importantes 
perderam-se. Esquecemos que 
estamos dependentes do outro, 
que eu estiver bem, o outro 

também estará. Se os meus 
colaboradores trabalharem mal, 
vou ter um cliente insatisfeito 
e o retorno para ele não será o 
mesmo.”

O português está mais afastado, 
não tem o controlo humano e 
fronteiriço e que devia ter; já 
caminhamos muito mas ainda 
temos um longo caminho a 
percorrer. 

É preciso querer aprender. Errar, 
esse é o caminho para o sucesso. 
Esse é o problema da sociedade 
atual ; julgar que somos todos 
bons, que já sabemos tudo e que 
não precisamos de ninguém. 

Estamos a perder tudo: o respeito 
pelo próximo, a união, o respeito 
pela família e isto é transversal: 
nas empresas, nos amigos, na 
justiça, na economia… Prefiro não 
assisitir.”

http://moderncommunications.pt/
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Crónica: O Preço dos Seguros

E comum ouvir dizer-se (a 
quem está ligado à atividade) 
que a venda de seguros está 
pior que a venda de sardinha. 
Apesar de todo o respeito que 
a pesca e os pescadores me 
merecem, esta afirmação resulta 
da sensação clara de que a 
indústria seguradora tem vindo 
a desvirtuar-se e a banalizar-se, 
navegando à deriva num mercado 
incaracterístico e sem regras. 
Entretanto a sardinha, por força 
da sua escassez e consequente 
necessidade de limitar a 
sua pesca pela imposição de 
cotas, vai progressivamente 
perdendo o estatuto de popular 

e paulatinamente ascendendo à 
categoria de iguaria cara e rara. 
Em contraciclo portanto com os 
seguros.

Senão vejamos: quando entrei 
na indústria seguradora, há 
vinte e quatro anos atrás, um 
seguro novo de responsabilidade 
civil automóvel, que devido á 
sua obrigatoriedade é sempre 
a primeira e grande referência 
do mercado, garantindo apenas 
um capital de risco de uns 
meros 20.000.000$00 (cerca 
de 100.000 € à data), custava 
na altura aproximadamente 
46.000$00, qualquer coisa como 

230 € numa conversão linear. 
Ora hoje em dia é absolutamente 
comum encontrar prémios (*) 
substancialmente inferiores, 
para garantia, não dos 100.000 
€ de outrora, mas de 6.000.000 
€!, distribuídos em 5.000.000 € 
para danos corporais e 1.000.000 
€ para danos materiais. Penso 
que este exemplo é suficiente 
para perceber que num contexto 
em que tudo foi subindo 
naturalmente, o mesmo não 
aconteceu com os prémios de 
seguro, os quais pelo contrário 
sofreram progressivamente uma 
erosão enorme. Se associarmos 
a esta descida dos preços, os 

      
  

Fernando Pais

Profissional de seguros

O Preço dos Seguros
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aumentos com custos de reparação 
dos veículos, tratamentos clínicos 
de pessoas, atualização de pensões 
por invalidez, etc, facilmente 
se percebe que alguma coisa 
pode não estar bem. E é fácil 
perceber que algo possa não 
estar bem. Basta olhar um pouco 
para trás e lembrar alguns dos 
nomes de seguradoras que foram 
desaparecendo, absorvidas por 
outras que entretanto dão também 
sinais de poderem vir a eclipsar-
se. Do meu tempo e de memória, 
lembro-me das desaparecidas 
companhias de seguros “O 
Trabalho”, “Oceânica”, “Sociedade 
Portuguesa de Seguros”, 
“Portugal Previdente”, “A Social”, 
“Garantia”, “Aliança Seguradora”, 
“UAP”, “PFA”, “Inter Atlântico”, 
“Royal Exchange”, “Royal & Sun 
Alliance”, “Europeia”, “Equitativa” 
e “Aegon”, entre outras. Num 
contexto mais recente, quem não 
se lembra ainda da “Império”, 
da “Mundial Confiança”, da 
“Bonança”, ou mesmo da “Real” 
e da “Global”? Outras estão à 
beira do último estertor. Pois, são 
muitos nomes a desaparecerem 
num curto espaço de tempo para 
que tudo esteja bem. Alguns dirão 
que é o mercado a funcionar. De 
certeza que sim. Com tudo o que 
o mercado tem de bom e de mau 
quando funciona livremente. 

