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EDITORIAL

Empresas com sucesso
Desde o seu lançamento, 
desde janeiro 2012, portanto 
ao longo de 18 edições da 
revista “BIZMIX”, foram 
retratadas histórias 
de sucesso de muitas 
empresas portuguesas, 
cujo desempenho mereceu 
destaque nesta publicação 
pelo seu contributo para o 
crescimento da economia 
nacional. São empresas 
grandes, médias e pequenas 
que se evidenciaram pela 
qualidade do produto e 
inovação, pela investigação e 
desenvolvimento, bem como 
pela estratégia com que se 
afirmaram e venceram nos 
mercados.

Foi pois a pensar num 
conjunto representativo 
de casos de sucesso, 
em matéria de vinhos, 
energia, têxteis, turismo 
e tecnologia industrial, 
que esta edição optou 
por traçar um panorama 
abrangente de algumas 
empresas portuguesas dos 
vários setores de atividade 

com comportamento 
diferenciador. Não tivemos, 
naturalmente, a pretensão 
de esgotar todas as histórias 
bem sucedidas. Voltaremos, 
seguramente, com outros 
exemplos igualmente 
ilustrativos da qualidade 
do tecido empresarial 
português.

É de sublinhar a importância 
dos objetivos conseguidos 
pelas empresas na atual 
conjuntura, nem sempre 
fácil, mas em que a 
perseverança e a visão são 
tidas como decisivas na 
sustentação e prossecução 
dos seus negócios.

Assim, para que uma parte 
significativa das grandes, 
médias e pequenas 
empresas portuguesas 
esteja em condições de 
serem bem sucedidas, 
demonstrando capacidade 
para investir na qualidade 
e inovação, bem como 
para competir, vendendo 
onde a concorrência por 

vezes, é especialmente 
forte, torna‑se necessário 
que assumam, como 
incontornáveis, os fatores 
de competitividade mais 
críticos: qualidade, 
inovação, marketing, 
design, marca, imagem 
e recursos humanos 
qualificados. A estes 
acresce ainda um conjunto 
de condições também 
relevantes, como seja, a 
cooperação empresarial, o 
financiamento, a utilização 
de informação estratégica 
identificando, por exemplo, 
as vantagens competitivas 
face à concorrência 
(nichos/segmentos bem 
identificados), de molde a 
conferir sustentabilidade 
ao sucesso entretanto 
alcançado.

Fernando Cardoso

Texto escrito conforme o Acordo 
Ortográfico ‑ convertido pelo Lince.         
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ESTUDO: Projeções para a economia Portuguesa 2016-2018

Projeções para a 
economia Portuguesa
2016-2018
As projeções para a economia portuguesa publicadas neste artigo apontam 
para a continuação de um crescimento moderado  da atividade económica, 
globalmente em linha com a evolução atualmente  projetada para o conjunto 
da área do euro. Para 2016 antecipa‑se um crescimento de 1,5 por cento, 
semelhante ao registado em 2015.

Recuperação moderada da 
atividade, com abrandamento 
no final do horizonte de 
projeção

As projeções para a economia 
portuguesa apontam para a 
manutenção da recuperação mode- 
rada da atividade económica, com 
um ligeiro abrandamento no  final 
do  horizonte de  projeção. Este 
abrandamento traduz essencialmente 
a evolução da procura interna, 
nomeadamente do consumo 
privado, sendo que as exportações 
mantêm um contributo  líquido de 
importações próximo de 1 por cento 
no horizonte de projeção. Em média 
no período 2016-2018, o crescimento  
do  PIB deverá ser semelhante ao 
projetado para a área do euro e, no 
final do horizonte de projeção, o 
seu nível deverá estar próximo do 
observado antes do início da crise 
financeira internacional.

O consumo privado deverá 
apresentar um crescimento 
ligeiramente inferior a 2,0 por cento 
em 2016 e 2017, desacelerando em 
2018. Esta evolução é compatível 
com a continuação da redução do 
endividamento dos particulares 
em percentagem do rendimento 
disponível, que em 2018 será cerca 
de 20 p.p. inferior ao nível de 2008.

O  crescimento  do  consumo  
projetado  para 2016  é inferior  ao 
registado em  2015,  refletindo, em 
larga medida, a evolução do consumo 
de bens duradouros, em particular de 
veículos automóveis. Após o elevado 
dinamismo observado em 2014 e 
2015, com taxas de crescimento real 
acima de 10 por cento, associado em 
parte a compras adiadas durante 
o período de recessão, projeta-
se uma evolução do consumo de 
bens duradouros ao longo do 
horizonte de projeção em linha 
com a elasticidade histórica face ao 
rendimento disponível. A informação 
já disponibilizada para 2016 aponta 
para a possibilidade de alguma 
antecipação de compras no início do 
ano, motivada pelas alterações ao 
enquadramento fiscal associado aos 
veículos automóveis incluídas no 
OE2016.

Em relação ao consumo corrente, 
antecipa-se que o seu crescimento 
em 2016 seja inferior ao registado 
no ano  anterior. Esta evolução 
reflete a relativa estabilização do 
nível do consumo corrente  no 
último trimestre  de 2015, após o 
crescimento  observado  nos  três  
trimestres anteriores, assim como 
a desaceleração dos principais 
indicadores de curto prazo no início 
de 2016, num quadro de incerteza 

particular mente elevada. Contudo, 
antecipa-se que o nível de consumo 
corrente recupere ao longo do ano, 
em linha com a aceleração do rendi- 
mento disponível real,  influenciada 
pela  continuação de melhoria das 
condições no mercado de trabalho, 
pelo aumento  do salário mínimo 
e pelas medidas de reposição de 
rendimento incluídas no OE2016.

Para 2017 e 2018 é projetada  uma 
evolução do  consumo privado em  
linha  com  o perfil do rendimento  
disponível real das famílias, num 
contexto de recuperação moderada 
do emprego, moderação salarial no 
setor privado e aceleração dos preços 
no consumidor.  Em 2018 o consumo 
privado e o rendimento  disponível 
das   famílias   deverão  desacelerar,  
refletindo em larga medida o 
abrandamento  das remunerações 
líquidas, após o impacto positivo 
da reposição dos cortes salariais 
no setor público e da eliminação da 
sobretaxa extraordinária ao imposto  
sobre o rendimento  das famílias no 
período 2015-2017.

A Formação Bruta de Capital Fixo 
(FBCF) deverá apresentar uma 
forte desaceleração, de 3,7 por 
cento em 2015 para 0,7 por cento 
em  2016,  refletindo em  larga  
medida a evolução  da  componente   
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empresarial.  Esta dinâmica  está  
condicionada  pela  evolução negativa 
do investimento em máquinas e equi-
pamentos no final de 2015,  que  se 
terá  prolon- gado no início de 2016, 
de acordo com a informação mais 
recente relativa à importação  de 
máquinas. Ao longo do ano antecipa-
se que o nível da FBCF empresarial 
recupere, em linha com a evolução da 
atividade económica.

Relativamente à FBCF em habitação, 
a projeção aponta para um novo 
crescimento do investimento em 
habitação em 2016, em linha com o 
aumento do rendimento  disponível 
e com o desagravamento da 
situação no mercado de trabalho. 
No entanto, no início de 2016 esta 
componente deverá registar uma 
evolução negativa, que se considera 
de natureza temporária,  dado 
estar influenciada pelas condições 
meteorológicas adversas.

No restante horizonte de projeção, 
a FBCF deverá apresentar uma 
recuperação, crescendo acima 
de 4 por  cento. Esta evolução 
está associada a um aumento da 
procura global, bem como a uma 
progressiva melhoria das  condições 
de  financiamento. No  entanto, o 
dinamismo da FBCF será inferior ao 
anteriormente  projetado. De facto, 
o atual ciclo económico tem estado 
associado a um fraco dinamismo 
no investimento, sendo este fenó- 
meno  extensível às economias 
desenvolvidas e, em particular, 
à área do euro constituindo, 
aliás, uma das caraterísticas 
mais marcantes da atual fase de 
crescimento económico. No caso 
da economia portuguesa, um fator 
que conti- nuará a condicionar as 
decisões de investimento é o elevado 
endividamento  das sociedades não  
financeiras. Dada  a recuperação 
esperada para a FBCF empresarial, 
o seu peso no PIB no final do  
horizonte de  projeção deverá ser  
pró- ximo do observado em média 
nas duas últimas décadas 

Exportações mantêm 
crescimento robusto ao longo 
do horizonte de projeção

Após um  crescimento  de  5,1 por  
cento  em 2015, as atuais projeções 
para as exportações de bens e 
serviços apontam para um aumento 
de 2,2 por cento em 2016 e uma 
aceleração para taxas em torno  
de 5 por cento em 2017 e 2018, 
respetivamente. Num quadro de 
relativa estabilização do crescimento 
da procura externa, em linha com 
as hipóteses técnicas do exercício, 
a desaceleração das exportações 
em 2016  reflete essencialmente 
a redução das exportações  de  
bens  energéticos  motivada 
pelo  encerramento temporário 
de  uma  refinaria no início do ano. 
Adicionalmente, assume-se que 
a redução observada em 2015 no 
nível das exportações para algumas 
economias de mercado emergentes, 
nomeadamente  Angola e Brasil, 
terá uma natureza  permanente.  
Em 2017 e 2018 o crescimento 
das exportações reflete,  em  larga 
medida, a evolução da procu- 
ra externa, considerando-se a 
manutenção da quota de mercado 
relativamente constante.

O crescimento robusto das 
exportações, comum  quer  à 
componente  de bens, quer  à 
componente  de serviços, propicia 
a continuação do processo de 
orientação dos recursos produtivos 
para os setores com maior expo- 
sição à concorrência internacional. 
Em 2017 e 2018, as exportações  
apresentam  um contributo líquido 
para o crescimento do PIB supe- rior 
ao da procura interna, projetando-
se um aumento do peso das 
exportações no PIB de cerca de 40 
por cento em 2015 para cerca de 42 
por cento em 2018 (cerca de 30 por 
cento do PIB em 2008).

Ao longo do horizonte de projeção, 
as importações evoluem em linha 
com a elasticidade média histórica 
desta componente face ao crescimen- 
to da procura global ponderada pelos 
conteúdos  importados. Refira-se  
que  se antecipa que as  importações 
desacelerem de  forma  significativa 

em 2016, crescendo ligeiramente 
menos do que as exportações, em 
virtude da desaceleração vincada 
das componentes  da procura global 
com maior conteúdo importado, 
nomeadamente o consumo de bens 
duradouros  (veículos automóveis), 
o investimento empresarial e as 
exportações de bens energéticos.

Excedente na balança corrente 
e de capital ao longo do 
horizonte de projeção

De acordo com as atuais projeções, 
o processo de ajustamento dos 
desequilíbrios externos acumulados 
da economia portuguesa deverá 
continuar  ao longo do horizonte  
de projeção, com a manutenção da 
capacidade de financiamento  da  
economia  portuguesa,  medida pelo 
saldo conjunto  da balança corrente 
e de capital. Esta evolução traduz um 
aumento  da taxa de poupança do 
total da economia e, em menor grau, 
da taxa de investimento.

O  saldo  da  balança  corrente   e  de  
capital situou-se em 1,7 por cento 
do PIB em 2015, antecipando-se que 
ascenda a 2,9 por cento do PIB em 
2016 e 2,3 por cento do PIB em 2017 
e 2018. O aumento do excedente em 
1,2 p.p. do  PIB projetado para 2016  
reflete em  larga medida o aumento  
do excedente da balança de bens e 
serviços. A evolução deste excedente 
traduz na sua quase totalidade um 
efeito favorável de termos de troca, 
associado à diminui- ção do preço 
do petróleo. Por seu turno, a partir 
de 2017, antecipa-se um efeito de 
termos de troca desfavorável, dada 
a hipótese técnica de aumento dos 
preços do petróleo.

Fonte: Banco de Portugal

ESTUDO: Projeções para a economia Portuguesa 2016-2018
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IGNORANTE, mas pouco
 

Jorge Leonardo ‑ Ignorante Wines

“Tem sido um longo caminho... Um projeto com outra cadência, em que os 

resultados exigem paciência, humildade e a adaptação a outro ritmo do 

tempo.A NATUREZA MANDA, tendemos a esquecê‑lo...”
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BIZMIX: Quem é o Jorge 
Leonardo?

JORGE LEONARDO: Sou 
um viseense que deixou a 
cidade aos 17 anos para fazer 
uma licenciatura em Relações 
Internacionais em Lisboa. Passei 
muitos anos a viver e trabalhar 
no estrangeiro. Vivi durante 
meses na África do Sul, como 
observador nas primeiras eleições 
livres em 1994.  Fui Conselheiro 
Transportes na Representação 
Permanente de Portugal junto da 
União Europeia em Bruxelas – é 
a Embaixada portuguesa junto 
da UE. Presidi aos trabalhos nas 
duas presidências portuguesas de 
2000 e 2007, tendo por exemplo 
conseguido negociar um acordo 
unânime de 27 países para o 
lançamento do sistema de satélites 
GALILEO (o GPS europeu, mais 
moderno e que já tem satélites em 
órbita no espaço – deverá estar 
operacional até 2020), na altura 
envolvendo um orçamento de 
3,4 mil milhões de euros. Depois 
destes 9 anos em Bruxelas fui 
para a Embaixada de Portugal 
em Madrid, como Conselheiro 
Económico e Financeiro. A minha 
missão central era acompanhar e 
negociar com o Governo espanhol 
a construção do TGV. Infelizmente 
este projeto de infraestruturas, 
essencial para a nossa ligação 
à Europa, foi poluído pela 
demagogia política e perdemos 
uma oportunidade única, em que 
se verificava o alinhamento dos 
“astros”: o governo português 
queria construir, o governo 
espanhol queria levar as suas 
linhas até à fronteira portuguesa 
e a Comissão Europeia financiava 
o projeto, havia dinheiro para 
o fazer! Viseu ficaria com uma 
ligação de alta velocidade à porta! 
Repare-se que quando se construiu 
a primeira linha de ligação 
ferroviária a Madrid, no século 
XIX, os portugueses tiveram de 
pagar a parte da obra em Espanha, 

para que se pudesse fazer a ligação 
à nossa fronteira. Conclusão, 
o dinheiro e a conjugação de 
vontades desapareceu. O único 
que ficou foi o nosso isolamento 
na ponta da Europa, quando até os 
romanos sabiam da importância 
das infraestruturas para o 
desenvolvimento económico, 
ligando Roma a todos os pontos 
remotos do Império.

