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Saiba mais através do 707 256 256, empresas.pt@bbva.com ou numa Agência BBVA.

Aproveite o seu banco.

Não há fronteiras para o sucesso 
da sua empresa.
Soluções de Comércio Internacional

Porque somos especialistas em Comércio Internacional e colocamos 
a nossa experiência ao serviço da sua empresa.
Porque estamos inseridos no Grupo BBVA, presente em 33 países
e com mais de 3.500 correspondentes em todo o mundo, facilitamos
todos os processos de internacionalização.
Porque disponibilizamos um vasto conjunto de produtos e serviços 
criados à medida da sua empresa.
Porque queremos ouvir o seu projecto e ajudar o seu negócio a crescer
no estrangeiro.
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EDITORIAL

Nos dias que correm, não basta 

ter uma boa ideia! É preciso saber 

defini-la e, sobretudo, conseguir 

concretizá-la. O primeiro passo 

para a sua concretização será fazer 

um bom plano de negócios.

Este é, sem dúvida, uma ferra-

menta indispensável para apre-

sentar a sua empresa a pessoas 

e entidades externas, como, por 

exemplo, bancos, fornecedores, 

potenciais parceiros de negócio, 

etc. 

As pessoas ou empresas de 

maior sucesso são aquelas que 

descobriram e desenvolveram uma 

maneira de servir melhor os seus 

clientes. O dinheiro acaba por ser 

uma resposta do mundo para a sua 

eficiência num trabalho bem feito. 

E, para fazer um trabalho bem fei-

to, nada mais eficiente do que de-

senvolvê-lo alinhado com a paixão. 

Isso é o que as pessoas que conhe-

cem bem os seus talentos fazem.  

Uma vez mais, nesta edição da 

Empresas & Negócios, conheça 

empreendedores que,  por paixão 

e/ou dedicação e/ou empenho, 

reinventam diariamente os seus 

negócios. Com mais ou menos 

dificuldade, todos têm consegui-

do superar as suas dificuldades. 

Ficam nestas páginas os seus tes-

temunhos.  Estamos certos de que 

o leitor vai ser contagiado e sentir- 

-se-á mais inspirado para voos 

mais altos!
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Vinhos portugueses na Colômbia
A Embaixada portuguesa na Colômbia, com o apoio da AICEP, organizou a 
primeira ação de promoção integrada de vinhos portugueses naquele país.   
A ação teve início no dia 15 deste mês, num almoço que reuniu dez colunistas de 
vinhos e opinion-makers dos principais órgãos de comunicação, despertando-
-lhes a curiosidade sobre os vinhos portugueses. No dia seguinte realizou-se uma 
prova para profissionais, em que estiveram presentes 16 expositores, representan-
do 22 produtores nacionais, e à qual compareceram cerca de 300 pessoas, en-
tre sommeliers,donos de restaurantes, importadores e cadeias de supermercados, 
“superando amplamente o propósito original”, revela a AICEP. Paralelamente, 
estiveram presentes os Queijos Lagos, que encontraram importador, e ainda a 
Vista Alegre, que decorou a sala de jantar, pela mão do seu importador.

APICER prepara  
participação na ACETECH
A Apicer – Associação Portuguesas da Indústria de Cerâmica está a 
organizar uma participação nacional, em stand coletivo, na edição 2013 
da Feira ACETECH – Nova Deli, na Índia, que acontece de 5 a 8 de 
dezembro 2013. Organizado pela ITE Group plc e ABEC, a ACETECH 
é a maior exposição de arquitetura, construção, engenharia, design, 
interiores, materiais, incluindo cerâmica, mobiliário, pedras e muito 
mais categorias relacionadas com o setor de construção civil da Índia. 
“A indústria da construção indiana é uma das indústrias que hoje mais 
crescem e tem um futuro promissor. Enquanto a economia expande e 
cada estrato da sociedade melhora social e financeiramente, aumenta 
a procura de infraestruturas. Observando de um ponto de vista 
estratégico, este aumento na procura também é um sinal de oportuni-
dades que se multiplicam. 