Mas então o que tem levado 
a esta diminuição abrupta 
dos preços, geradora de tanta 
intranquilidade na industria? 
Reparem que os preços são, ou 
deviam ser tecnicamente falando, 
fixados à posteriori, ou seja, para 
um determinado universo de 
clientes, em função do historial de 
resultado obtido em matéria de 
sinistralidade, assim os preços se 
estabeleceriam para esses mesmos 
clientes, de modo a salvaguardar, 
não só o pagamento dos sinistros, 
mas também como é obvio, 
todas as despesas inerentes ao 
funcionamento das empresas de 

seguros (salários de funcionários; 
infraestruturas, comissões de 
mediadores, etc), não esquecendo 
o necessário e o justo lucro que, 
como em qualquer outra atividade, 
é a razão de ser do negócio. Sendo 
a solidariedade e a mutualidade 
os nobres princípios subjacentes 
à indústria seguradora, o mesmo 
é dizer que o prejuízo de alguns 
é distribuído e suportado por 
muitos, percebe-se que quanto 
maior for o número de clientes e a 
“massa crítica” num determinado 
risco, maiores probabilidades 
há de diluição desse mesmo 
risco e consequentemente, 
maior probabilidade do prémio 
a pagar pelo cliente ser inferior. 
Deste ponto de vista, as maiores 
seguradoras, com mais clientes, 
teriam assim condições de poder 
proporcionar prémios de seguro 

inferiores às suas concorrentes 
de menor dimensão. Mas este não 
é o único fator, pois por outro 
lado, uma empresa de seguros 
mais pequena, que pratique uma 
política de aceitação de riscos 
mais criteriosa e seletiva, pode 
efetivamente alcançar melhores 
resultados e, por via destes, 
apresentar-se no mercado mais 
competitiva. Mas também não 
ficamos por aqui em matéria de 
fatores influenciadores do prémio 
final do cliente. Claro que quanto 
mais “pesada” for a estrutura, 
maiores custos tem de suportar, os 
quais inevitavelmente terão de ser 
refletidos no preço. E aqui entram 
as operadoras de seguro direto, 
cuja aparecimento no mercado 
há uns anos atrás foram um 
efetivo foco de desestabilização. 
Apostadas em ganhar mercado 
sobretudo nos grandes centros 
populacionais, sem grandes 
custos operativos, sem escritórios, 
sem mediadores, e com uma 
política muitíssimo seletiva 
que aponta(va) essencialmente 
para o seguro obrigatório de 
responsabilidade civil automóvel, 
e dirigida quase em exclusivo 
aos ligeiros de passageiros, as 
seguradoras diretas entraram 
“a matar”, assistindo-se nos 
primeiros anos a um enorme 
crescimento das mesmas, o qual 
parece agora ter estagnado, em 
boa medida porque obrigou as 
outras empresas de seguros a 
responderem. E chegamos a um 
ponto em que o preço baixo já não 
é exclusivo de uma seguradora 
direta, nem a qualidade de 
serviço é um exclusivo de uma 
seguradora tradicional. - Um 
pequeno parêntesis para dizer 
que sempre me surpreendeu 
a concorrência que algumas 
destas seguradoras faziam/fazem 
dentro do próprio grupo a que 
pertenciam/pertencem, com uma 
confrangedora passividade dos 
meios tradicionais de distribuição, 
nomeadamente dos mediadores 

“E chegamos a 
um ponto em que 
o preço baixo já 
não é exclusivo 

de uma 
seguradora 

direta, nem a 
qualidade de 
serviço é um 

exclusivo de uma 
seguradora 

tradicional.”

Crónica: O Preço dos Seguros
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que com esses grupos trabalha(va)
m. Continuando, e aproveitando 
a referência ao aparecimento das 
seguradoras diretas, importa 
referir que de facto, o que tem 
originado a queda abrupta dos 
preços, tem sido a prevalência 
de critérios comerciais sobre 
critérios técnicos, alguns deles 
acima enunciados. A concorrência 
desregrada entre os vários 
operadores no mercado, quase 
autofágica, foi durante muito 
tempo suportada nos proveitos 
financeiros decorrentes da 
bolha especulativa do mercado 
bolsista. Ganhava-se o suficiente 
na vertente financeira para fazer 
esquecer os princípios técnicos 
que deviam (devem) nortear a 
atividade. Com a queda das bolsas 
porém, a recuperação das regras 
técnicas mais basilares torna-se 
inevitável, e é muito provável que, 
após cerca de 20 anos em queda 
livre, se assista de agora em diante 
a alguma inversão em matéria de 
preços. Forçosa e inevitavelmente. 
Doa a quem doer, nomeadamente 
ao consumidor final que somos 
todos nós. E a quem puder ficar 
alarmado perante o pagamento 
de mais alguns euros pelo custo 
anual do seu seguro, eu sugiro 
uma redefinição das prioridades na 
gestão das suas despesas. Tenho 
muita dificuldade, mas muita 
dificuldade mesmo, em aceitar 
uma reclamação de 10 ou 15 € 
de aumento do custo anual de 
um seguro, quando tal verba não 
paga uma mensalidade da Sport 
TV (passe a publicidade) ou a 
mensalidade de uma televisão por 
cabo que a troco de 40 a 50 € por 
mês, oferece cento e tais canais 
que no fundo ninguém vê. Os 
exemplos poderiam ser outros e 
em grande número, mas não quero 
ferir suscetibilidades, até porque 
reconheço o direito a cada um de 
ter os seus vícios e gastar o seu 
dinheiro onde bem lhe apetece. 
O que me custa é que se encare 
sempre o seguro como um mal 