Por isso a minha experiência 
profissional centra-se 
sobretudo nos transportes, 
nas telecomunicações, na 
negociação internacional e no 
apoio à internacionalização das 
empresas – tenho uma empresa 
de consultadoria nessa área – 
desenhando planos adaptados para 
cada mercado. A experiência que 
consegui em assuntos europeus, 
desde o direito comunitário até 
às políticas sectoriais, levou 
a que fosse convidado como 
professor para a École Nationale 
d’Administration (ENA), a escola 
de élite francesa para a formação 
de altos quadros – dando formação 
a funcionários de países que vão 
assumir a presidência da União 
Europeia em Espanha, França, 
Hungria, Polónia ou Lituânia. 
Também dou aulas no Mestrado 
de Estratégia, em Luanda, com o 

ISCSP da Universidade de Lisboa. 

Sou ainda consultor da Direção 
Geral Investigação, da Comissão 
Europeia, para avaliação de 
projetos em vários setores: há duas 
semanas terminei um contrato 
em que era vice-presidente 
(junto com um britânico) da 
avaliação de projetos no âmbito 
do desenvolvimento rural do 
Programa Horizonte 2020. Só 
por curiosidade, ocasionalmente 
também trabalho em cinema. 
O ano passado consegui trazer 
para Portugal uma das maiores 
produções de cinema americano 
no nosso país – um filme, que se 
chamará “The Promise” que deverá 
estrear em 2017, do realizador 
Terry George (realizador do Hotel 
Rwanda), com o Christian Bale e o 
protagonista da nova Guerra das 
estrelas, Oscar Isaak.

Faço tudo o que me permita 
continuar a viver na “província”, 
com maior qualidade de vida e 
mantendo uma intensa atividade 
internacional
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B: O que leva um diplomata a 
dedicar-se à agricultura/vinha?

JL: Quando deixei a Embaixada 
de Madrid em 2012 era para mim 
claro que queria fazer um percurso 
diferente. As economias que 
tinha permitiam-me comprar um 
pequeno apartamento em Lisboa, 
para onde fui trabalhar, mas não 
mais do que isso. Sempre achei 
também que deveria devolver 
à região onde nasci parte do 
meu conhecimento e da minha 
experiência. Comecei a pensar 
em voltar – o regresso do filho 
pródigo! Tinha um apartamento 
em Viseu que pus à venda e 
encontrei um comprador que 
queria vender uma casa numa 

aldeia perto de Mangualde. Foi 
o click para a mudança de vida. 
A casa trazia anexa uma quinta, 
com uma vinha plantada, com 
cerca de 40 anos. Castas nobres do 
Dão numa vinha velha! Não seria 
uma pena diluir essa produção 
excecional na cuba de uma grande 
empresa? Porque não vinificar e 
produzir um grande vinho?

B: Porque “Ignorante Wines”?

JL: As conversas com gente 
experiente mostravam-nos a 
nossa total ignorância na matéria 
– estava escolhido o nome 
antes do vinho, IGNORANTE. 
Nunca é tarde para aprender e 
da perseverança, da vontade em 
querer saber, nasce a sabedoria. 
Fui estudar, fiz uns cursos sobre 
vinificação e acompanhei-me 
de quem sabe, o enólogo deste 
projeto, Rui Coutinho, com uma 
extensa experiência.

Nas cidades e na vida urbana 
vivemos a um ritmo em que tudo 
é para ontem. Na negociação 
internacional e depois de viver 
em grandes capitais o nosso ritmo 
de vida acelera-se ainda mais, 
queremos tudo no imediato. A 
vida rural e o projeto de criação 
de um grande vinho (também 
na origem da outra marca, o 
Grandalhão) obrigam-nos a um 
ritmo totalmente diferente. Por 
isso tivemos de esperar até 2016 
para engarrafar a produção de 
2013 e 2014. Até agora foi sempre 
a investir, sem retorno imediato. 
Mas valeu a pena esperar. É 
preciso esperar, ser paciente – a 
Natureza manda!

B: Na “Quinta Lobo da Estrela” 
encontrou castas com 40 anos. De 
que forma “trata” da sua vinha?

JL: O vinho é feito pela natureza, 
pelo trabalho humano, pelo 
conhecimento, pelo amor que 
colocamos nesta tarefa. Mas 

também se faz com planeamento 
e com a análise do mercado. Não 
adianta produzir mais do mesmo 
ou indiferenciado. É necessário 
ter um bom produto de base, as 
videiras, e esse existia, com 40 
anos. Desde o primeiro momento 
decidimos que não seriam 
utilizados herbicidas. Por mais 
garantias que as empresas que o 
comercializam deem, a ação sobre 
a vegetação é radical e envenena. 
Tanto penetra nas ervas daninhas 
como na videira. Queríamos 
garantir a sanidade da videira, 
dos consumidores e dos lençóis de 
água que correm por debaixo da 
vinha. Não queríamos contribuir 
para mais poluição. O que é 
que isto implica? Bastante mais 
trabalho humano e custos muito 
maiores. Porém, na Quinta Lobo 
da Estrela não prescindimos desta 
opção.

Apostámos ainda nas marcas e na 
qualidade de toda a cadeia para 
produzir vinhos de qualidade 
mundial. O Dão pode produzir 
vinhos de qualidade mundial. 
Pode parecer presunçoso, mas 
temos todos os ingredientes para 
que isso aconteça: uvas de vinhas 
velhas, castas nobres, cuidado 
extremo no tratamento da vinha, 
terroir perfeito, vinificação cuidada, 
controlo de qualidade da Comissão 
Vitivinícola do Dão. Boas garrafas, 
rolhas de cortiça natural – não são 
aglomerados – design cuidado dos 
rótulos e contra-rótulos, impressão 
na melhor tipografia do país, uma 
página internet informativa para 
quem quer aprender sobre a vinha 
e o vinho. Fizemos questão de 
procurar a excelência em todas 
as etapas. E depois o nosso Vinho 
– sobre ele fala quem o prova e 
atesta o seu caráter único! 

B: Começou a tratar da vinha em 
2012 e em 2013 e 2014 já tem uma 
produção, pronta a ser vendida. O 
que dif  erencia os vinhos? Fale-
nos de cada um deles..
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JL: São produções limitadas e cada 
garrafa é numerada. Temos duas 
marcas no mercado: o Ignorante 
Reserva 2014 (eram 3106 
garrafas) e o Grandalhão (5600 na 
numeração, embora só tenham sido 
engarrafadas 5134, por exclusão 
dos depósitos acumulados depois 
da filtragem). Ambos estagiam 
com madeira (carvalho francês, 
no Ignorante e carvalho francês 
e americano no Grandalhã0). 
Estamos dependentes da Natureza 
para as quantidades de uva e 
consequentemente de vinho. 
A produção da vinha depende 
dos anos, da meteorologia por 
exemplo. Uns anos são melhores, 
outros produzem menos, os teores 
de açúcar/álcool variam também. 

B: Onde se podem comprar?

JL: Os vinhos estão à venda na 
Quinta (os detalhes estão em www.
ignorantewines.com) ou podem 
ser entregues em casa dos clientes. 
É provável que os preços sejam 
dinâmicos, aumentando com a 
diminuição do stock. Em dois 
meses já colocámos cerca de 20% 
da produção. Por isso o melhor é 
despacharem-se a comprar que o 
Grandalhão não espera!

B: Como é que uma produção 
limitada consegue entrar para o 
“top 10” dos vinhos do Dão?

JL: Quer o Ignorante, quer o 
Grandalhão têm tido excelente 
feed-back: as pessoas que o têm 
provado apreciam a subtileza da 
vinificação, os aromas, o sabor 
único. Por isso decidi enviá-lo 
para prova do melhor Sommellier 
do Mundo, eleito em 2007. São 
provas totalmente cegas – aliás 
a empresa chama-se 100% Blind 
Tasted. O Ignorante obteve 90 
pontos, catapultando-o para 10º 
lugar no ranking dos primeiros 30 
vinhos do Dão provados pelo sueco 
Andreas Larssen. O Grandalhão 
tem uma imagem mais arrojada e 

pretende desdramatizar a imagem 
do vinho, aproximá-lo dos jovens 
adultos - brincamos com o nome 
mas não com o vinho, que continua 
a ser um vinho excecional, embora 
com um teor de álcool mais baixo. 
E um jantar de amigos com o 
Grandalhão dá asas à imaginação e 
à boa disposição.

Depois de três anos de espera, 
num investimento totalmente 
privado, sem receber 1 cêntimo de 
dinheiros públicos ou subsídios, 
entramos agora numa nova fase 
– a comercialização. E estamos a 
testar quais os melhores canais.

B: Como tem sido feita a promoção 
dos vinhos? Sei que estiveram na 
BTL…

JL: Uma pequena produção de 
qualidade não se destina a chegar 
às prateleiras dos supermercados. 
É um vinho exclusivo, para 
clientes exigentes. É um vinho 
que se bebe bem agora, mas que 
também se pode guardar durante 
anos, numa garrafeira. Procuramos 
restaurantes selecionados em 
que o vinho seja bem tratado. E 
procuramos uma ou outra loja de 
vinhos onde o possamos colocar, 
para que mais pessoas possam 
disfrutar.

O primeiro evento onde esteve foi 
a BTL. Eu estava em Madrid na 
semana seguinte a apresentá-lo a 
um importador e ele disse-me que 
já tinha provado o Grandalhão. Eu 
respondi-lhe que era impossível 
porque o vinho só tinha sido 
engarrafado há 10 dias. Mas era 
verdade: tinha estado na BTL 
e um sommelier português, seu 
amigo, tinha-o levado a provar o 
Grandalhão.

Para fazer a promoção do vinho 
apostamos na página da Internet e 
nas redes sociais.  Tem funcionado 
bem, tendo em conta que eram 
duas marcas desconhecidas. A 

primeira versão da página da 
internet foi em inglês – agora 
também já está em português 
– porque queremos também 
internacionalizar a marca, 
sobretudo o Ignorante, cuja 
palavra é comum a várias línguas. 
A reação tem sido excecional.

B: E agora?

JL: O passo seguinte, alavancado 
nas vendas e eventualmente em 
parceria com algum investidor, 
será alargar a produção acedendo a 
boas colheitas e vinificar pequenas 
quantidades, continuando a 
apostar na excelência e na 
internacionalização. Na Quinta 
Lobo da Estrela será criado 
um espaço para disfrutar dos 
meus vinhos, mas também de 
outros bons vinhos, sem limites 
geográficos. E de outros bons 
produtos da nossa região. Um 
espaço de convívio ao fim do dia, 
com o Grandalhão à mesa e um 
copo de Ignorante.
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Regresso às ORIGENS
João Nápoles ‑ Parceiros na Criação

“Chegou a hora de partilhar o que é nosso...
O nosso que queremos que seja vosso!”
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BIZMIX: Como e quando 
surgiu?

JOÃO NÁPOLES: A Parceiros 
Na Criação (PNC) nasceu 
formalmente em Agosto de 2012. 
Surgiu para formalizar um novo 
desafio a que me propus: produzir 
e comercializar vinhos e azeite 
(com a marca h’OUR). 

B: Fale-nos um pouco dos 
vinhos e dos azeites.

JN: Sob a marca h’OUR lançámos, 
em simultâneo em 2013, um 
branco, um tinto e o azeite 
virgem extra. No ano seguinte 
surgiu uma nova referência 
de tinto, um monocasta feito 
100% a partir da casta Touriga 
Nacional e, estamos agora a 
lançar uma novidade, o rosé. 
São, na sua essência, produtos 
“de quinta”, que comportam em 
si o terroir que lhes dá origem. 
É assim considerado também 
porque é um projecto de pequenas 
quantidades, em que toda a cadeia 
é acompanhada por mim. 

O facto de conseguirmos controlar 
todo processo – desde a produção 
da uva/azeitona, passando pela 
feitoria do vinho/azeite, até ao 
engarrafamento –, permite-nos ter 

um produto com pouca variação 
de ano para ano. As nuances 
climatéricas são o único factor 
diferenciador de colheita para 
colheita. 

A matéria-prima dos produtos 
h’OUR tem origem na Quinta de 
Montravesso, situada no Douro, 
na sub-região do Cimo Corgo, 
mais concretamente em Barcos, 
concelho de Tabuaço. Com 
altitudes a variar entre os 450 e 
550 metros, a frescura impressa 
nos 12,5 hectares de vinha e no 
1ha de olival é evidente. São 
vinhos com uma acidez natural 
equilibrada e com carácter, sendo 
que procuramos, vindima após 
vindima, criar vinhos do Douro 
com elegância.

B: É natural de Tabuaço, esteve 
fora, mas acabou por regressar 
às origens. Quando tirou o 
curso de jovem agricultor, já 
estava a projectar algo para a 
quinta?