APOSTA EM 
MOÇAMBIQUE
O GRUPO SANTOSEVALE, que há mais de 30 anos labora nos 
setores de transporte e distribuição rodoviários de mercadorias em 
Portugal, está a reforçar a sua aposta no mercado moçambicano, 
país onde entrou em 2010. A empresa atua a partir de Maputo 
e pretende ser um dos fornecedores de referência de serviços de 
transporte e distribuição no país. No final de 2011, a SVM – Santos 
e Vale Moçambique encontrava-se entre as dez maiores empresas de 
transporte rodoviário do país e entre as cinco maiores da província 
de Maputo, com um investimento que rondou os 1,5 milhões de 
euros e criou 32 postos de trabalho. A empresa prevê duplicar estes 
valores até ao final de 2013.

INA 
PREPARA 
FORMAÇÃO  
EM COOPERAÇÃO E 
ASSUNTOS EUROPEUS
O Instituto Nacional de 
Administração (INA) 
vai organizar várias ações 
de formação nas áreas da 
cooperação e dos assuntos 
europeus em setembro e 
Outubro. A primeira, que 
acontece a 9 e 10 de setembro, 
será dedicada a “Saber Elaborar 
Candidaturas QREN”, por 
que “importa, para um 
melhor aproveitamento das 
verbas disponibilizadas por 
este quadro, dominar as 
metodologias próprias, conhecer 
as ferramentas e compreender 
os sistemas de monitoria e 
avaliação”, explica o instituto. 
A segunda ação versa sobre o 
“Financiamento, Procurement  
e Gestão de Contratos de 
Apoio ao Desenvolvimento”, 
entre 16 e 19 de setembro. 
A terceira e última ação será 
sobre “Entender o Project 
Cycle Management da UE”, e 
decorrerá de 21 a 24 de outubro. 
Para informações adicionais, 
contacte: cursos@ina.pt.

IMPORTADOR 
POLACO DE  
ROCHAS 
ORNAMENTAIS 
EM MISSÃO DE 
PROSPEÇÃO

A AICEP Portugal Global 
está a organizar a deslocação 
a Portugal, de 30 de setembro 
a 4 de outubro de 2013, da 
empresa Stone Connection, 
importador polaco do sector 
dos materiais de construção 
– rochas ornamentais, com 
o objetivo de aumentar as 
importações para aquele país.  
A visita destina-se 
exclusivamente aos produtores 
de pedras ornamentais, 
nomeadamente: mármores, 
granitos, travertinos e 
conglomerados, e os 
interessados deverão fazer a 
sua inscrição, que tem um 
valor de 532,99 € com IVA 
para despesas de organização, 
até ao dia 12 de setembro, 
junto da AICEP. A Stone 
Connection foi criada em 2000 
e dedica-se à importação, à 
transformação e à distribuição 
de pedras naturais (mármores, 
granitos, travertinos e 
conglomerados) no mercado 
polaco. Atualmente, possui 
três armazéns nas cidades de 
Varsóvia, Poznan e Jaroszow 
nos arredores de Wroclaw, 
localidades estratégicas em 
termos de distribuição e 
de realização de projetos 
arquitetónicos e de construção 
civil de grande escala (fachadas, 
elementos arquitetónicos, 
interiores, edifícios individuais, 
institucionais e sacrais).

Nunca a sua cadeia logística 
teve tanto valor.

Enquanto industrial, o controle da sua cadeia logística é um elemento chave para o seu

crescimento e rentabilidade. O trabalho da GEFCO consiste em conceber e implementar

diariamente soluções logísticas globais e internacionais. 