necessário e seja no seguro que 
se procure cortar em primeiro 
lugar. O que leva afinal as pessoas 
a trocar compulsivamente de 
seguradora? E de mediador? 
Se está bem servido, que diferença 
fazem realmente 10 ou 20 € anuais? 
Atenção que não digo que mais caro é 
forçosamente melhor. Nada disso. Mas 
acredito na qualidade dos produtos, 
acredito que o profissionalismo e a 
prestação de um bom serviço têm de 
ser reconhecidos. Sobretudo acredito na 
capital importância dos seguros para que 
tudo se resuma ao fator preço. Na minha 
opinião, o preço não pode constituir-se 
nem sequer como primeiro, muito menos 
como único fator de análise de um seguro.

(*) Em terminologia própria da atividade, 
“prémio” é o que o cliente paga. Equivalente 
portanto a preço do seguro.

Crónica: O Preço dos Seguros



ÍNDICE

SER27

Gosto muito de rir. 
O tempo foi permitindo 
retirar quase todas as dúvidas 
relativamente aos benefícios 
que rir consegue trazer. Estou 
absolutamente convencido de que 
rir ajuda a atenuar alguns males, 
ainda que em muitos dos casos não 
os consiga curar. Uma das coisas 
mais preciosas do riso é que não 
necessita de ter horários marcados 
nem programação. Pode acontecer 
devagar ou depressa e a qualquer 
hora do dia. Por vezes é previsível 
e talvez por isso, menos intenso. 
Mais prazeroso, se inesperado. 
É comum uma boa dose de riso 
fazer esquecer a pequena artrose 
num dos joelhos ou a dor habitual 

numa cicatriz antiga que surge nas 
mudanças de lua. Uma gargalhada 
pode conseguir também 
transportar temporariamente 
um problema adiando-o para um 
outro dia e ao mesmo tempo fazê-
lo diminuir. Com sorte, pode até 
mesmo apagá-lo, deixando-nos 
mais felizes. 
Com tanto benefício, não será 
difícil conseguirmos uma lista 
daquilo que mais nos foi fazendo 
rir ao longo da vida. Nela, estarão 
um conjunto de coisas e pessoas 
que queremos certamente manter 
perto no presente e também 
projectar no futuro, assegurando 
assim que possamos continuar a 
rir durante muito e muito tempo.
No entanto, mais do que 
inventariar o que nos envolve e de 
que focalizar o nosso olhar para o 
exterior, existe uma outra forma 
de riso não menos espectacular 
e que nos ajuda a encontrar um 
enorme equilíbrio interior. A 
meu ver, uma enorme qualidade: 
A capacidade de rirmos de nós 
mesmos!
No meio de uma rua cheia de 
gente, quando olhamos para os 
nossos pés ou vemos alguém 
que faz lembrar uma das muitas 
figurinhas que já fizemos na 
vida. No meio da leitura de um 

artigo ou na espera da consulta 
do médico e damos conta que 
trazemos a camisola do avesso. 
Ou numa sapataria, quando 
experimentamos uns sapatos 
novos e damos conta que o dedão 
grande rompeu a ponta de uma 
das meias ou peúgas. No meio do 
trânsito quando mostramos os 
dentes para o espelho retrovisor e 
vemos que temos dificuldade em 
aproximar-nos por causa do cinto 
de segurança.
Rir de nós mesmos, simplesmente 
por tudo e por nada. Por muito ou 
por pouco. Simplesmente rir, de 
nada nem de ninguém. Apenas de 
nós.
Ri-te! Se não tens motivo, olha 
bem para ti!