JN: Sou natural de Espinho, 
embora tenha vivido até aos 5 
anos em Tabuaço. Regressei a 
Espinho, mas aos 19 anos voltei 
para o Douro. Em 1996 entrei na 
Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro (UTAD), onde 

me formei em Gestão Agrária. 
Nesse mesmo ano assumi a gestão 
da propriedade, já que os pais 
tinham as suas vidas em Espinho. 
Em 1997 tirei o curso de jovem 
agricultor por forma a dar início 
a uma série de investimentos, 
que têm resultado na substancial 
melhoria da propriedade. Desde 
essa altura, reconverti cerca de 
70% e aumentei em 40% a vinha 
existente. Mais recentemente, 
a aposta foi na construção 
de infraestruturas (armazém 
de vinhos) e na aquisição de 
equipamentos.

B:E foi fácil a transição para a 
vida do campo?

JN: Qualquer que seja a mudança, 
nunca é fácil, principalmente com 
19 anos. Deixei família e amigos, 
o conforto do lar, para abraçar um 
projecto em que está “quase tudo 
por fazer”. Foi um desafio imenso 
e, desde o princípio, percebi que 
seria um projecto de vida. Sinto 
que tem valido a pena!

B: “h’OUR” é uma marca cheia 
de significado. Pode explicar-
nos melhor o porquê?

JN: A marca h’OUR tem, no 
fundo, um duplo significado: 
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o primeiro vem de hora (hour, 
em inglês). Nós sempre fomos 
e continuamos a ser produtores 
de uva para feitoria de vinho de 
Porto, uva essa que é vendida com 
“benefício”. No entanto, sempre 
tive o sonho de ter um vinho meu, 
que pudesse comercializar, daí 
surgiu “a hora”. “OUR” vem de 
nosso. Este nome surgiu porque 
eu e a Joana, minha mulher, 
sempre que falávamos do vinho 
era o “ nosso” vinho, daí surge o “ 
OUR”. 

Optámos por um nome em 
inglês, a pensar no mercado 
internacional. 

B: Como é inovar no sector 
vinícola?

JN: Inovar num sector tão 
tradicional como o do vinho não 
é fácil. E aliás, isso constata-se 
com o facto de cada vez mais 
serem privilegiados os métodos 
artesanais. Não devemos, contudo, 
descurar a adaptação às constante 
evoluções que se vão vivendo, 
quer na vinha, quer na vertente 
enológica. 

B: Fale-nos do posicionamento 
dos vossos vinhos e azeites.

JN: Neste momento estamos no 
mercado com cinco referências, 
todas sob a marca h’OUR: branco, 
rosé, tinto, Touriga Nacional e 
azeite virgem extra. Somos um 
produtor de pequenas quantidades 
e no Douro (em que o custo 
de produção é bastante mais 
elevado), o que nos posiciona num 
segmento médio alto. E termos 
de distribuição, apostamos na 
restauração e hotelaria (canal 
horeca) e também em garrafeiras 
e lojas seleccionadas. Temos 
capacidade de aumentar a produção, 
já que apenas engarrafamos 12% 
da quantidade total de produção da 
Quinta, sem que a qualidade seja 
posta em causa.  

B: Onde os podemos encontrar?

JN: Os nossos produtos estão 
à venda de Norte a Sul do país; 
desde o Algarve até Caminha; e 
também nos Açores. Também 
estamos a exportar para a 
Alemanha, França e Suíça.

B: Na sua opinião, quais os 
principais problemas que um 
produtor de vinho enfrenta?

JN: Existem vários, mas 
destacaria o elevado número de 
marcas de vinho no mercado. 
Contra o meu projecto estaria 
a falar, não fosse verdade que o 
caminho para que os agricultores 
do sector vitivinícola tem que ser 
esse: vender uva não é rentável. 

Os preços baixos praticados por 
algumas casas e produtores, 
que estão completamente 
desajustados e que causam ruído 
quer nos consumidores quer nos 
distribuidores e ou pessoas ligadas 
à restauração.

No mercado externo os vinhos 
portugueses ainda não estão 
seriamente reconhecidos e ainda 
existe um trabalho imenso a fazer 
para promover os nossos produtos. 

B: É satisfatório cultivar/
trabalhar o campo?

JN: Sem dúvida. Temos que ter a 
consciência que um bom vinho ou 
azeite se faz na vinha ou no olival. 
Quem quer estar no mercado 
privilegiando a qualidade, que é o 
nosso caso, tem obrigatoriamente 
de estar cada vez mais presente. 
Além disto, temos o dever e a 
obrigação de cuidar o melhor 
possível a terra que os nossos 
antepassados nos deixaram.

B: Objetivos, projetos para o 
futuro.

JN: Nós temos dois grandes 
desafios nestes próximos 

tempos. O primeiro tem início 
já no final deste ano: projecto de 
internacionalização a dois anos 
nos mercados de Inglaterra, 
Alemanha e Irlanda.

O segundo grande desafio 
está relacionado com o modo 
de produção, que passará 
de “Produção Integrada” a 
“Biológico”. É uma mudança 
grande, pois há todo um processo 
de aprendizagem e práticas que 
nos são desconhecidas e temos que 
estar à altura para o cumprimento 
das directrizes. 

B:Para si o sucesso é… 

JN: É criar produtos com 
identidade própria e que deem 
prazer a quem os consome, 
nunca descurando a tipicidade da 
região onde estamos inseridos, 
que é o Douro. A pessoa que está 
a consumir os nossos vinhos e 
azeite perceber, sem estar a olhar 
para o rótulo, que está a consumir 
h’OUR. Por último, conseguir 
que a PNC seja uma referência no 
sector. 
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Soluções Sustentáveis
Tiago Antunes ‑ Trilhos Energéticos

A empresa TRILHOS ENERGÉTICOS, tem como como principal objectivo 
dar resposta às necessidades dos nossos clientes através 
do aproveitamento das energias renováveis diminuindo a  dependência 
da utilização de combustíveis fósseis.

BIZMIX: Quando surgiu e porquê?
TIAGO ANTUNES:  A Trilhos 
Energéticos surgiu em finais de 2013 
pelas minhas mãos um apaixonado 
pelas novas tecnologias e energias 
renováveis. Possuo o mestrado em 
engenharia do ambiente com espe-
cialização em tecnologia e gestão do 
ambiente. Começamos por admitir 
na equipa um engenheiro electrotéc-
nico, uma vez que para compor toda 
a minha formação base seria de todo 
necessário a componente técnica de 
electrotecnia.
Sabendo à partida que havia movi-
mentações, quer na Europa, quer em 
Portugal para a nova lei do autocon-
sumo, começámos a focar-nos exclusi-
vamente neste serviço. 
Detectámos na produção de energia 
para autoconsumo uma oportunida-

de de negócio que até ao momento 
não seria possível, uma vez que toda 
a energia produzida seria para venda 
à rede. Os equipamentos já existiam 
apesar de estarem constantemente a 
ser actualizados e modernizados.Esta 
nova realidade de ligação dos equipa-
mentos à rede foi a directriz base para 
a criação da Trilhos Energéticos. Foi 
apenas uma questão de tempo até o 
novo enquadramento legal ser publi-
cado o que veio aconteceu no final de 
2014. 
Sabia à partida que não ia ser fácil: 
uma empresa nova, sem nome no 
mercado, mas com trabalho e persis-
tência, fomos crescendo. 

B: Fale-nos dos Serviços 
TA: Os nossos serviços baseiam-se 
essencialmente na produção de ener-

gia através sistemas solares fotovoltai-
cos e eólicos para autoconsumo, bem 
como na aplicação de painéis solares 
para aquecimento de águas e bomba-
gem de água. 
Uma área importante do nosso campo 
de acção é a eficiência energética. As 
soluções a aplicar em cada cliente são 
ajustadas à sua realidade e às suas ne-
cessidades energéticas. 
Para as múltiplas necessidades, te-
mos de ser capazes de dar respostas 
ao cliente. Por exemplo para a produ-
ção de energia (sem acumulação) para 
clientes residenciais (abaixo 1500W) a 
solução é mais simples, uma vez que, 
com base nas suas facturas energéti-
cas já temos as soluções parametri-
zadas. Para clientes residenciais com 
grandes consumos, empresas e orga-
nismos públicos teremos de efectuar 
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uma análise de consumos energéticos 
através da medição durante um deter-
minado período de tempo de forma a 
verificar o perfil de consumo. Poste-
riormente será efectuada uma análise 
e indicada a solução de forma que toda 
a energia produzida seja consumida. 
Outro serviço em que estamos a focar-
-nos neste momento, e que também 
representa uma grande percentagem 
do nosso trabalho, é a produção de 
energia com acumulação em baterias, 
ou seja, produzimos energia através 
dos módulos fotovoltaicos ou sistemas 
eólicos e acumulamos essa produção 
em baterias, sendo a energia acumu-
lada utlizada em períodos de menor 
produção. 
Podemos destacar em algumas obras 
já realizadas. Na Serra da Lousã, por 
exemplo, efectuamos a instalação de 
um sistema solar fotovoltaico em 6 
habitações de uma aldeia. O sistema 
instalado permite acumular a energia 
suficiente para alimentar os consumos 
das habitações, sendo que quando os 
consumos são superiores à energia 
produzida e acumulada tem a rede 
eléctrica a apoiar o sistema. Nos Aço-
res, na ilha do Faial, instalámos um 
sistema híbrido de produção de ener-
gia através de uma solução solar fo-
tovoltaica e eólica, sem ligação à rede 
pública, tornando-o 100% autónomo 
em energia. 
Outro serviço que também se enqua-
dra no nosso campo de acção é a ilu-
minação led e a climatização. 

B: O que diferencia a Trilhos?
TA: A área de energias renováveis 
está num ritmo de crescimento mui-
to acentuado e a Trilhos Energéticos 
procura estar na vanguarda da tecno-
logia e oferecer as melhores soluções 
aos clientes. Como exemplo dessa 
evolução destacamos as baterias de lí-
tio as quais já estamos aplicar. As dife-
renças relativamente às baterias con-
vencionais são significativas sendo os 
ciclos de vida são bastante superiores 
e a percentagem de descarga da bate-
ria na grande maioria atingir quase os 
100%.
Estamos ainda a desenvolver uns no-

vos produtos que iremos apresentar 
muito em breve, mas não podemos 
para já avançar muito mais. 

B: Quais as dificuldades
TA: Nova tecnologia: O facto de tra-
balharmos com tecnologia recente no 
mercado, corremos o risco de avarias 
ou problemas que não existem em 
soluções mais maduras. Toda a tec-
nologia tem sempre um grande risco 
associado e temos de estar preparados 
para lidar com ele. 
O custo: para clientes residenciais 
tem, de facto, algum peso. Penso que 
neste aspecto, deve haver uma mu-
dança de paradigma. Actualmente, as 
pessoas devem ver a aquisição destes 
equipamentos e serviços como uma 
poupança e não como um investimen-
to. O problema está, muitas vezes, no 
facto de pensarem apenas custo ini-
cial e não ponderarem correctamente 
custo/beneficio a médio-longo prazo. 
Infelizmente, detectamos no mercado 
muitas empresas preocupadas apenas 
com vendas em massa. Ao não efec-
tuarem um adequado dimensiona-
mento de forma a adequar a solução 
à necessidade energética do cliente vai 
isso provocar a sua insatisfação 
Na execução da obra: Exigência na 
execução da obra, exigência no acom-
panhamento ao cliente, no pós-venda 
e rápida assistência técnica, são defini-
ções cruciais na nossa empresa.

B: E o futuro?
TA: O futuro é sempre uma incógnita. 
Temos que nos manter sempre aten-
tos aos novos equipamentos, às novas 
leis. Tudo muda demasiado rápido e a 
capacidade de adaptação tem que ser, 
também, muito rápida. 
Em breve iremos avançar com a inter-
nacionalização da empresa ao entrar 
em mercados muito interessantes. 
Não podemos estar parados à espera 
que novas oportunidades surjam se 
nada fazemos para mudar essa reali-
dade. Temos de ser capazes de procu-
rar essas mesmas oportunidades atra-
vés dos mais diversos mecanismos.

B: Que conselhos deixa aos nossos 
leitores? 
TA: Aconselhamos os leitores, resi-
denciais e empresariais a ponderarem 
sempre a melhor solução, a não olha-
rem apenas para a parte financeira, 
mas para a solução em termos de qua-
lidade/preço e para a poupança que 
estar terá a médio-longo prazo.
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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
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Do CONCEITO à SOLUÇÃO

Cândido Roque ‑ Tojaltec

Atuando no ramo da engenharia, a Tojaltec desenvolve de forma constante 

competências que a distingue pela sua eficaz capacidade técnica e inova‑

dora, na resolução dos desafios propostos pelos clientes.

BIZIMIX: Fale-nos da 
TOJALTEC e da evolução da 
mesma ao longo dos anos.

CÂNDIDO ROQUE: A 
TOJALTEC surgiu no ano 
2000, a partir de um grupo de 
pessoas, que trabalhavam noutra 
empresa do setor automóvel, 
cujos conhecimentos e experiência 
se complementavam entre si, 
resultando na capacidade de 
produzir equipamentos inovadores 
e, mais ou menos, simples.

Na altura eramos 5 pessoas. 

Inicialmente, produzíamos 
somente para a empresa onde 
estávamos inseridos, a nossa 
empresa foi crescendo a partir 
daí, os produtos mostravam-se 
capazes, começou-se a investir 
numa forma de diferenciação 
relativamente à seleção de alguns 
concorrentes já estabelecidos 
no mercado e manteve-se quase 
durante 6 anos, desta forma. 