Para obter mais informações, consulte o nosso site: www.gefco-business.net
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RECRUTAM-SE
A CBE – Projectos e Engenharia em 
Telecomunciações, SA, está a recrutar 
50 engenheiros e técnicos de telecomu-
nicações para os quadros da empresa 
e mais 200 postos de trabalho através 
da contratação indireta de serviços 
de implementação de fibras óticas em 
Portugal. Consulte o site da empresa 
para mais informações.

IAPMEI escolhe 8500 PME Líder 2013
O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação – IAPMEI selecionou cerca de 8500 PME atribuíndo-lhes o estatuto de 
PME Líder 2013. O estatuto PME Líder é um selo de reputação de empresas, criado pelo IAPMEI para distinguir o mérito das PME nacionais 
com perfis de desempenho superiores, tendo por base a avaliação das melhores notações de rating e indicadores económico-financeiros. Este 
estatuto visa reforçar a visibilidade das empresas de dimensão intermédia que integram o segmento mais competitivo da economia nacional, 
funcionado como selo de reputação e estímulo no prosseguimento de dinâmicas empresariais que contribuam de forma sustentável para a 
criação de riqueza e bem-estar social.

MAIS TURISTAS
O NÚMERO DE TURISTAS ESTRANGEIROS EM PORTUGAL 
registou um aumento no mês de maio, revelou o Instituto 
Nacional de Estatística, com mais 740 mil noites dormidas 
do que em igual período do ano passado. Este crescimento 
deveu-se ao aumento do número de turistas provenientes de 
países como a Irlanda, Reino Unido e Alemanha. No total, os 
hotéis portugueses registaram perto de quatro milhões de noites 
dormidas, sendo que mais de três milhões correspondem a 
visitantes estrangeiros, contra os 2,2 milhões em maio de 2012. 
Enquanto o número de turistas estrangeiros subiu 8,4%, os 
turistas nacionais desceram 5%, o que representou menos 194 
mil noites dormidas. Os turistas irlandeses foram os grandes 
responsáveis pela subida no número de noites dormidas, 
representando um acréscimo de 40,8%. Os turistas do Reino 
Unido cresceram 22,3% enquanto os provenientes da Alemanha 
aumentaram 21% em maio de 2013.

SALSA NA 
ALEMANHA
A SALSA INAUGUROU a sua 
primeira loja na Alemanha, em 
Oberhausen, no Centro Shopping. 
Esta abertura configura-se como “um 
marco importante para a expansão 
da marca na Alemanha”, onde a Salsa 
já se encontra presente em diversas 
lojas multimarca, e-marketplaces e 
na loja online da marca, explicam os 
responsáveis. Com a abertura desta 

loja, num espaço com 200 metros quadrados, a marca lançou um novo 
conceito na apresentação da coleção outono-inverno, destacando as suas 
peças mais inovadoras: Push-In, Push-Up, Mystery, para mulher, e ER-GO, 
para homens. A Salsa foi criada em Portugal em 1994 e está a consolidar a 
sua estratégia de internacionalização, sendo que, atualmente, está presente 
em mais de 35 países da Europa, África e Médio Oriente. 

VRC WAREHOUSE 
TECHNOLOGIES  
EQUIPA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DA BOSCH CAR
A empresa portuguesa VRC Warehouse Technologies, 
fornecedor preferencial da Bosch para sistemas automáticos de 
armazenagem vertical, instalou, recentemente, dois armazéns 
automáticos Hänel Rotomat na Bosch Car – Multimedia 
Portugal, Lda., em Braga. A VRC Warehouse Technologies, 
sedeada em Famalicão, é a representante oficial da marca alemã 
Hänel Gmbh em Portugal, Espanha e Chile e conta com 20 anos 
de experiência na tecnologia do armazenamento automático 
vertical e com certificação ISO 9001 desde 1995, assegurando um 
serviço técnico 24/7.