José Rodrigues
Visar

RIR, de nós mesmos

Opinião: Rir de nós mesmos
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Os desafios são muitos e as 
pressões constantes, num mundo 
global onde a concorrência é feroz 
e onde todos querem vencer e ser 
os melhores.
O que carateriza os líderes que 
trabalham e garantem hoje um 
sucesso duradouro no tempo? O 
que revelam que nos permite vê-lo 
como líderes do futuro?

1. Implementa a sua visão de 
futuro sem medo;
Tem a capacidade de agir e 
promover, sem medo, a ação de 
todos. Não teme a rejeição ou o 
fracasso porque tem consciência 
da sua missão, valores e 
capacidade de implementação. 
Transforma o fracasso em 
feedback fundamental aos seus 
próximos passos.

2. Conhece e vivencia os seus 
valores;
Reconhece as suas falhas 
e pede desculpa. Assume a 
responsabilidade pelos erros da 
sua equipe e estende os créditos 
do sucesso aos seus seguidores. 
Cumpre o que promete aos seus 
liderados, mesmo que para isso 
tenha de se confrontar com os 
seus superiores e com a sua 
empresa.

3. Tem autoconhecimento, 
reconhece as suas emoções e é 
equilibrado;
Sabe quais são os seus pontos 
fortes e fracos, oportunidades 
e ameaças. Entende que pode 
controlar suas emoções e, com 

isso, gerenciar a própria motivação 
e a dos seus seguidores.

4. Tem uma visão de futuro;
Tem certeza da sua visão e dos 
efeitos que sua atuação tem ao 
seu redor. Tem uma visão clara 
de futuro, do que quer ser, de 
onde e com quem quer estar nos 
próximos anos.

5. É criativo;
É criativo, não somente no sentido 
literal da palavra.

6. É um coach;
Lidera por meio de perguntas 
e não de respostas e colocar-se 
em pé de igualdade com seus 
liderados. Pressupõe que todos 
têm dentro de si um potencial 
ilimitado. É conhecedor e 
respeitador da missão, valores 
e objetivos de cada um dos seus 
seguidores.

7. Tem uma vida equilibrada;
Sabe que a liderança não é um 
conceito que se aplica somente 
ao trabalho. É um líder na sua 
própria família, comunidade e da 
sua saúde.

8. É íntegro;
Não se deixa levar por tentações.

9. É flexível e com um forte 
caráter de adaptação;
Tem a capacidade de exercer 
papéis diversos e comporta-se de 
maneira diferente de acordo com 
as situações que se apresentam 
e, principalmente, com pessoas 

diferentes. Consegue redefinir 
rapidamente estratégias em 
caso de necessidade, não ficando 
“preso” ao previamente definido. 
Conhece o perfil comportamental 
dos seus liderados e adapta-
se a eles. Sente-se confortável 
no mundo global, liderando 
profissionais que lhe reportam 
diretamente a partir de países 
diferentes.

10. Valoriza o potencial humano 
e constrói relacionamentos de 
respeito e confiança.
Tem autoconfiança, paixão pelo 
que faz e amor pelas pessoas, 
o que lhe permite colocar-se 
numa posição de igualdade com 
seus seguidores, sem medo de 
ser desrespeitado, superado ou 
desqualificado.
A liderança é cada vez mais “uma 
arte”, como refere José Maria 
Neves, Primeiro-ministro de 
Cabo Verde. E dominá-la é cada 
vez mais um trabalho de extrema 
importância, capaz de fazer a 
diferença em quem a exerce e em 
quem é liderado.
Olhando para si e para o seu 
desempenho enquanto líder, pode 
afirmar que é um líder do futuro? 
Que caraterísticas precisa ainda de 
potenciar?

Nota: Estes critérios foram adaptados e ampliados 
a partir do parecer de Arthur Diniz* e dos pontos-
chave dos livros “What Matters Now” e “The Future 
of  Management” de Gary Hamel. Arthur Diniz é 
economista com MBA pela Columbia Business School,  
certificado internacional de coaching pela Lambent 
e pela Erickson College, no Canadá, e com o curso 
de extensão em Coaching Estratégico pela FIAUSP. 
É fundador e dirige a Crescimentum-Coaching for 
Performance. Em dezembro de 2001 foi eleito um dos 
20 CEO do futuro segundo uma avaliação feita pela 
Korn/Ferry, FIA e Você S/

O Futuro...hoje: Os líderes do Futuro

OS LÍDERES DO FUTURO
É da sua capacidade para exercer uma liderança consistente e adequada ao 
ambiente e à cultura da sua organização, que depende o seu sucesso e o dos que 
leva consigo. O futuro está aí e é hoje que deve prepará-lo para que se mantenha 
na linha frente.
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2016 