Ao longo do tempo, a sociedade 
foi-se adaptando e até aos 
primeiros 4 anos da sociedade 
foi refletindo até ficarem dois 

sócios.  Por este estágio, o 
espaço de trabalho que tínhamos 
inicialmente, rapidamente ficou 
pequeno, passado um ano e 
meio alugamos um espaço mais 
próximo da empresa para a qual 
prestávamos serviço e mais tarde, 
compramos estas instalações.

A partir de 2009, e também pelo 
facto de ter abdicado das funções 
na outra empresa, começou a 
haver necessidade de progredir 
no mercado e isso trouxe-nos 
novos clientes, em especial no 
setor automóvel e fez-nos crescer 



SABER19
Do conceito à solução

e ganhar projeção. Os nossos 
equipamentos, comparativamente 
com outros, ultrapassavam os já 
existentes e isso fez-nos progredir 
e ganhar quota de mercado.

Em 2011 a sociedade foi 
novamente reestruturada, ficando 
só um sócio.

B: Quais os vossos produtos/
serviços? 

CR: Os nossos produtos são 
equipamentos feitos à medida. 
Quer isto dizer que as pessoas 
chegam até nós com uma 
necessidade, um conceito, um 
desafio e cabe-nos a nós criar uma 
solução, integra-la no cliente e 
torna-la funcional. 

Produção em série é algo que 
não fazemos. Temos alguns 
produtos que quase se poderiam 
assemelhar aos produtos em série, 
mas que mesmo assim, implica 
o desenvolvimento a partir de 
uma base e depois é sempre 
personalizado. 

B: É uma área de negócio muito 
particular. Considera este facto 
como uma vantagem, para 
um bom posicionamento no 
mercado?

CR: É de certeza mais desafiante, 
e interessante mas, depende 
muito dos projetos. Há projetos 
que são muito simples e muito 
próximos da nossa área de 
intervenção, e esses são mais 
vantajosos. Por vezes, mas muito 
raramente, surge a necessidade 
de se replicar um equipamento 
e quando isso acontece é muito 
mais simples para nós, porque 
já conhecemos o processo, já 
sabemos que erros evitar, somos 
mais eficientes.

Pode ser muito desvantajoso 
também, quase todos os projetos 
são equipamentos que não existem 
no mercado, que partem da 
nossa capacidade interna e dos 
nossos meios e isso por vezes 
trás situações desconhecidas 
que não conseguimos controlar. 
Mediante os problemas que vamos 
encontrando pelo caminho, o 
projeto pode ser mais ou menos 
rentável. 

Para o nosso tipo de produto, 
fornecimento de equipamentos à 
medida, a Tojaltec procurou desde 
o início fomentar uma autonomia 
produtiva, ou seja, depender o 
mínimo de fornecedores externos. 
Então temos uma série de 
departamentos com atividades 
específicas bastante desenvolvidas. 
Desde o departamento de projetos, 
de mecanização, de montagem,  de 
programação  de equipamentos, 
etc, procuramos depender só 
de nós. Pontualmente, também 
prestamos serviços nessas áreas. 

Ocorre, muito pontualmente, uma 

ou outra empresa que recorra 
até nós para a produção de peças 
e que nos solicite pequenos 
ou médios lotes de peças em 
séries. São os únicos casos em 
que a produção se aproxima da 
“tradicional” em série. 

B: Quem são os vossos clientes?

CR: Os clientes são, 
maioritariamente, do setor 
automóvel. Diria que nestes 
últimos 2 a 3 anos, 80% da nossa 
faturação é derivada desse sector. 
Os outros 20% repartem-se 
noutros setores que ambicionamos 
estar. Já trabalhamos com 
alguns: sector da energia, temos 
um bom cliente nessa área, 
fazemos algumas intervenções no 
farmacêutico e ainda no alimentar, 
área essa, que gostaríamos de 
explorar um pouco mais.  Mas, 
de facto, o setor automóvel é que 
nos consome a nossa capacidade 
e não temos meios para procurar 
novos setores. Temos vindo a 

crescer, de uma forma até um 
pouco abrupta, em 2011 eramos 
10 colaboradores, hoje somos o 
triplo, e  embora o crescimento 
seja real, temos de o fazer de 
forma real e sustentada.

B: O que vos diferencia? 

CR: A inovação,  é um fator que 
nos diferencia. Mas mais do que 
a inovação, é a preocupação de 
entregar um produto que cumpra 
ou supere as expectativas dos 
clientes. Não é fácil, porque 
no universo dos equipamentos 
personalizados e à medida, é 
preciso conseguir interpretar de 
uma forma fiável as necessidades 
do cliente. Nem todos os projetos 
correm bem, mas isso vai-nos 
permitindo ganhar experiência 
e fazemos sempre todos os 
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possíveis para minimizar os riscos. 

Interpretar o que o cliente quer 
é um desafio. Dependendo de 
cliente, é frequente vir um caderno 
de encargos, em que o projeto é 
descrito de forma mais ou menos 
objetiva e isso torna os processos 
mais simples. Mas é evidente que 
há outros que chegam aqui sem 
nada, em que temos de analisar 
ponto a ponto, vamos nivelando 
as ideias e conceitos até que 
chegamos a uma conclusão.

B: A tecnologia está em 
constante evolução e esse é um 
aspeto que não pode descuidar. 
Como tem sido acompanhar 
estas alterações constantes e 
adequa-las às necessidades do 
mercado?

CR: Nesse campo, não temos 
muita dificuldade. A nossa 
dificuldade é mais explicar 
ao cliente o porque daquele 
investimento ser rentável. Falar 
em equipamentos à medida é 
falar de valores muito elevados, 
principalmente para quem não 
está no meio e não percebe que 
não estamos a entregar só um 
equipamento, que nem sequer é 
em série. O que nós entregamos 
não é só o equipamento mas 
sim todo o desenvolvimento do 
projeto, a engenharia que mesmo 
implica, o acompanhamento… 
é difícil falar num projeto de 
milhares de euros quando o cliente 
não está recetivo a perceber.

A nível das tecnologias, sempre 
em evolução, nós apostamos 
sempre no que é mais inovador. É 
um pouco um pau de dois bicos, 
porque se a tecnologia ainda está 
pouco desenvolvidaperdemos 
algum tempo até a perceber e 
adaptar aos nossos sistemas. Por 
outro lado, sendo uma novidade, 
põe-nos em destaque no mercado, 

o que é uma vantagem. Não nos 
temos dados propriamente mal 
com as nossas estratégias e vamos 
continuar a apostar nas novidades.

B: Objetivos e perspectivas para 
o futuro?

CR: O crescimento tem sido 
sustentado, minimamente, mas 
a nossa atividade não é sazonal 
ou regular, depende do passo da 
indústria e das solicitações dos 
clientes. Temos que nos conseguir 
organizar, de forma a ir recebendo 
e acumulando projetos dentro da 
empresa. 

Na verdade, nos últimos anos 
temos vindo a estar quase sempre 
lotados na nossa capacidade. 
Em parte é bom, em parte é 
mau, porque por vezes temos 
de deixar passar projetos 
muito interessantes por falta 
de capacidade interna. Daí 
também termos investido um 
pouco nos recursos humanos de 
forma a ajudar na melhoria de 
procedimentos. 

Por isso pretendemos melhorar 
a organização dos recursos 
humanos, ter um grupo mais 
alargado de pessoas a colaborar 
connosco. 

Estamos a mudar a estratégia 
futura para alargar horizontes. 
Queremos ficar internamente mais 
estáveis, para podermos abraçar 
novos projetos e obter retorno. 

B: Sucesso para si…

CR: O sucesso… é difícil falar do 
sucesso! Pode ser a muitos níveis 
e normalmente está associado ao 
capital, a  ter muito dinheiro. Na 
minha perspetiva, sucesso é ter um 

negócio que esteja minimamente 
sustentado e, é acima de tudo, 
criar um produto que responda 
aquilo que o cliente idealizou. 
Quando fazemos isso, para mim, 
isso é O sucesso! Se conseguir 
fazer isso e ao mesmo tempo 
crescer financeiramente, melhor, 
até porque uma coisa vem com a 
outra…  mas o meu 
objetivo é sempre apresentar um 
produto de referência e eficaz.  

É através da satisfação do cliente, 
que vamos ganhando outros e 
crescendo no mercado.

Fazer o que se gosta, estar bem 
profissionalmente, também 
representa o sucesso. Monotonia 
aqui, não existe, para mim é um 
trabalho de sonho, é aliciante 
conseguir responder aos clientes 
com aquilo que eles ambicionam. 

B: Uma frase que descreva a 
Tojaltec… 

CR: A Tojaltec trabalha para 
o sucesso dos clientes. Procura 
inovar, procura ter a melhor 
solução para o cliente. O sucesso 
do cliente é o nosso sucesso!

É importante saber também que 
a Tojaltec se faz com as pessoas, 
com os nossos técnicos que são 
todos colaboradores. Só com o 
empenho e dedicação delas é que 
conseguimos progredir e é a elas 
que se deve a evolução da Tojaltec. 
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Criar EMOÇÃO
Inês das Neves - Hotel STROGANOV

“Visitar o Hotel Stroganov é…

como viver um conto de fadas! Ao principio ficamos sem palavras hipnoti‑

zados pela riqueza e originalidade da decoração, e depois simplesmente 

desfrutamos o momento sem preocupações, sem pressa. Dá para fugir ao 

nosso dia a dia  e sentir‑nos inspirados a viver mais plenamente.”
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BIZMIX: Fale-nos do hotel.

INÊS DAS NEVES: Segue a 
descrição do Hotel Stroganov:

No coração de Portugal existe um 
palácio datado de 1898 que estava 
em ruínas e foi recuperado pela 
decoradora moscovita Marina 
Kartashova, pensado para fugir do 
stress e da rotina do dia a dia .

As áreas comuns são lugares 
para ouvir lendas e divertir-se, o 
Restaurante Chaminé Russa para 
degustar manjares com sabores 
cativantes, o Terraço para admirar 
o deslumbrante pôr do sol , o 
Spa para tratamentos relaxantes 
e o pavilhão de eventos para 
celebrações especiais.

Aqui o hóspede poderá 
passar tempo em contacto 
com a natureza, observar as 
estrelas, brincar com ovelhas e 
cachorrinhos Serra da Estrela e 
visitar monumentos de diferentes 
antigas civilizações que povoaram 
esta região.

O Restaurante do Hotel Stroganov 
oferece gastronomia simplesmente 
excecional, digno de uma visita. 
Dirigido pelo Chef  De Almeida 
Tavares, “Chaminé Russa” 
consegue a sua base francesa. O 
Joaquim descobre a sua paixão 
pela cozinha durante a infância ao 
ajudar os seus visavós na Taberna 
Típica familiar na Mealhada. 
O seu espirito empreendedor e 
sede de novos desafios levam-
no à França para aprender dos 
grandes mestres. Encontrará 
um menu com pratos muito 
especiais que fazem fusão receitas 
do século XIX da cozinha russa 
com os sabores mais tradicionais 
da cozinha mediterrânea e 
portuguesa, sempre com uma 
apresentação moderna e criativa.

 O Restaurante Chaminé Russa 
serve almoços e jantares 

para clientes que não estejam 
hospedados no hotel. A Sala 
Portuguesa serve pequenos-
almoços e refeições aos clientes 
hospedados no hotel. A Sala de 
Jogos pode ser reservada para 
banquetes privados até 12 pessoas. 
Durante o restante tempo esta 
área do hotel é um espaço de 
encontro e jogos de mesa para os 
clientes.

A sala chinesa é um espaço para os 
clientes se sentirem como em casa 
ideal para momentos de lazer e 
tranquilidade.

O Terraço tem com vistas 
panorâmicas, onde poderá 
saborear bebidas como chás e a 
nossa gastronomia ao ar livre.

O Stroganov Welness & SPA 
oferece tratamentos de beleza 
de primeira classe usando água 
mineral com propriedades 

especiais da nascente do hotel 
para garantir o seu bem-estar. 
Excelente atenção personalizada 
pelos nossos terapeutas.

Tratamentos faciais, aromaterapia, 
peelings corporais, pressoterapia, 
pedras quentes e massagens.

Entre na sauna, banho turco, e 
arrefeça na fonte de gelo.

Para ficar em forma use o ginásio 
e experimente as atividades 
que propomos. Um lugar para 
descansar e perder a noção do 
tempo, sentindo-nos bem na nossa 
pele. 

O Hotel Stroganov oferece uma 
área de eventos com um potencial, 
personalidade e ambiente únicos, 
sendo o local perfeito para 
todo tipo de reuniões, eventos e 
conferencias com capacidade de 
até 250 pessoas. As magnificas 
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instalações contam com o 
pavilhão, o palco exterior, o 
espelho de agua e uns lindos 
jardins.

Os nossos especialistas em 
catering contam com a mais alta 
criatividade culinária, para assim 
como da comida mais tradicional. 
Vamos trabalhar consigo para 
criar o evento que mais se adapte 
as suas necessidades desde 
pequenos-almoços de trabalho até 
jantares formais:

• Reuniões e eventos de empresa

• Eventos sociais

• Casamentos

• Concertos

• Exposições e feiras

Contamos com o ambiente e 
vistas do hotel, um palco e jardins 
fantásticos, além de um serviço 
personalizado e atenção até ao 
mais mínimo detalhe. O resultado 
final será uma experiencia 
inesquecível de sabor duradouro. 

Preços entre os 150€ e os 230€ 
por noite, consoante a época e a 
tipologia do quarto.

B: Como surgiu o nome?

IN: O nome surge da história de 
amor entre a Juliana e o Conde 
Grigory Stroganov.