INVESTIMENTO 
ANGOLANO PRIORITÁRIO
Durante a sua visita a Angola, o então ministro da Economia, 
Álvaro Santos Pereira, afirmou que considera o investimento 
angolano prioritário para Portugal, e revelou que os 
dois países estão a trabalhar para que a cooperação e 
a integração das duas economias seja cada vez mais 
visível. O responsável disse ainda que Portugal e 
Angola “são provavelmente os países que na Europa 
e em África têm as economias mais integradas” e 
manifestou-se “bastante satisfeito” com os resultados 
alcançados.
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1,5 MILHÕES EM MORA
A Granfer, empresa dedicada à produção, conservação e comercialização de frutas frescas está 
a investir 1,5 milhões de euros num pomar situado numa herdade perto de Mora, revelou o 
presidente do município à Lusa. Luís Simão adiantou que a Granfer interessou-se por Mora, 
no Alentejo, devido à “qualidade dos solos” e ao “clima peculiar” da zona, que permitem que 
a fruta seja colhida “com três semanas de antecedência” em relação a outros locais do País. 
A Granfer, com 26 anos de existência, tem a sua sede em Óbidos e o seu principal produto 
é a pera-rocha, mas também tem produção própria e trabalha pêssegos, nectarinas, maçãs, 
ameixas e damascos. O pomar da Granfer, constituído por 80 hectares de pêssegos, nectarinas 
e ameixas, situa-se na Herdade da Barroca, perto de Mora, tendo uma parte sido plantada em 
2012 e a restante já este ano. O investimento traduz-se num total de 1,5 milhões de euros e 
inclui, além da plantação, a construção de um armazém e de câmaras frigoríficas.

NEOEN CONSTRÓI CENTRAL 
FOTOVOLTAICA EM CORUCHE
O grupo francês Neoen está a construir em Coruche, distrito de Santarém, a sua primeira 
central fotovoltaica em Portugal, um investimento de 40 milhões de euros que vai permitir 
produzir energia para cerca de 30 mil habitantes. O presidente da câmara, Dionísio Mendes 
explicou aos jornalistas, durante a visita ao local onde estão a ser instalados os mais de 18 mil, 
painéis solares, que quando a central estiver a funcionar em pleno – dentro de um ano – o 
município, no qual residem 20 mil pessoas, vai ficar “autossuficiente em termos energéticos”. 
O então secretário de Estado da Energia, Artur Trindade, congratulou-se com o investimento, 
o qual vai ao encontro do plano de ação e da aposta do Governo nas energias limpas e 
renováveis, mas frisou que é preciso encontrar o equilíbrio entre a competitividade e os 
preços cobrados aos clientes. A Neoen foi a principal beneficiária do concurso de adjudicação 
de lotes fotovoltaicos, lançado pelo Governo em 2010. A empresa vai investir em Portugal  
60 milhões de euros em centrais fotovoltaicas, 40 dos quais na vila de Coruche. Nos 70 
hectares de terreno vão ser colocados 18 388 painéis solares e 45 quilómetros de cabos. 

SCHNELLECKE, OFERTA COMPLETA  
DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS
A Schnellecke Portugal, empresa subsidiária do grupo alemão Schnellecke Logistics, empresa especialista 
em serviços integrados de logística, transportes, montagens e soldadura, a empresas de diversos sectores de 
actividade. Oferece, entre outros, serviços de pré-logística e gestão de aprovisionamento, armazenamento 
e gestão de stocks utilizando ERPs próprios e/ou do cliente e tecnologia de radiofrequência. Abrange toda 
a cadeia logística  desde cross-docking, embalamento/re-embalamento e kitting, preparação de pedidos 
e serviços administrativos tais como gestão de inventários. Conta também com soluções de logística 
interna e de abastecimento a linhas de montagem, preparação de material em sequências e conceitos de 
“supermercado”. A logística interna é aliás a sua maior competência e fator de diferenciação, onde tem o seu 
valor acrescentado para com os seus clientes. Na oferta logística, tem a salientar os processos de montagens 
de produtos e módulos, inspecções de qualidade e retrabalhos, logística inversa e transportes.