Programas Avançados 
 
MiniMBA em Gestão Estratégica e Empresarial 
 
MiniMBA em Fiscalidade 
 
Pós Graduação em Gestão de Pessoas nas Organizações 
 
Pós Graduação em Alta Performance Comercial 
 
Pós Graduação em Marketing Intelligence e Big Data 

Programas de Especialização 
 

Gestão de Lares e Serviços Geriátricos 

Direito do Trabalho 

Planeamento e Gestão Turística 

Marketing Agrícola  

Atendimento de Excelência a Clientes: Vinhos 

Decoração e Funcionalidade de Espaços  

Línguas (profissões e de negócios): “à medida” 

Programas Executivos - Abordagem via estudos de caso 
 

Marketing Relacional e Vendas Consultivas  
 
Gestão de Talentos e Competências 
 
Leitura e Análise de Mapas Financeiros e Contabilísticos 
 
Ferramentas de Gestão Logística e Operações 
 
Práticas de Gestão e Estratégia 
 
Desenvolvimento Pessoal e Liderança 
 

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

Programas Intensivos 

Sponsor Creditação 

http://www.escoladenegocios.com/


ÍNDICE

EVOLUIR30
Incentivos:	Sistema	de	Incentivos	à	Qualificação	e	Internacionalização	das	PME

PORTUGAL 2020 
Sistema de Incentivos à Qualificação e 

Internacionalização das PME
 A Visar e a Lopes Garcia preparam a sua candidatura a este sistema, cujas candidaturas estão abertas até 13 de maio.

Internacionalização das 
PME - Reforçar a capacitação 
empresarial das PME através 
do desenvolvimento dos seus 
processos de qualificação 
para a internacionalização, 
valorizando os fatores imateriais 
da competitividade, permitindo 
potenciar o aumento da sua base e 
capacidade exportadora.

Qualificação das PME - 
Reforçar a capacitação empresarial 
das PME através da inovação 
organizacional, aplicando 
novos métodos e processos 
organizacionais, e incrementando 
a flexibilidade e a capacidade de 
resposta no mercado global, com 
recurso a investimentos imateriais 
na área da competitividade. 
 Incentivo a fundo perdido com 
o limite de 500.000 euros por 
projeto individual:
• Taxa 45% sobre o total das 
despesas elegíveis (40% para PME 
localizadas na Região de Lisboa);
• Taxa de 50% a 70% para a 
formação profissional;
• Taxa de 50% para a contratação 
de recursos humanos altamente 
qualificados.

Tipologias:
Internacionalização
• Conhecimento de mercados 
externos;
• Presença na web, através da 
economia digital, incluindo 
designadamente o lançamento 

de catálogos virtuais de bens e 
serviços;
• Desenvolvimento e promoção 
internacional de marcas;
• Prospeção e presença em 
mercados internacionais;
• Marketing internacional;
• Introdução de novo método 
de organização nas práticas 
comerciais ou nas relações 
externas;
• Certificações específicas para os 
mercados externos.

Inovação organizacional e 
gestão
• Introdução de novos métodos ou 
novas filosofias de organização do 
trabalho, reforço das capacidades 
de gestão, estudos e projetos, 
redesenho e melhorias de 
layout, ações de benchmarking, 
diagnóstico e planeamento, 
excluindo as alterações que 
se baseiem em métodos de 
organização já utilizados na 
empresa;

 Economia digital e 
tecnologias de informação e 
comunicação (TIC)
• Desenvolvimento de redes 
modernas de distribuição e 
colocação de bens e serviços no 
mercado;
• Criação e/ou adequação dos 
modelos de negócios com 
vista à inserção da PME na 
economia digital que permitam 
a concretização de processos 

desmaterializados com clientes e 
fornecedores através da utilização 
das TIC;

Criação de marcas e design
• Conceção e registo de marcas 
(incluindo a criação de marcas 
próprias ao nível do produto 
e da empresa), novas coleções 
e melhoria das capacidades de 
design, excluindo as alterações 
periódicas e outras de natureza 
cíclica e sazonal;

Desenvolvimento e 
engenharia de produtos, 
serviços e processos
• Melhoria das capacidades 
de desenvolvimento de 
produtos, processos e serviços, 
designadamente pela criação 
ou reforço das capacidades 
laboratoriais, excluindo testes de 
qualidade dos produtos, protótipos 
e provas de conceito;

Proteção de propriedade 
industrial
• Patentes, invenções, modelos de 
utilidade e desenhos ou modelos;