Juliana De Almeida 
D´Oeynhausen casou muito 
jovem com o Conde d´Ega, que se 
tornou embaixador de Portugal 
em Espanha, e foi em Madrid 
onde conheceu o Conde Grigory 
Stroganov que era a princípios 
do século XIX embaixador da 
Rússia em Espanha. A história 
de amor deles não foi nada fácil, 
devido principalmente à guerra 
napoleônica mas conseguiram 

ultrapassar todos os obstáculos 
e ficar juntos. Casaram quando 
os respetivos esposos faleceram e 
foram felizes para sempre!

B: Porquê esta localização?

IN: A propietaria Marina 
Kartashova primeiro procurou 
locais para o Hotel na Alemanha 
e Hungria. Só parou quando 
encontrou este solar em Fiais da 
Beira. 

B: Qual a capacidade do hotel? 
Número de quartos, etc

IN: O Hotel tem 12 quartos, dos 
quais 3 são SUITES. 

O Restaurante Chaminé Russa 
tem capacidade para 25 pessoas e 
a Sala Portuguesa também e está 
pensada para os pequenos-almoços 
do Hotel.

O Pavilhão de eventos tem 
capacidade para 250 pessoas, com 
cozinha e wcs independentes.

B: Que outros serviços/
valências têm para oferecer a 
quem vos visitar?

IN: O Hotel tem Restaurante, SPA 
e Pavilhão de eventos.

O SPA tem piscina interior, 
jacuzzi, três salas de tratamento, 
um salão de beleza, sauna, banho 
turco e ginásio. 

B: Os quartos têm uma 
decoração muito especial e 
particular? Porquê?

IN: Cada um dos 12 quartos 
(incluindo 3 Suites) que são 
diferentes entre sí e únicos no 

mundo contam um episodio da 
historia de amor entre a Juliana 
e o Conde Grigory Stroganov. 
Todos mostram que há muitas 
coisas em comum entre as culturas 
portuguesa e russa.

B: Esperam que os principais 
visitantes sejam nacionais ou 
internacionais?

IN: Temos muito interesse nos 
turistas portugueses, vamos 
oferecer um produto muito 
diferente para experiencias únicas 
num ambiente natural. Já temos 
procura, mas ainda não temos data 
de abertura.

Por esta região passam também 
muitos turistas estrangeiros e 
esperamos atrair cada vez mais 
pessoas para que conheçam esta 
linda região de Portugal.

B: Como esperam que seja a 
aceitação?

IN: Esperamos uma grande 
aceitação, tanto para escapadelas 
como férias mesmo.

Cada quarto transmite um 
ambiente diferente, portanto 
cada pessoa tem logo os seus 
favoritos. O turista vai sem dúvida 
querer voltar ao quarto onde se 
sentiu como em casa, ou ainda ir 
experimentando os outros.

No que diz respeito a eventos, 
acreditamos que este espaço 
lindíssimo seja bastante procurado 
para todo tipo de eventos, desde 
casamentos a apresentações de 
produtos.

Em relação ao Restaurante, o 
“Chaminé Russa” será digno 
de uma viagem especial para 
experimentar a fusão do melhor 
da cozinha francesa com receitas 
russas e um toque português.

Criar Emoção
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B: O que diferencia o hotel?

IN: Boutique, charme, desenho…
Um hotel boutique porque tem 
todos os serviços e qualidade 
de um hotel de 5 estrelas, mas 
só 12 quartos únicos. Ideal para 
pessoas que procuram um serviço 
personalizado e experiencias 
autênticas numa das mais lindas 
áreas de Portugal.

Um hotel com charme ao estar 
inserido num edifício construído 
no ano 1898.

Um hotel de desenho porque cada 
espaço foi desenhado ao gosto da 
proprietária e diretora Marina 
Kartashova.

Natureza, história, sabor…

Localizados perto da Serra da 
Estrela no ambiente rural de Fiais 
da Beira, uma aldeia tipicamente 
portuguesa, território habitado 
desde a pre-história. A nossa 
oferta inclui a cozinha gourmet do 
“Chaminé Russa” e tratamentos de 
beleza do nosso SPA.

B:  Visitar o Hotel Stroganov 
é…

IN: ...como viver um conto de 
fadas! Ao principio ficamos sem 
palavras hipnotizados pela riqueza 
e originalidade da decoração, e 
depois simplesmente desfrutamos 
o momento sem preocupações, 
sem pressa. Dá para fugir ao nosso 
dia a dia  e sentir-nos inspirados a 
viver mais plenamente. Estaremos 
envolvidos na natureza, num 
ambiente histórico com todos 
os requintes e luxos modernos. 
Sinto-me especial e mimado como 
em casa, ou melhor!

Criar Emoção
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Histórias com sucesso 
Por vezes é necessário recordar o sucesso de outros investidores e empreende-
dores para conseguir aquela motivação extra que nos faz avançar. 

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 

Histórias com sucesso

Portugal é um país de que nos 
devemos orgulhar, descobrimos 
metade do mundo e contamos 
com algumas das melhores coisas 
do mundo. A diferença sempre 
esteve nas pessoas, nas pessoas 
que não deixam de acreditar que é 
possível um dia melhorar. A nossa 
geração deveria também fazer 
algo de notável por Portugal. Não 
queremos ser conhecidos como 
os que deixaram o país cair na 
desgraça.

O valor está nas pessoas que não 
desistem dos seus sonhos. Podemos 
ir muito mais além do que os 
setores tradicionais: vinho, azeite, 
cortiça e moldes.

Quem já deu o seu contributo 
positivo

PortugalRur – Uma pequena  
empresa de mediação imobiliária 
especializada em casas rurais, 
herdades e quintas. Situada no 
centro do país, mostra que uma 
boa ideia pode sempre funcionar. 
Considerada uma empresa 
notável faz corar muitas redes 
de Franchising no seu nicho de 
mercado.

Martifer -  Uma história que faz 
sonhar, depois de uma recusa 
no posto de trabalho da ideia 
de negócio, os irmãos Martins 
decidem criar a sua empresa. 
Com recurso a empréstimos de 
vizinhos montam a sua empresa 
de construções metálicas. Nem é 
preciso dizer até onde conseguiram 
chegar.

FlyLondon – São empresários 
portugueses detentores desta 
marca já de renome internacional, 
compraram a Marca (FlyLondon) 
que passava por dificuldades. 
Como Portugal tem uma produção 
de qualidade superior no setor 
do calçado, conjugaram o seu 
conhecimento com uma estratégia 
de sucesso. Qualquer mulher 
quer ter uns sapatos FlyLondon. 
Existem agora multinacionais 
a copiar os seus modelos! A 
estratégia adotada até foi simples: 
Qualidade superior + design 
arrojado + Marketing certo

Fepsa – A empresa é líder mundial 
no fabrico de feltros de qualidade. 
A Fepsa é conhecida pela fabricação 
de chapeús para o cinema e tudo 
o que é pessoa conhecida nos 
Estados Unidos da América. A 
estratégia também é simples: 
qualidade superior. Da junção de 4 
industriais criou-se uma unidade 
com forte capacidade para ganhar 
fora do país. É de tirar o chapéu a 
estes empresários empreendedores, 
pois compreenderam que é melhor 
juntar forças, do que andar com 
disputas entre si. A isto pode-se 
chamar Gestão estratégica ou 
simplesmente visão.

H3 – Quem pensava que não 
havia oportunidades no setor da 
restauração  fast food ) custa a 
acreditar como foi possível criar 
algo de sucesso em terras lusas. 
Onde as grandes cadeira dominam, 
e nem é preciso dizer qual a sua 
concorrência. Olhando friamente 
vê-se que é uma estratégia de 
sucesso com um conceito inovador. 

A acrescentar a isso hamburgueres 
saborosos num espaço com um 
design muito atraente. Recomendo 
o H3 Super Bread  

Ndrive – Quem diria que Portugal 
contava com uma empresa 
tecnológia a dar cartas no 
mundo como fornecedor global 
de serviços de navegação. De 
início muito ligado aos GPS para 
automóveis com um interatividade 
dos utilizadores com o sistema e 
agora marca pontos na indústria 
de milhões, disponibilizando o seu 
software para dispositivos móveis. 
Um setor altamente concorrencial 
onde não se pode parar.

Petratex – É incrível o que 
algumas empresas portuguesas 
conseguem fazer, a Petratex 
produz fatos de natação para 
o melhor nadador do mundo 
(Michael Phelps). Não é difícil 
perceber o nível de especialização e 
inovação que está por detrás deste 
feito. A inovação ligada aos novos 
materiais pode fazer a diferença 
relativamente à concorrência 
direta.

Generalcable – Esta empresa 
especializou-se no fabrico de 
cabos e amarras para plataformas 
petrolíferas, um nicho de mercado 
altamente competitivo. Resolve 
um necessidade numa indústria 
de milhões, participar com uma 
solução tráz os seus dividendos. 
Nas fibras damos cartas para o 
mundo. O que interessa é ser o 
melhor em qualquer coisa!

Fonte: investidor.pt



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 
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Casos de Sucesso: BRINTONS 

A tornar o mundo num local 
mais bonito desde 1783

Elísio Mota - BRINTONS

A Brintons foi fundada em 1783 por William Brinton em Kidderminster, 

Inglaterra, onde ainda hoje se situa a sede do Grupo. Desde a sua fundação 

a Brintons esteve sempre na vanguarda dos seus mercados, posicionando‑

se como uma empresa dinâmica, reconhecida pela sua capacidade de ino‑

vação tecnológica e pela excelência dos seus produtos.
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BIZMIX: Quem é o Elísio 
Mota?

ELÍSIO MOTA: Diretor Geral 
e Gerente, 54 anos, licenciado em 
engenharia, têxtil.

Antes de ingressar na Brintons, 
em maio de 1992, então como 
Diretor de Produção, exerci 
durante cerca de 2 anos a 
função de  Adjunto do Diretor 
de Produção numa empresa de 
Lanifícios da zona da Covilhã 
e durante 4 anos a função de 
Diretor Industrial numa empresa 
de Malhas da zona de Aveiro.

B: Em 1990 a Brintons instalou-
se em Portugal. Conte-nos um 
pouco da história.

EM: A Brintons Indústria de 
Alcatifas, Lda foi constituída 
em Portugal a 18 de janeiro de 
1990, em Rebordinho, Zona 
Industrial de Campia, no concelho 
de Vouzela, distrito de Viseu, 
com o objetivo de produzir e 
comercializar alcatifas e outros 
produtos têxteis. Desde então a 
Brintons Portugal tem vindo a 
conseguir de forma sustentada 
um consecutivo crescimento, 
tendo assistido a várias fases 
de investimento na sua unidade 
produtiva, ao longo dos seus 26 
anos de história. 

A empresa iniciou a laboração em 
1991 com 10 teares e em 1996 
duplicou as suas instalações, 
juntando mais 14 teares aos 10 
existentes, tendo simultaneamente 
atualizado tecnologicamente 
alguns deles. Até ao ano 2000 
a empresa realizava apenas a 
tecelagem das alcatifas, que 
regressavam a Inglaterra à casa-
mãe para acabamento final. No 
ano 2000 procedeu a uma nova 
fase de construção e instalou 
uma linha de acabamento final, 
passando então a despachar a 

partir de Portugal o produto final 
acabado para os clientes do Grupo, 
espalhados um pouco por todo o 
mundo. Ainda nesse mesmo ano 
a empresa procedeu à atualização 
tecnológica de mais alguns teares 
existentes. Em 2011 procedeu 
à substituição de alguns teares 
mais antigos por novos teares 
equipados com uma novíssima 
tecnologia, exclusiva do Grupo. 
Em 2013 atualizou mais 6 teares 
existentes com essa tecnologia e 
em 2015 instalou 8 novos teares 
de largura mais estreita, passando 
a ter um total de 32 teares. Hoje a 
Brintons Portugal produz cerca de 
28,000 m2 de alcatifa por semana, 
sendo que a sua produção anual 
daria para alcatifar cerca de 180 
relvados de jogo dos estádios de 
futebol.

B: Qual a atual posição da 
Brintons Portugal dentro do 
Grupo Brintons Limited? 
Enquanto unidade produtiva, 
que papel desempenha nesta 
estrutura?

EM: A Brintons Portugal 
representa atualmente cerca de 
1/3 da capacidade produtiva 
do Grupo Brintons, que é líder 
mundial na fabricação de alcatifas 
Axminster. A dimensão atual da 
empresa, a grande estabilidade 
demonstrada ao longo da sua 
história e o facto de ser a única 

unidade fabril do Grupo na 
Zona Euro, conferem-lhe uma 
importância decisiva na estratégia 
do Grupo.

O constante investimento 
em equipamento produtivo 
com acrescidos argumentos 
tecnológicos, para além de 
acrescentar valor ao produto 
fabricado, tem contribuído de 
forma inequívoca para a redução 
dos tempos de produção e por 
esta via reforçado o excelente 
posicionamento geográfico do 
nosso País para servir mercados-
alvo do Grupo. Neste aspeto 
convém referir que a melhoria das 
infraestruturas logísticas do nosso 
País nos últimos anos, apesar de 
haver ainda bastante por fazer, 
tem também contribuído para o 
fortalecimento da importância 
da Brintons Portugal dentro do 
Grupo. 

B: Quais os produtos e serviços 
atuais?

EM: A Brintons Portugal produz 
alcatifas tecidas tipo Axminster, 
considerado o topo de gama das 
alcatifas. A empresa usufrui de 
uma tecnologia de tecelagem 
pioneira a nível mundial, que 
transforma os teares onde está 
implementada em máquinas de 
vanguarda. O produto tecido 
é único no mercado (utiliza 
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até 32 cores no desenho), o que 
tem permitido atrair e ganhar 
outro tipo de clientes. Além de 
aumentar a capacidade produtiva 
esta tecnologia permite ainda a 
diminuição dos custos de produção 
e reduzir significativamente os 
prazos de entrega. 