A Bosch Portugal pretende trazer para o País a produção de novas áreas de negócio, existentes no grupo a nível internacional, mas 
que ainda não chegaram ao mercado. Nesse sentido, a empresa está a trabalhar com técnicos de Estuguarda para quantificar a 
competitividade da atividade do grupo no mercado nacional, comparando com outros países onde a empresa alemã também tem 
presença industrial. João Paulo Oliveira, responsável do grupo Boch em Portugal, revelou ao programa «Grandes Negócios», da ETV, 
que o estudo estará concluído no final do ano e que “qualquer fábrica da Bosch em Portugal faz hoje produtos tão bons ou melhores 
do que os que são feitos na Alemanha ou na Ásia, com um nível de competitividade muito elevado ao nível da produtividade, com 
abundância de engenheiros e outras profissões de carácter técnico e com custos salariais, infelizmente, mais competitivos do que na 
Europa. Portanto, são todos estes fatores que nos permitem, neste momento, ser muito otimistas relativamente ao futuro”. A Boch, que 
está em Portugal há 102 anos, possui três fábricas no país: em Braga, onde são feitos vários pro dutos de infoteinement para o setor automóvel; 
em Ovar, onde a empresa faz sistemas de segurança e videovigilância; e em Aveiro, onde são feitos esquentadores, da Vulcano e de outras 
marcas, as sim como outros sistemas de águas quente.

KEYVALUE CRESCE 
NOS MERCADOS 
INTERNACIONAIS
A Keyvalue está a reforçar a sua presença nos 
mercados internacionais, com a aposta na 
implementação de soluções tecnológicas e 
serviços de consultoria em países como Angola 
e Moçambique. Neste último, a empresa vai 
iniciar projetos nas entidades FIPAG – Fundo de 
Investimento e Património de Abastecimento de 
Água e Águas da Região de Maputo. Em Angola 
está a decorrer um projeto no INATEL – Instituto 
de Telecomunicações Administrativas (Luanda). 
A empresa será responsável pela instalação 
de sistemas de informação que permitam a 
desmaterialização e digitalização de processos e 
documentos, facilitando a desburocratização e 
melhorando o serviço aos utentes. Assim, estas 
entidades passarão a ter ferramentas que lhes 
permitem otimizar e acelerar processos, reduzir 
custos e tempo de execução e prestar um serviço 
de maior qualidade. A Keyvalue prepara ainda 
algumas visitas comerciais a estes países, com 
vista a desenvolver contactos pendentes e novas 
oportunidades. 

BOSCH QUER NOVAS ÁREAS DE NEGÓCIO
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 QUAIS OS PRINCIPAIS SETORES DE ATUAÇÃO DA EMPRESA, NO PAÍS? 
Sendo a BASF a maior empresa química do mundo, o seu portefólio é enorme e abrange quase a totalidade das grandes indústrias. 
Especificamente em Portugal, a BASF está presente na indústria automóvel, com uma grande oferta de plásticos, pinturas e aditivos; nas 
indústrias têxtil e do calçado; na indústria do processamento de papel; na área agrícola, com fungicidas, herbicidas e inseticidas para as 
principais culturas; na indústria química e petroquímica, com plastificantes, solventes, resinas epóxi, catalisadores e produtos para a refinação; 
na indústria da construção, com dispersões e pigmentos para as tintas, com adjuvantes para o betão, soluções para pavimentos e vários 
materiais para isolamento térmico; na área do conforto com poliuretanos, para a fabricação de colchões e mobiliário; na indústria alimentar  
e na indústria de produtos de limpeza, entre outros.

QUEREMOS CRESCER 2%  
ACIMA DA MÉDIA PREVISTA
No ano em que se comemoram 65 anos da BASF em Portugal, Andrés Monroy,  
diretor-geral da BASF Portuguesa e responsável pelo negócio de agroquímicos  
da BASF em Portugal, faz o balanço da atividade da empresa em entrevista

A BASF Portuguesa comemora 

este ano 65 anos. Que balanço 

fazem da presença da empresa 

em Portugal?