Qualidade
• Certificação, no âmbito 
do sistema português da 
qualidade (SPQ) ou de sistemas 
internacionais de certificação, de 
sistemas de gestão da qualidade 
ou de outros sistemas de gestão 
não incluídos nas restantes 
tipologias e que sejam relevantes 
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para a qualidade dos produtos, 
serviços, ou processos de gestão 
das empresas, certificação 
de produtos e serviços com 
obtenção de marcas, bem como 
a implementação de sistemas de 
gestão pela qualidade total;

Transferência de 
conhecimento
• Aquisição de serviços de 
consultoria e assistência técnica, 
nos domínios da transferência de 
conhecimentos e certificação de 
sistemas de gestão da investigação, 
desenvolvimento e inovação (IDI);

Distribuição e logística
• Introdução de sistemas de 
informação aplicados a novos 
métodos de distribuição e 
logística;

Eco-inovação
• Incorporação nas empresas 
dos princípios da eco-eficiência 
e da economia circular, com 
vista a promover uma utilização 
mais eficiente dos recursos, 
incentivar a redução e reutilização 
de desperdícios e minimizar a 
extração e o recurso a matérias-

primas. Inclui a certificações de 
sistemas, serviços e produtos na 
área do ambiente, obtenção do 
Rótulo Ecológico e sistema de 
ecogestão e auditoria (EMAS);

Formação Profissional
• Ações de formação que permitam 
uma melhor eficácia dos processos 
de inovação das PME, incluindo 
as intervenções formativas para 
empresas;

Contratação de recursos 
humanos altamente 
qualificados pelas empresas, 
associada a estratégias de 
inovação.
Beneficiários:
São beneficiários as PME de 
qualquer natureza e sob qualquer 
forma jurídica, sendo excluídas as 
PME com as seguintes atividades 
(CAE):
• Produção agrícola primária, da 
produção animal, caça e florestas 
(divisão 01 e 02);
• Pesca e aquicultura;
• Financeiras e de seguros – 
divisões 64 a 66;
• Administração Pública e Defesa 
– divisão 84;

• Lotarias e outros jogos de aposta 
– divisão 95.
Incentivo:
Os apoios previstos na presente 
portaria são concedidos sob 
a forma de Incentivo Não 
Reembolsável, a uma taxa máxima 
de 45%, até ao montante máximo 
de €500.000.
Aos custos elegíveis com a 
contratação de recursos humanos 
altamente qualificados nas 
empresas, a taxa base de incentivo 
é de 50%.
Aos custos elegíveis de formação 
profissional é concedido um 
incentivo calculado através da 
aplicação de uma taxa base de 
50%, que pode ser acrescida 
das seguintes majorações, não 
podendo, em qualquer caso, a taxa 
global ultrapassar os 70%:
• 10%, se a formação for dada a 
trabalhadores com deficiência ou 
desfavorecidos;
• 10%, se o incentivo for concedido 
a médias empresas;
• 20%, se o incentivo for concedido 
a micro e pequenas empresas.

Incentivos:	Sistema	de	Incentivos	à	Qualificação	e	Internacionalização	das	PME
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CRÓNICA: Bons Exemplos

Muito recentemente tive uma 
conversa sobre Liderança em que 
o tema principal tinha a ver com 
a não concordância relativamente 
a esta questão:

Nascemos já com predisposição 
para sermos Líderes ou os 
Líderes podem fazer-se?

Tenho uma opinião muito forte 
em relação a este ponto em que 
a ponto fundamental tem a ver 
com a Educação e a forma como 
somos preparados para a Vida. 
Tudo começa no Berço, em 
casa, na escola e nas primeiras 
experiências profissionais.

Quantos de nós ouvimos o 
desejo dos nossos pais, onde tudo 
começa, para eles próprios e para 
os seus filhos!

Um empregozinho seguro, uma 
casinha, um carrinho e algum 
dinheirinho no bolso…

O que podemos esperar destes 
desejos? E que exemplos 
podemos esperar? E que 
educação vamos ter?

Isso mesmo que se deseja. Ora 
desta forma, como podemos 
ter Líderes? Como podemos 
preparar alguém para ser Líder? 
Como podemos esperar que 
aconteçam “coisas diferentes”?

Esta pequena introdução para 
falar um pouco do tema desta 
Bixmix.

Os bons exemplos e a preparação 
para a vida começa mesmo 
em casa com os nossos pais e 
outros familiares que podem 
e devem dar asas a que cada 
um possa voar de uma forma 
diferente. Os bons exemplos, a 
observação das boas praticas, o 
incentivo para que se tomem as 
decisões corretas mesmo com 
perdas financeiras ou menores 
crescimentos e desempenhos são 
fundamentais em qualquer ramo.