B: Fale-nos um pouco da mão de 
obra.

EM: Atualmente a empresa tem 
250 colaboradores, sendo que 
cerca de 80% são do sexo feminino 
e 20% do sexo masculino. 81% 
dos colaboradores está na 
empresa há mais de 10 anos, o que 
consideramos ser muito positivo 
e raro.

A empresa está organizada num 
regime de laboração por turnos.

B: Como é o método de 
organização e gestão?

EM: A empresa detém 
as certificações de gestão 
ISO9001:2008 (qualidade) e 
ISO14001:2012 (ambiente) 
e é uma das 58 organizações 
portuguesas que no final de 2015 
detinham registo EMAS, Sistema 
Comunitário de Ecogestão e 
Auditoria, que é um instrumento 
voluntário que possibilita a 
uma organização evidenciar, 
perante terceiros e de acordo 
com os respetivos referenciais, 
a credibilidade do seu sistema 
de gestão ambiental e do seu 
desempenho. Em setembro de 
2008 a Brintons Portugal recebeu 
o galardão de melhor empresa do 
Grupo Brintons. 

B: Quais os mercados/raio 
de ação onde atua a Brintons 
Portugal?

EM: A Brintons Portugal envia 
os seus produtos para diversos 
países, um pouco por todo o 
mundo, sendo o principal destino 
os Estados Unidos com uma quota 
de cerca de 50%.  Outros países: 
Reino Unido, Alemanha, França, 
Rússia, Itália, Polónia, Brasil, 
Bahamas, Canadá, Perú, Austrália, 
Coreia do Sul, Japão, Qatar, Arábia 
Saudita, Koweit, etc. 

Em Portugal, temos alguns 
clientes, sendo maioritariamente, 
do setor hoteleiro.

B: Qual a sua análise ao setor e 
à atuação da sua concorrência 
no mercado?

EM: O mercado onde a Brintons 
atua mantem-se um mercado 
muito específico, de certa forma 
considerado um nicho, onde 
os concorrentes, em número 
e dimensão, não têm variado 
muito nos últimos anos. Os 
nossos clientes são sobretudo 
as grandes cadeias mundiais 
de hóteis, casinos, aeroportos, 
centros de congressos, navios de 
cruzeiro, cinemas, restaurantes. 
As características técnicas e 
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específicas dos nossos produtos 
e a sua elevada qualidade e 
design, tornam-nos adequados a 
instalações de gama média e alta, 
mercados onde só as empresas 
melhor preparadas têm podido 
competir. 

B: Qual a faturação dos últimos 
anos? Tem havido crescimento?

EM: No ano financeiro 2013 
faturámos 16,1M€, no ano 
financeiro de 2014 faturámos 
17,3M€ e no ano financeiro de 
2015, que para nós termina a 30 
de setembro de 2016, prevemos 
faturar cerca de 22M€.

Portanto, efetivamente tem 
havido ao longo dos anos um 
crescimento gradual e sustentado 
do nosso volume de negócios e 
o ano financeiro de 2015 será 
seguramente fechado com um 
volume de negócios record, 
muito por efeito das vantagens 
competitivas adquiridas com os 
investimentos que temos vindo a 
efetuar.

B: Qual a relação de faturação 
entre o mercado interno e 
externo? 

EM: 99,9% para o mercado 
externo. No ano financeiro de 
2014, 48% das exportações foram 
para os Estados Unidos, 20% para 
o Reino Unido, 18% para outros 
países da Europa e 14% para 
vários outros países. 

A Brintons Portugal, tem 
também patrocinado junto da 
casa-mãe as oportunidades 
que nos chegam dos PALOP, 
tendo inclusivamente liderado a 
concretização do primeiro projeto 
do Grupo em Angola (um casino) 
e encontra-se neste momento a 
realizar outro em Cabo Verde. 

Contudo o mercado africano, 
em geral, apresenta ainda mais 
constrangimentos de ordem 
vária que não tornam fáceis as 
transações comerciais, pelo que a 
abordagem destes mercados não 
tem sido uma prioridade.

B: Quais os mercados externos 
mais interessantes neste 
momento para a empresa?

EM: Podemos afirmar que são 
mercados da Ásia-Pacífico/Médio 
Oriente. Macau surge aqui com 
um mercado de grande potencial 
para o Grupo, dado o enorme 
crescimento do negócio do jogo 
(casinos, hóteis), pretendendo-
se tirar vantagem das sinergias 
culturais e linguísticas entre o 
nosso país e aquele território, bem 
como aproveitá-las como porta de 
entrada privilegiada no mercado 
da China. O mercado da América 
do Sul, por razões similares 
através do Brasil,  é também um 
objetivo importante.

B: Quais os projetos de futuro 
que tem delineados para a 
Brintons Portugal?

EM: Essencialmente continuar a 

investir na atualização tecnológica 
do processo produtivo, dotando 
a empresa de competências que 
lhe permitam manter e reforçar a 
liderança na fabricação de alcatifas 
Axminster de características 
inovadoras e singulares, topo de 
gama e únicas no mercado.

Numa vertente mais mais social, a 
nossa empresa pretende continuar 
a estimular a qualificação, 
motivação e satisfação dos seus 
colaboradores, e ao mesmo tempo 
desenvolver relações consistentes 
e sustentáveis com o meio 
onde se insere. Nesse sentido, e 
aproveitando sinergias locais e 
regionais, temos já estabelecido 
cerca de 30 protocolos de 
cooperação institucional que 
visam facultar um conjunto um 
conjunto de benefícios a todos os 
nossos colaboradores. De entre 
essas entidades protocoladas está 
a VISAR, cuja cooperação com a 
Brintons, que muito nos honra, 
existe de novembro de 2014. Por 
isso gostaríamos de agradecer 
à VISAR, em particular à sua 
equipa que connosco interage, 
todo o trabalho e interesse 
colocados no desenvolvimento 
desta cooperação, que desejamos 
continue a reforçar-se e a 
frutificar-se cada vez mais no 
futuro.

Casos de Sucesso: BRINTONS 
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Crónica: SEGUROS - Uma conquista civizacional

Costumo pensar que tudo 
aconteceu no século XX. O 
despertar tecnológico trouxe 
consigo, para além da tecnologia 
em si, uma organização social 
sem precedentes na história, 
fazendo parecer que os 19 
seculos anteriores ou não 
existiram, ou foram apenas 
uma espécie de limbo ou, se 
preferirem, de incubadora onde 
a humanidade esteve latente até 
ao seu nascimento ao vigésimo 
século. Ao nível tecnológico são 
muitos os exemplos, mas talvez 
o mais significativo seja o de, 
logo no início do século, termos 
conseguido tirar os pés do chão 
numa máquina mais pesada que 
o ar, para muitos anos antes do 
seu termo, deixarmos impressa 
a nossa pegada no solo lunar. 
Mas, não foi apenas no aspeto 
científico e tecnológico que a 
Humanidade acordou. Se ao nível 
do pensamento moral e ético, 
muitos foram os pensadores que 
ao longo dos tempos deixaram 
a sua marca, a verdade é que só 
pelo estabelecimento pleno do 
direito, algumas destas ideias 

chave ganharam aplicação 
pratica, e passaram a contribuir 
para um novo mundo que 
apelidamos hoje como civilizado. 
É o caso da declaração universal 
dos direitos do Homem que só 
viu a luz do dia em meados do 
seculo XX. Como é possível que 
direitos básicos do ser humano 
tenham sido negligenciados 
durante tanto tempo? (1) Claro 
que o pensamento humanista 
já existia e teve até um ponto 
alto no designado seculo das 
luzes, o seculo XVIII. Mas a 
sua verdadeira universalidade 
só pode ser declarada e posta 
em prática quando no mundo se 
criaram as condições para tal, as 
quais foram fundamentalmente, a 
sedimentação da democracia (2) e 
o estatuto laico e republicano (3) 
dos Estados. 

Dito isto, costumo pensar que 
a idade média da humanidade 
durou de facto até ao seculo 
XIX. Com o início do seculo 
XX, a Humanidade conheceu um 
desenvolvimento absolutamente 
sem precedentes a todos os 

níveis. O desenvolvimento 
científico, a par da explosão 
demográfica, conduziram a uma 
nova e complexa organização 
social onde emergem, entre 
outras realidades, um intrincado 
sistema jurídico como pilar 
de toda a estrutura, e uma 
radicalmente diferente ordem 
económica, esta última 
consequência de uma indústria e 
um comércio que se globalizam 
e adquirem uma forma e uma 
dimensão sem paralelo.  

É neste contexto económico 
novo que nasce (5) a indústria 
seguradora, a qual, apoiando-
se em probabilidades e cálculos 
estatísticos, se destina a 
garantir a continuidade das 
outras atividades económicas 
pela salvaguarda de eventuais 
perdas. Acompanhando no 
entanto a sofisticação jurídica 
do mundo moderno, a indústria 
seguradora evoluiu para 
igualmente prover garantia 
das novas responsabilidades 
a que cidadãos e empresas se 
veem obrigados, muitas delas 
progressivamente vertidas em 
Lei, adquirindo assim caracter 
de obrigatoriedade. Os seguros 
são por isso, na minha opinião, 
não só uma consequência da 
modernidade, mas uma das 
suas expressões mais nobres. 
A atividade afigura-se como 
pilar absolutamente vital para 
garantir, não só o necessário 
(re)equilíbrio financeiro 
de particulares e empresas 
aquando da perda de bens ou 
de rendimento por falecimento 
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ou incapacidade de pessoas, 
como igualmente contribuir 
decisivamente para uma salutar 
relação social ao assegurar o 
cumprimento de complexas e 
intrincadas responsabilidades que 
a vida em sociedade a todos impõe, 
mas que nada garantiria serem 
cumpridas se ficassem ao livre 
arbítrio de cada um. Um exemplo 
simples é o seguro obrigatório de 
responsabilidade civil automóvel. 
Como “nunca ninguém é culpado 
nos acidentes”, se a resolução dos 
mesmos e a indemnização pelo(s) 
prejuízo(s) causado(s) ficasse 
entregue aos intervenientes, os 
diferendos resolver-se-iam talvez 
como no velho oeste americano, ou 
seja, um modelo pouco compatível 
com a racionalidade e civilidade 
que deve presidir à resolução de 
diferendos num mundo civilizado. 

Mas apesar da sua enorme 
importância e do seu nobre 
desígnio, a indústria dos seguros 
não deixa de se constituir ela 
própria como uma atividade 
económica que, como qualquer 
outra, visa o lucro. Ora, num país 
onde o analfabetismo e a iliteracia 
têm uma dimensão preocupante, 
este é desde logo um fator de 
incompreensão para todos aqueles, 
e são muitos, que têm dos seguros 
uma visão caritativa. Ora, para 
uma Seguradora conseguir ter 
lucro, para além da venda massiva 
ser fundamental para equilibrar a 
equação que dita a probabilidade 
de um risco se concretizar ou não, 
é fundamental uma boa análise 
do mesmo assim como de todos 
os fatores que possam influenciar 
o impacto de um sinistro quando 
este ocorre. É por isso que as 
seguradoras ditam as regras do 
que podem ou não segurar e em 
que condições. É por isso que 
exigem medidas de segurança 
ou que estabelecem franquias 
em conformidade com o tipo de 
risco ou o capital que seguram. 
Daqui se depreende facilmente 

que o cliente adere a condições pré 
definidas às quais deverá tomar 
particular atenção no momento 
da contratação, de modo a não 
ser surpreendido, gritando pela 
sua alteração no momento do 
sinistro. Porque nunca está, nem 
pode estar, tudo garantido, não 
deixa ainda assim de ser fascinante 
a possibilidade de, mediante um 
pagamento de valor muitíssimo 
inferior ao capital seguro (o 
prémio), garantir a reposição dos 
bens ou o pagamento do capital 
contratado quando em presença 
de evento destrutivo. E aqui 
reside o negócio: a Seguradora 
ganha quando o evento incerto 
que se segura não se materializa, 
mas quando este se concretiza, 
na maior parte das vezes, não há 
prémio que chegue…

Tal qual como se apresentam 
hoje em dia, e ainda que 
necessariamente continuando 
a adaptar-se aos novos desafios 
de uma sociedade sempre em 
evolução, os seguros jogam 
dialeticamente com o progresso, 
dele sendo o produto, mas 
simultaneamente o catalisador 
pela estabilidade que ajudam 
a criar na economia, seja no 
âmbito privado seja no âmbito 
empresarial.

Porque é de fácil compreensão, 
recorrentemente volto ao exemplo 
do seguro obrigatório de Resp. 
Civil automóvel. As pessoas dão 
como adquirido o fato de ser 

obrigatório e por isso, compram. 
Mas algumas vezes ainda oiço: 
“o único seguro que compro é do 
carro porque é obrigatório porque 
senão nem esse comprava”. Então 
e se não fosse obrigatório, como 
ficavam os lesados de um acidente 
quando estão em causa milhares 
e milhares de euros em danos 
patrimoniais e/ou corporais? A 
estas pessoas apetece perguntar: e 
se fosse consigo? 

O que é que é preciso para que 
algumas pessoas percebam que 
um seguro é a sua compra mais 
valiosa?

(1) Bem sei que, infelizmente, em 
muitos lugares do mundo e em muitas 
circunstâncias ainda o são hoje em dia, 
mas isso é outra conversa…

(2) Se pensarmos que a democracia foi 
uma invenção da Grécia antiga, é triste 
pensarmos em todo o tempo perdido até 
vermos adotado de forma generalizada 
este tipo de regime. 