A BASF em Portugal foi uma das 

primeiras filiais da BASF fora da 

Alemanha, após a Segunda Guerra 

Mundial, e posso dizer que o balanço 

é altamente positivo. Não são muitas 

as empresas que conseguem ser bem- 

-sucedidas durante 65 anos num país. 

O que mudou na BASF em Portu-

gal ao longo destes anos?

Na verdade, mudaram algumas coi-

sas. Venderam-se e adquiriram-se 

novos negócios ao longo dos anos e, 

para mencionar apenas as mudanças 

mais recentes, podemos dizer que, 

em 2007, a BASF adquiriu a empresa 

Degussa, na área de químicos para a 

construção, passando essa a designar- 

-se BASF Construction Chemicals. 

Passados alguns anos, mais precisa-

mente a 1 de outubro de 2010, dá-se 

a fusão de três empresas do Grupo 

BASF em Portugal – BASF Portu-

guesa, BTC e BASF Construction 

Chemicals – numa única, a BASF Por-

tuguesa, SA. Atualmente, a BASF em 

Portugal conta com duas empresas do 

Grupo BASF – a BASF Portuguesa e a 

BASF Coatings Services – e com dois 

centros de negócio, a sua sede – situ-

ada no Prior Velho – e uma delegação 

norte – situada no Porto. 

Qual a importância da filial portu-

guesa no seio da multinacional?

A BASF em Portugal faz parte da re-

gião a que nós, na BASF, chamamos 

Europa do Sul. Com a Espanha, a 

Itália e a Grécia formamos uma das 

regiões mais importantes, a nível eu-

ropeu, para a nossa casa-mãe. 

Que desafios se colocam à BASF, 

actualmente?

Como parte da nossa estratégia a nível 

global, temos como objetivo, até ao 

ano de 2020, crescer 2% acima do pre-

visto para a produção química global, 

que estimamos irá subir a um ritmo 

de 4% ao ano. Isto significa aumentar 

em média 6% por ano, num mercado 

atual muito volátil. Este crescimento 

 ANDRÉS MONROY 
diretor-geral da 
BASF Portuguesa

tem de estar em linha com o nosso 

propósito de apostar em soluções 

sustentáveis e inovadoras, com res-

ponsabilidade social e respeitando o 

meio ambiente. Este é, sem dúvida, 

um grande desafio. Mas estamos 

preparados e continuamos a investir 

fortemente nas áreas de pesquisa e 

desenvolvimento, para oferecer aos 

nossos clientes as melhores soluções.

Como vão comemorar o aniver-

sário da empresa?

Este é um ano difícil para todos em 

Portugal, e temos de ter um grande 

controlo sobre os nossos custos. Por 

esta razão, decidimos fazer um even-

to simples, celebrando com os nossos 

colaboradores num jantar, e fazer uma 

doação a uma instituição de solidarie-

dade social em Portugal, tentando dar 

o nosso contributo para minimizar a 

fase difícil que o País atravessa. 

Como encaram o futuro da em-

presa, em Portugal?

Os últimos anos têm sido complica-

dos no País, mas temos conseguido 

manter o nível das nossas vendas 

na maioria dos nossos negócios, e 

inclusive crescer noutros. A BASF 

continua a confiar em Portugal e no 

desenvolvimento da indústria por-

tuguesa. Uma clara prova disso foi 

a visita, há poucas semanas, de um 

membro do Conselho de Adminis-

tração da BASF SE ao nosso país.  

A BASF vai continuar a apoiar a in-

dústria portuguesa e a oferecer todas 

as inovações e soluções desenvolvi-

das. Um dos nossos pilares estraté-

gicos é inovar para contribuir para 

que os nossos clientes tenham ainda 

mais sucesso, e estou certo de que 

caminhamos nessa direção.
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A MBU Intelligence disponibiliza em 

Portugal um inovador instrumento e metodologia 

científica – 4G – que permite a qualquer empresa, 

independentemente da sua dimensão, criar, gerir e 

otimizar as equipas potenciando o alto desempenho.