O mesmo se aplica na vida 
familiar.

Chegados ao mercado de 
trabalho os exemplos do 
atuais Líderes ou colegas é 
um ponto fulcral para que os 
bons exemplos que se esperam 
venham já de casa e da escola. 
Que perdurem no futuro e que 
sejamos também motores dos 
mesmos.

Li recentemente que alguns 
países na escola preparam os 
seus educandos para falarem em 
público desde muito cedo. Este 
é apenas um ponto de um bom 
exemplo que ainda nos falta 
muito em Portugal. As pessoas 

tem receio de falar em público, 
muitas vezes até para plateias 
de uma dimensão reduzida. Não 
aprenderam, não tiveram esses 
exemplos…

Mas, atenção, que tudo é possível 
e isso pode treinar-se, aprende-se 
e por isso é possível de reverter 
com ajuda e bons exemplos 
que existem. E são muitos, 
felizmente.

Basta querer.

É neste querer está o que 
considero fundamental.

O querer organizado, 
programado e balizado pelos 
bons exemplos sejam culturais, 
morais ou éticos.

Isto, é EDUCAÇÃO.

Rui Pio
gestor espaço Liberty Seguros

Bons Exemplos



FIGUEIRA DA FOZ: 22/04/2016
Inscrições abertas!

Programa
Módulo I - Caraterização do Sistema Fiscal Português
Módulo II - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC)
Módulo III - Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS)
Módulo IV - Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)
Módulo V - Contencioso tributário
Seminário 1: "Seminário 1: "Tributação dos grupos de sociedades" e "Fiscalidade na fusão
 e dissolução de sociedades"
Seminário 2: "Fiscalidade internacional"

Duração: 120 horas

Investimento
Taxa de inscrição: 100€
Propinas: 10 mensalidades de 100€

Informações e Inscrições
Tlf: 233 414 054 | 232 415 999 | geral@escoladenegocios.com | www.escoladenegocios.com

Certificação

MiniMBA em

Fiscalidade

Equiparação  

22

2ª e

http://www.escoladenegocios.com/
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Visar XXI – Gestão de Caixa
A Visar e a Scantec Informática desenvolveram, em parceria, um software de gestão de caixa, 
pensado por contabilistas para contabilistas. 
VISAR XXI, surge com uma apresentação simples, intuitiva e de fácil navegação, simplificando 
processos administrativos.
O objectivo deste programa é agregar toda a informação do cliente, desde a designação social, 
enquadramento fiscal, senhas de acessos aos portais das finanças e segurança social, avenças, 
contactos, etc. 
No que toca a pagamentos/obrigações fiscais, o software permitirá agendar notificações que serão 
automaticamente enviadas para o cliente, evitando atrasos e coimas.
Outra vantagem do VISAR XXI é o facto de os utilizadores poderem aceder à ficha dos clientes, 
onde quer que se encontre, colocar memorandos e delegar tarefas para outro utilizador de forma 
rápida e eficaz.
Para gabinetes de contabilidade com escritórios em vários pontos do país, é ainda possível aceder 
e fazer lançamentos de caixa, em qualquer um deles. Isto porque, a base de dados e toda a gestão 
será disponibilizada na web, evitando a instalação do software no computador e em servidores. 
O lançamento oficial deste software aconteceu em março , e o mesmo será disponibilizado numa 
versão de demonstração, disponibilizada por 8 dias úteis, e posteriormente para venda, pelo 
investimento de 500€+IVA.

BIZMIX+: A rede social direcionada para os negócios
Já imaginou um espaço privado e seguro, onde a comunicação entre várias empresas 
pode potenciar mais negócios? A VISAR JÁ! E por isso criou a BIZMIX+!
A rede empresarial BIZMIX+ surge para possibilitar o networking (troca de contactos) 
entre todos os membros aderentes. 
Por vezes contratar um serviço é um problema, por vários motivos: não se sabe a quem 
recorrer, dá trabalho, implica muitos contactos e por vezes poucas respostas. 
Depois surge o preço: se demasiado caro, é excluído, se muito barato, torna-se duvidoso! 
E a dúvida persiste porque não se conhece ninguém que recomende aquela empresa.
Atenta a esta realidade e, em particular às necessidades dos clientes, a Visar começou 
a imaginar uma plataforma/rede, exclusiva, onde todos os seus clientes, dos diversos 
sectores de actividade se pode, registar e potenciar o seu negócio.
Como? De uma forma muito simples! Cada cliente terá um registo para aceder à 
rede social BIZMIX+, onde de forma personalizada, apresenta o seu negócio e, fica 
disponível para fornecer ou vender. 
A utilização da BIZMIX+ (www.bizmixmais.com) será gratuita, para uso exclusivo dos 
clientes VISAR.
Quer aderir?