(3) Em boa verdade, numa Monarquia, o 
1º dos direitos consagrados na declaração 
universal dos direitos do Homem, e 
que consagra precisamente a igualdade 
de direitos à nascença, fica obviamente 
subvertido pela garantia da sucessão na 
governação ser exclusiva dos membros da 
família real…  

(5) Inequivocamente podemos datar 
mais remotamente a origem dos seguros, 
mas a verdade é que é na complexa teia 
jurídica, economia e social do mundo atual 
que os seguros verdadeiramente surgem 
enquanto atividade emergente dessa 
complexidade e de enorme relevo para 
a economia, ou melhor dizendo, para as 
pessoas que são (ou devem ser) sempre a 
medida de tudo. 

“ Os seguros são por isso, na 
minha opinião, não só uma 
consequência da moderni-
dade, mas uma das suas 
expressões mais nobres. ”
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Quando andava na escola 
primária, a minha professora 
costumava pedir para 
sublinharmos as palavras 
difíceis sempre que liamos 
um texto na aula. Não faço 
a menor ideia se a palavra 
sucesso terá ou não aparecido 
em algum texto ao longo 
daqueles preciosos quatro anos 
e também não consigo afirmar 
com segurança se a sublinharia 
ou não. Muitos anos depois 
da escola primária, além de 
dar conta que o tempo voou 
depressa demais, dou também 
conta que a palavra sucesso é 
hoje uma daquelas que merece 
ser sublinhada ou até mesmo 
sombreada com uma daquelas 
canetas fluorescentes da moda. 
De facto, o sucesso é algo 
extremamente difícil de ser 
definido. 

Será muito pouco dizer-se que 
ele é apenas uma consequência 
de alguma coisa pela qual 
lutámos e dizer-se que ele é 
o contrário do fracasso ou o 
resultado da persistência. Será 
também insuficiente dizer-se 
que o sucesso é apenas a base 
da confiança ou o resultado 
de um negócio bem-sucedido, 

reconhecimento ou recompensa 
material. 

A palavra sucesso, além 
de difícil de ser explicada, 
será demasiado grande para 
conseguirmos definir onde 
começa e onde acaba, onde está 
e onde não está, quando faz 
parte da vida real ou apenas 
dos sonhos. Complica-se ainda 
mais, quando todos vivemos e 
sonhamos de forma diferente, 
começamos de forma diferente 
e sobretudo, damos importância 
a coisas diferentes.

Na verdade, sublinhamos 
a palavra sucesso da forma 
como muito bem quisermos e 
entendermos.

Da minha parte, a idade foi-me 
ensinando a tentar sublinhá-la 
a todas as horas do dia, do mês, 
do ano. Não apenas porque me 
lembre da escola primária, mas 

porque enquanto vou tentando 
encontrar o seu significado, 
recebo telefonemas de pessoas 
de quem gosto e que me 
convidam para um café e para 
almoçar ou jantar. Também 
porque o meu médico, depois 
de um exame, me vai dizendo 
que talvez não morra amanhã e 
isso vai permitir-me sorrir mais 
algumas vezes, também por 
ver outros a sublinhar a mesma 
palavra exatamente à mesma 
hora, sorrindo também.

Hoje acordei, estava um sol 
maravilhoso e não me doía 
nenhuma parte do corpo. A 
meio da manhã bebi um café, 
comi uma nata e enquanto 
sublinhava a palavra sucesso 
fui-me lembrando de sublinhar 
também a palavra afeto.

Será que o sucesso começa 
no coração?

José Rodrigues
Visar

SUCESSO,
onde começa?

Opinião:  Sucesso, onde começa?
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O Futuro...hoje: Tendências de Negócio

Tendências de Negócio
As  Tendências  de  Negócio neste artigo são  classificadas  em  três  grandes  grupos,  considerados fundamentais 
na análise e interpretação de como as empresas devem se preparar para o futuro.

1. Tendências Tecnológicas

Resultam da crescente 
importância da tecnologia 
nos negócios. Tecnologia de 
Impacto; Big Data; OnLine = 
OnLine; Omni Canal.

2. Tendências de Relação

Centradas na presença no 
mercado e no relacionamento 
com clientes, parceiros e 
demais agentesda cadeia de 
valor. Economia da Reputação; 
Customização Radical; 
Marketing  em Tempo Real; 
Relacionamento Proativo.

3. Tendências de 
Humanização

Focadas no colaborador e 
na forma de desenvolver o 
trabalho. Soluções Urbanas; 
Felicidade no Trabalho; 
Escritório Flexível; Liderança 
Partilhada.

Tecnologia de Impacto; 
Big Data; OnLine = 
OnLine; Omni Canal

A tecnologia é um meio a 
serviço da melhoria transversal 
das empresas, dos negócios, 
da sociedade e da vida das 
pessoas, para que todos possam 
ganhar com isso, a médio 
e longo prazos. A evolução 
rápida da tecnologia, cada 
vez mais acessível em termos 
de valor e complexidade 

tem transformado mercados, 
empresas e principalmente 
as pessoas. A velocidade 
de produção e difusão de 
informação tem impactado 
e continuará a impactar a 
forma como as empresas 
desenvolvem os seus negócios 
e se relacionam com os seus 
públicos. Neste sentido, existe 
a oportunidade de aplicar o 
conhecimento atualmente 
disponível para a criação, 
facilitação e implementação 
destas tecnologias, com 
conteúdo  relevante   para  
clientes  e  para  a sociedade.

Com a crescente conectividade, 
mais pessoas no mundo e 
maior interação entre elas 
a geração e partilha de 
informação aumenta, estando 

hoje mais acessível ao acesso 
á informação gerada. Usar 
esses dados e ferramentas 
relacionadas ao seu tratamento 
e gestão para antever as 
melhores formas de gerir 
recursos – naturais, econômicos 
e financeiros a nível nacional, 
regional ou até pessoal –  
fará  a  diferença  no  sucesso  
empresarial.

Aproveitar a elevada 
disponibilidade de informação 
para gerar conhecimento ativo 
e aplicável no fortalecimento  
das  relações  com  clientes  e  
na melhor  gestão  de  recursos  
proporcionará  mais eficácia e 
mais vendas.

Os mundos virtual e real, ou 
físico, unem-se cada vez mais 
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em uma só realidade, acessível 
e disponível em qualquer lugar 
a qualquer hora. Do ponto de 
vista do consumidor já não 
existe mais a separação entre 
o que é online e o que é offline 
e isso impacta decisivamente 
a forma como devemos pensar 
o negócio com esta integração 
e convivência. Podemos e 
devemos maximizar a facilidade 
e a segurança de acesso ás 
ofertas empresariais,  de  
forma  permanente  e  flexível  
aproximando empresa e 
clientes.

Relação

Economia da Reputação; 
Customização Radical; 
Marke\ng em Tempo Real; 
Relacionamento Proativo.

As empresas são os que os 
clientes dizem que elas são. 
Mais do que falar – fazer e 
provar. Usar os seus dados 
mas também o feedback do 
Consumidor e da Sociedade 
como um todo para melhorar  
marca  e  imagem  influenciará  
cada  vez mais as decisões 
de compra. Precisamos 
usar permanentemente os 
comentários e críticas dos 
Clientes para mostrar que não 
se tem medo da crítica – e, 
portanto, nada a esconder, 
e, principalmente, que ela 
é usada como elemento 
de melhoria e inovação 
permanente. Ter linhas 
permanentemente abertas 
para comentários, críticas e 
sugestões e, também, processos 
de compensação por erros e 
falhas rápidos e consistentes  
aumenta  nossa  credibilidade  
e consequentemente nossa 

reputação.

Permitir  a personalização 
– parcial ou até total – de 
produtos e serviços como 
resposta à homogeneização da 
industrialização e tecnologia 
melhora a relação com clientes 
e a exclusividade da marca.  
Entender  o  Cliente  –  pelas  
ferramentas online e offline 
disponíveis e pelo feedback 
de vendas e gerir de forma 
permanente as expectativas 
que contemplem a possibilidade 
de personalização total  
ou  parcial  de  produtos  e  
serviços  segundo perfis e 
retorno deve ser cada vez 
mais considerado na atuação 
de marketing e comercial. 
Oferecer as possibilidades de 
adaptação/personalização de 
forma proativa, sempre que 
possível, para demonstrar que 
existe um Programa de Gestão 
de expectativas que não espera 
o Cliente pedir o que é melhor 
para ele.

A atuação de Marketing 
e Vendas precisa cada vez 
mais de monitoramento e 

informação que permita às 
empresas agirem em tempo 
real na apresentação e/ou 
comprovação de oportunidades 
para os seus Clientes e 
antecipação a movimentos da 
concorrência.

Os clientes esperam uma ação 
imediata – e preferencialmente 
proativa – dos seus parceiros, 
o que exige um elevado 
conhecimento de suas 
necessidades e expectativas. 
Isto exige uma atuação 
constante ao nível da coleta, 
análise a aplicação permanente 
de informação relevante 
sobre eles (Big Data em ação), 
permitindo construir conteúdos  
(Content  Marketing)  para  
assegurar  a relevância.

Com o aumento da 
concorrência e a crescente 
dificuldade de fidelização de 
clientes a relação proativa, 
antecipando as necessidades 
do cliente e atuando de forma 
personalizada assume-se como 
fator critico de sucesso.

O Futuro...hoje: Tendências de Negócio
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Devemos por isso aproveitar a 
disponibilidade da informação 
(Big Data), o crescimento da 
onda tecnológica e a exposição 
dos clientes para conhecê-los 
melhor, mapear os pontos de 
contato e definir estratégias 
corretas de abordagem 
personalizada e proativa.

Humanização

Soluções Urbanas; Felicidade 
no Trabalho; Escritório 
Flexível; Liderança 
Partilhada.

As cidades são onde a maior 
parte da população mundial 
vive o que está gerando 
problemas de segurança, 
mobilidade, poluição, etc., 
obrigando todos a esforços para 
melhorar a vida nelas.

Atuar nas cidades facilitando 
a vida de quem vive 
“engarrafado”, preservando 
e (re)vitalizando centros e 
pontos de interesse, cultura 
e lazer, reduzindo poluição, 
criminalidade e violência 
e evitando/ revertendo 
favelização e desinserção 
social aumenta a estima, a 
consideração e a notoriedade de 
quem o faça.

Profissionais para quem o seu 
trabalho e os seus princípios 
valem mais do que carreiras 
seguras, que não têm receio 
de ganhar relativamente 
menos ou arriscar mais para 
manter estes princípios e que 
desafiam as lideranças na busca 
da excelência e da felicidade 
estão desafiando as verdades 
absolutas da gestão de pessoas. 

Agregar as dimensões humanas 
e emocionais na gestão de 
pessoas melhora a performance 
empresarial e a geração de 
resultados. E esta fato desafia 
a liderança dita tradicional a 
rever seus processos e formas 
de atuar na gestão de pessoas e 
de gerações.

O “trabalho à distância” tem 
cada vez mais peso, permitindo 
maior mobilidade e capacidade 
de entrega a clientes. Crescem 
profissionais que trabalham 
em cafés, centros comerciais, 
aeroportos, espaços de cowork, 
etc., apenas utilizando um 
computador e uma conexão de 
internet, alargando períodos 
horários e flexibilizando o 
dia. Por um lado aumenta o 
foco e por outro não expõe 
os colaboradores a problemas 
de mobilidade. A geração dos 
nómades urbanos ganha peso 
nas empresas, focados em 
gerir projetos e não horários, 
permitindo-se maior qualidade 
de vida e maior engajamento  
com  a  empresa  e  com  a  
função, aumentando por isso a 
eficácia produtiva.

Sistemas hierárquicos 
tradicionais estão perdendo 
espaço para modelos de 
empresa mais flexíveis, 
participativos e focados em 
exposição, engajamento e 
cocriação, colaboração e 
competição. Cada vez mais a 
retenção do talento humano 
está na ordem do dia nas 
empresas. Mais do que reter 
pessoas é necessário engajá-
las e motivá-las para novos 
desafios e novas metas, 
nunca antes alcançadas. A 
liderança assume um papel 
de mentoring e orientação  

colaborativa,  abandonando  as  
visões puramente top-down e 
impositivas.

FONTE: Inova Consultoria de Gestão e 
Inovação Estratégica 

O Futuro...hoje: Tendências de Negócio
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Incentivos: Apoios à contratação - Estímulo Emprego

Apoios à contratação - Estímulo 
Emprego

Apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho a termo certo por prazo igual ou superior a 
6 meses ou contratos de trabalho sem termo, a tempo completo ou a tempo parcial, com desempregados inscritos nos 
serviços de emprego, com a obrigação de proporcionarem formação profissional aos trabalhadores contratados.

Destinatários

Desempregado inscrito nos serviços de 
emprego, numa das seguintes situações:

•beneficiário de prestações de desemprego

•beneficiário do Rendimento Social de 
Inserção

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

•inscrito há pelo menos 60 dias 
consecutivos, no caso de desempregados 
com idade inferior a 30 anos ou com 
idade mínima de 45 anos ou ainda 
outros desempregados que não tenham 
registos na segurança social como 
trabalhadores por conta de outrem nem 
como trabalhadores independentes nos 
últimos 12 meses que precedem a data da 
candidatura

•que integre família monoparental

•vítima de violência doméstica

•pessoa com deficiência e incapacidade

•ex-recluso e aquele que cumpra ou tenha 
cumprido penas ou medidas judiciais 
não privativas de liberdade e esteja em 
condições de se inserir na vida ativa

•toxicodependente em processo de 
recuperação

•inscrito há pelo menos 6 meses 
consecutivos

Apoio financeiro

•80% do Indexante dos Apoios Sociais 
(IAS*) multiplicado por metade do 
número inteiro de meses de duração do 

contrato de trabalho a termo certo, não 
podendo ultrapassar o valor de 80% do 
IAS x 6

•110% do IAS x 12, no caso de contratos 
de trabalho sem termo

•100% o valor do IAS multiplicado por 
metade do número inteiro de meses de 
duração do contrato, até ao limite de 6 IAS, 
no caso de contratação de desempregado 
que se encontre numa das seguintes 
situações:

→ inscrito há pelo menos 12 meses 
consecutivos

→ com idade inferior a 30 anos

→ com idade igual ou superior a 45 anos

→ beneficiário de prestações de 
desemprego

→ que integre família monoparental

→ cujo cônjuge ou pessoa com quem viva 
em união de facto se encontre igualmente 
em situação de desemprego e inscrito no 
IEFP

→ vítima de violência doméstica

→ com deficiência e incapacidade

→ ex-recluso e aquele que cumpra ou 
tenha cumprido penas ou medidas 
judiciais não privativas de liberdade e esteja 
em condições de se inserir na vida ativa

→ toxicodependente em processo de 
recuperação

→ beneficiário do Rendimento Social de 
Inserção

•Prorrogação do apoio no caso de 
conversão de contrato de trabalho a termo 

certo em contrato de trabalho sem termo: 

ono valor de idêntica percentagem do IAS 
aprovada inicialmente x 6

Formação Profissional

Ao abrigo da medida Promoção de 
Igualdade de Género no Mercado de 
Trabalho (Portaria n.º 84/2015, de 20 de 
março), quando se trate de contratação 
de desempregados de sexo sub-
representado em determinada profissão 
(profissão em que não se verifique uma 
representatividade de 33,3% em relação 
a um dos sexos), os apoios são majorados 
nos seguintes termos:

•20% do apoio atribuído no caso de 
celebração de contratos de trabalho a 
termo

•30% do apoio atribuído no caso de 
celebração de contratos de trabalho sem 
termo ou de conversão de contrato de 
trabalho a termo em contrato de trabalho 
sem termo 

A entidade empregadora tem a 
obrigatoriedade de proporcionar formação 
profissional ajustada às competências 
requeridas pelo posto de trabalho, numa 
das seguintes modalidades:

•formação em contexto de trabalho, pelo 
período de duração do apoio, mediante 
acompanhamento de um tutor designado 
pelo empregador

•formação, em entidade formadora 
certificada, com uma carga horária mínima 
de 50 horas, e realizada, preferencialmente, 
durante o período normal de trabalho

Fonte: IEFP
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Incentivos: Vales Empreededorismo, Internacionalização, Inovação e I&D

Vales Empreendedorismo, 
Internacionalização, Inovação e I&D

De 15 de junho a 31 de agosto de 2016

Objetivos específicos

a )Vale inovação e 
internacionalização - reforçar 
a capacitação empresarial das 
PME através do apoio à procura 
de serviços tecnológicos e do 
conhecimento de mercados e 
de interface com os agentes 
económicos relevantes nos 
mercados externos.

b) Vale empreendedorismo - 
promover o empreendedorismo 
qualificado e criativo para 
empresas com menos de 2 anos.

Tipologia de projetos a 
apoiar

Vale inovação – serviços 
de consultoria de inovação, 
abrangendo as atividades de 
consultoria de gestão, assistência 
tecnológi- ca, consultoria na área 
da economia digital, consultoria 
para aquisição, proteção e 
comercialização de direitos 
de propriedade intelectual e 
industrial e para acordos de 
licenciamento, consultoria relativa 
à utilização de normas e serviços 
de ensaios e certifi- cação.

Vale empreendedorismo 
- serviços de consultoria 
imprescindíveis ao arranque 
de empresas, nomeadamente a 
elaboração de planos de negócios;

Beneficiários

São beneficiários as PME de 
qualquer natureza e sob qualquer 
forma jurídica.

Despesas Elegíveis

a)Vale inovação: despesas 
com serviços de consultoria de 
inovação e apoio à inovação, 
abrangendo as atividades de con- 
sultoria de gestão, assistência 
tecnológica, consultoria na área 
da economia digital, consultoria 
para aquisição, proteção e 
comercialização de direitos 
de propriedade intelectual e 
industrial e para acordos de 
licenciamento, consultoria relativa 
à utilização de normas e serviços 
de ensaios e certificação.

b) Vale empreendedorismo: 
despesas com serviços 
de consultoria na área 
do empreendedorismo, 
nomeadamente a elaboração 
de planos de negócios, bem 
como serviços de consultoria 
imprescindíveis ao arranque de 
empresas recém-criadas.

c) Vale internacionalização: 
despesas com serviços de 
consultoria na área de prospeção 
de mercado;

As despesas referidas 
anteriormente apenas são 
elegíveis se os serviços adquiridos 
preencherem as seguintes 
condições:

a) Serem exclusivamente 
imputáveis ao estabelecimento do 
beneficiário onde se desenvolve o 
projeto;

b) Resultarem de aquisições 
em condições de mercado a 
terceiros não relacionados com o 
adquirente;

Incentivo

Incentivo não reembolsável a 
conceder é calculado à taxa base 
máxima de 75%.

Limite máximo de investimento de 
20.000 euros por projeto.
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CRÓNICA: O que aconteceu e o que vai acontecer?

O antes, o durante e o depois?

É isto que importa quando 
falamos de casos de Sucesso seja 
a nível particular, empresarial ou 
de um País. 

 Somos diariamente inundados 
com as desgraças seja nos 
títulos de capa dos jornais, seja 
nas aberturas da notícias na 
televisão.

São as desgraças que vendem…, 
que fazem com que não 
comecemos a entrar numa de 
zapping nas televisões…?

Até parece que têm de ser as 
desgraças, o fator que nos move.

Não o são.

Mas, encontrar boas notícias, 
casos de sucesso - alguns a nível 
mundial - é difícil neste nosso 
Portugal.

Temos inúmeros casos de 
sucesso na Tecnologia, na 
Informática, no Design, na 
Moda, nos Serviços, nas Pessoas 

e ainda recentemente o fomos o 
1º país do mundo que conseguiu 
estar 107 horas ( mais de 4 dias 
) a usar eletricidade sem recurso 
a combustíveis fósseis - eis 
uma notícia que terá passado 
despercebida a muitos.

 Não por única responsabilidade 
de cada um de nós mas sim pela 
falta de relevância que se dá no 
país a uma notícia destas.

São inúmeros casos de sucesso 
em profissionais que estão a 
trabalhar fora do país em funções 
de alto desempenho e com 
reconhecido mérito nas empresas 
onde estão.

 Quem são? Onde estão?

É também certo que o antes, 
o durante e o depois é muito 
diferente nos casos de sucesso. 

O que aconteceu e o que vai 
acontecer….?

Temos, como sabemos, casos de 
sucesso que o foram no passado 
– pareciam. 

São anunciados no presente 
como o sendo…

E, no depois, acaba por se 
descobrir que estávamos perante 
autênticos “flops”, casos de 
fraude e até de prisão…

Gerar Valor a médio / longo 

prazo é algo que não nos 
habituámos a ver noticiado, 
divulgado e ás vezes até bem 
aceite por quem está do lado de 
fora.

É cultural? É Português?

Não sei.

Mas que tem de mudar, tem.

Assistimos por vezes á criação 
de Associações, Fóruns e outras 
Entidades que visam agregar 
todas as situações de Sucesso e 
de repente…, nada acontece…

Qual a razão?

 Será que deixámos de saber o 
que se passa apenas porque a 
criação é anunciada e depois tudo 
o que acontece deixa de o ser?

 Mais uma resposta que não 
sei ou acho que nenhum de nós 
sabe…

O desafio que deixo é que cada 
um de nós seja cada vez mais o 
“motor” da divulgação dos casos 
de Sucesso que conhecemos, 
esperando que os mesmos sejam 
lidos, ouvidos e despertem 
interesse.

Criemos caminhos não apenas 
para o Sucesso mas também para 
a divulgação do mesmo.

 

Rui Pio
gestor espaço Liberty Seguros

O que aconteceu e o que 
vai ACONTECER?
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IVA - Alteração na restauração

Desde 2012 que o IVA na 
restauração se mantém nos 
23%. O aumento aprovado pelo 
Orçamento de Estado desse 
mesmo ano veio trazer alguma 
revolta e discordância nos 
empresários do setor.

Desde 2012 foram muitos os 
estabelecimentos que fecharam 
as suas portas, pois para alguns 
tornou-se incomportável o 
aumento da taxa de IVA tendo em 
conta o volume de faturação. A 
Lei do Orçamento do Estado para 
2016 (OE 2016) veio estabelecer 
várias alterações a este Imposto, 
sendo reformuladas as listas I e II 
que contêm as operações sujeitas 
à taxa reduzida e intermédia, 
as quais entraram já em vigor 
no passado dia 31 de março. No 
entanto, irá entrar em vigor no 
próximo dia 1 de julho de 2016 
uma outra importante alteração: 
Volta a ser aplicada a taxa de 
IVA intermédia às prestações de 
serviço de alimentação e bebidas, 
com exclusão dos serviços 
relativos a bebidas alcoólicas, 
refrigerantes, sumos, néctares e 
águas gaseificadas ou adicionadas 
de gás carbónico ou outras 
substâncias, as quais permanecem 
tributados à taxa normal. Foi 
publicado no passado dia 31 de 
março um Ofício-Circulado de 
modo a tentar clarificar estas 
alterações significativas. A partir 
do dia 1 de julho irão ser repostas 
as verbas 1.8 “ Refeições prontas a 
consumir, nos regimes de pronto 
a comer e levar ou com entrega 
ao domicílio” e 3.1- “Prestações 
de serviços de alimentação e 
bebidas, com exclusão das bebidas 
alcoólicas, refrigerantes, sumos, 
néctares e águas gaseificadas ou 
adicionadas de gás carbónico 
ou outras substâncias” que se 
encontravam revogadas pelo 

Orçamento de Estado para 2012. 
Ou seja, passam a ser tributadas, 
a partir de 1 de julho, à taxa 
intermédia do imposto (13%), 
as refeições prontas a consumir, 
nos regimes de pronto a comer e 
levar ou com entrega ao domicílio. 
É importante referir que não 
estão aqui abrangidos quaisquer 
outros produtos alimentares 
que não consistam em refeições 
preparadas. Pelo que os mesmos 
devem ser tributados à taxa de 
imposto que lhes corresponda 
individualmente. No que se refere 
à verba 3.1, quando o serviço 
incorpore elementos sujeitos a 
taxas distintas para o qual é fixado 
um preço único (por exemplo, 
os menus), o valor tributável 
deve ser repartido pelas várias 
taxas, tendo por base uma relação 
proporcional entre o preço de 
cada elemento da operação e 
o preço total da operação e o 
preço total que seria aplicado de 
acordo com a tabela de preços 
ou proporcionalmente ao valor 
normal dos serviços que compõe a 
operação. Não sendo efetuada essa 
repartição, é aplicável a taxa mais 
elevada à totalidade do serviço. 
Por exemplo, num determinado 
estabelecimento vende-se um 

menu, que inclui prato, bebida 
(que poderá ser por exemplo uma 
bebida alcoólicas, refrigerante, 
sumo néctar, águas gaseificadas ou 
adicionadas de gás carbónico ou 
outras substâncias) e café por 6.0 
euros (ao qual acresce o valor do 
IVA). O valor sem IVA de cada um 
dos elementos do menu conforme 
os preços de tabela é: prato (4,6 
euros), bebida (1,8 euros) e café 
(0,6 euros), assim:

 

   Preço            Proporção

Prato  4,60                     65%

Bebida  1,80                      26%

Café  0,60                           9%

Preço Total  7,0        100%

Desta forma o IVA a partir de 1 de 
julho o IVA deverá ser calculado 
do seguinte modo: 6.0 eur x 74% x 
13% + 6.0 eur x 26 % x 23%. Esta 
alteração irá obrigar a alterações 
nos sistemas informáticos o 
que poderá provocar algumas 
complicações iniciais e custos 
acrescidos.

 

Breves/Notícias
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Breves/Notícias

Carta por pontos - Já sabe como funciona?

A partir do dia 1 de junho de 2016 as cartas de condução passaram a ter pontos associados. Cada condutor começa com 
12 pontos, os quais vão diminuindo consoante as contraordenações graves e muito graves cometidas ou majorando se 
não existirem quaisquer destas infrações.

PERDER PONTOS

O novo sistema prevê que todos os condutores comecem com 12 pontos, que podem ser perdidos da seguinte forma:

- 2 pontos para as contra-ordenações graves

- 4 pontos para as contra-ordenações muito graves

- 6 pontos para crimes rodoviários

Por condução sob influência de álcool ou substâncias psicotrópicas a penalização será mais elevada:

 - 3 pontos para as contra-ordenações graves

- 5 pontos para as contra-ordenações muito graves

- 6 pontos para crimes rodoviários

QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS?

- Ao total de 8 pontos perdidos, o condutor terá de assistir a uma ação de formação, sendo o custo desta da 
responsabilidade do condutor;

- Ao perder 10 pontos, o condutor terá de passar num novo exame de código teórico de forma a ser devolvida a carta de 
condução;

- Os condutores que faltem sem explicação plausível à ação de formação ou ao exame de código perderão os 12 pontos e 
a carta de condução.

MAS, PODE GANHAR PONTOS!

Caso em 3 anos o condutor não tenha nenhuma infração, será beneficiado em 3 pontos extra, até ao máximo de 15 
pontos.

Este processo é automático e o condutor não tem que proceder a alterações na carta.
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Breves/Notícias

Arraial VISAR 2016 
Com o intuito de juntar Amigos, Clientes e Fornecedores, a VISAR realizou no passado dia 18 de junho um Arrail, onde se 

juntar cerca de 150 pessoas para passar uma tarde de convívio e descontração.
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