http://www.bizmixmais.com
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IRS 2015 - enviado em 2016

Alterações IMI 2017 

Prazos e informação de apoio à entrega da declaração 
modelo 3 (rendimentos de 2015).: 

Declarações enviadas por via eletrónica no Portal das 
Finanças ou em papel:

Durante o mês de abril para declarar exclusivamente 
rendimentos das categorias A e/ou H;

Durante o mês de maio, nos restantes casos.

Nota: As declarações que incluam os anexos B, C, D, 
E, I e L são obrigatoriamente enviadas pela Internet.

O Orçamento de Estado para 2016 
já foi publicado.

Foi publicada, em Diário da 
República, a Lei n.º 7-A/2016 que 
aprova o Orçamento de Estado 
para 2016 (OE 2016). O presente 
documento entra em vigor 
amanhã e traz algumas alterações- 
propostas pelos partidos de 
esquerda -, relativamente à 
proposta inicial do Governo, 
que,juntamente com outras já 
conhecidas, produzem impacto 
nos rendimentos dos agregados 
familiares e empresas. Confira dez 
das principais medidas do OE 2016 
agora aprovado, que alteraram a 
versão inicial.

    10 novas medidas do Orçamento 
de Estado para 2016

1 – Despesas veterinárias no IRS. 
O IVA das despesas veterinárias 
vai passar a poder ser deduzido em 
sede de IRS, até ao limite de 250€ 
(proposta apresentada pelo PAN);

2 – Redução da taxa de IMI. A 
taxa máxima do IMI vai passar 
de 0,5% para 0,45%, mas só se 
aplica no IMI 2017 (proposta 
apresentada pelo PCP);

3 – Manuais escolares gratuitos 
no 1.º ano do ensino básico já a 
partir do ano letivo de 2016/2017 
(proposta apresentada pelo PCP);

4 – Apoio aos desempregados, 
através da criação de uma 
prestação extraordinária de apoio 
a desempregados inscritos no 
regime geral de Segurança Social 
que tenham terminado o período 
de atribuição do subsídio social 
de desemprego, por um período 
de 180 dias, através da concessão 
mensal de um valor igual a 80% do 
montante do último subsídio social 
de desemprego recebido (proposta 
apresentada pelo PCP);

5 – Contribuições dos 
trabalhadores independentes. 
Aprovada a revisão da base 
de cálculo das quotizações e 
contribuições para a Segurança 
Social dos trabalhadores 
independentes (vulgarmente 
denominados como recibos verdes), 
com o objetivo de que estas 
sejam calculadas com base nos 
rendimentos reais efetivamente 
recebidos por esses trabalhadores 
(proposta apresentada pelo PCP);

6 – Tarifa social na eletricidade. 
Torna-se automática a atribuição 
da tarifa social a todas as famílias 
elegíveis, deixando as empresas 
distribuidoras de eletricidade 
de ter influência no processo de 
adesão, passando apenas a receber 
a informação sobre a que famílias 
devem cobrar esta tarifa (proposta 
apresentada pelo BE);

7 – Isenção de pagamento de 
custas judiciais das vítimas de 
violência doméstica nos respetivos 
processos penais que intervenham 
(proposta apresentada pelo BE);

8 – Isenção do ISV. Todas 
as viaturas adquiridas pelas 
Associações Humanitárias 
de Bombeiros e Bombeiros 
Municipais passam a estar 
abrangidas pela isenção do 
Imposto sobre Veículos – ISV 
(proposta apresentada pelo BE);

9 – Descida do valor mensal da 
contribuição para o audiovisual – 
CAV, para as famílias que sejam 
beneficiárias do complemento 
solidário para idosos, do 
rendimento social de inserção, 
do subsídio social de desemprego 
e para as que recebam o 1.º 
escalão do abono de família ou 
que recebam pensões sociais de 
invalidez.(passa a ser de 1€). Por 
outro lado, aumenta em 0,20€ 
o valor mensal da CAV para 
as restantes famílias (proposta 
apresentada pelo BE);

10 – Corte das chamadas rendas 
excessivas na energia. Reavaliação 
do regime de atribuição de 
incentivos à garantia de potência 
disponibilizada pelos centros 
eletroprodutores ao Sistema 
Elétrico Nacional (proposta 
apresentada pelo PEV)
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http://www.libertyseguros.pt