De acordo com um estudo MIT, mostra que, entre 

20 a 40% do desempenho organizacional depende 

da qualidade dos relacionamentos entre os seus cola-

boradores. Os instrumentos atualmente disponíveis 

conhecidos oferecem informação individualizada 

mas com pouca ou nenhuma informação em rela-

ção à interação entre indivíduos. 

O 4G vem trazer informação sobre o perfil social e 

o tipo de relacionamentos dos colaboradores e das 

equipas de uma empresa, o que, combinado com 

poderosos algoritmos matemáticos e uma meto-

dologia testada cientificamente, possibilita apoiar a 

tomada decisões na gestão dos recursos humanos. 

Esta informação garante não só um instrumento 

de assessment de RH, como também um sistema 

360º que olha de forma normalizada para o desen-

volvimento de competências internas individuais e 

grupais e permite apoiar a tomada de decisões na 

construção de equipas de alto desempenho, visua-

lizando-se os relacionamentos profissionais “chave” 

para as equipas e consequentemente para todos os 

processos internos influenciados diretamente por 

estas equipas.

“Num ambiente económico e empresarial altamen-

te competitivo, é crítico para as empresas estarem 

na posse de toda a informação e dos instrumentos 

necessários que permitam tornar as equipas e as 

empresas mais eficientes e menos expostas aos riscos 

da intuição”, explica Ricardo Andorinho da MBU 

Intelligence. 

O 4G afigura-se uma mais-valia, quer no recruta-

mento de novos colaboradores quer na constituição 

das melhores equipas, em função dos recursos dis-

poníveis em cada momento, em processos de gestão 

das mesmas ou em processos de reestruturação. As 

empresas passam inclusivamente a poder medir 

por antecipação qual o impacto financeiro de cada 

alteração ou decisão na gestão de equipas, reduzindo 

assim riscos e custos inerentes. 

Para além da redução de custos diretos em pro-

cessos internos com pessoas, a utilização regular 

desta ferramenta oferece à organização métricas 

de produtividade baseadas na interatividade e nível 

colaborativo entre os membros das equipas, o que 

simplifica, valida e justifica decisões com pessoas, que 

são normalmente criadas com base na “intuição” 

dos decisores. 

“Independentemente da sua valia técnica e com-

portamental dos decisores, muitas falhas residem 

na avaliação das pessoas, o que pode ser ‘fatal’ para 

o sucesso do projeto em curso ou para a definição 

da melhor equipa para uma determinada tarefa” 

acrescenta Ricardo Andorinho. 

O 4G tem vindo a ser implementado com suces-

so em empresas portuguesas e multinacionais in-

ternacionais, como a Accenture, IBM, a HP, entre 

outras, e em situações distintas, atestando a eficácia 

da metodologia ao proporcionar informação com 

elevado grau de detalhe e que não é possível obter 

de outra forma ou por outro método. Até ao mo-

mento, foram produzidos mais de dois mil perfis 

no Reino Unido, nos Estados Unidos, em Portugal 

e no Canadá. 

Conhecer o perfil social e os tipos de relacionamentos  
dos colaboradores ajuda à tomada de decisões

O 4G TEM VINDO A SER 
IMPLEMENTADO COM SUCESSO 
EM EMPRESAS PORTUGUESAS 

E MULTINACIONAIS 
INTERNACIONAIS, ATESTANDO A 

EFICÁCIA DA METODOLOGIA AO 
PROPORCIONAR INFORMAÇÃO COM 
ELEVADO GRAU DE DETALHE E QUE 
NÃO É POSSÍVEL OBTER DE OUTRA 

FORMA OU POR OUTRO MÉTODO

4G AJUDA A FORMAR E A GERIR  
EQUIPAS DE ALTO DESEMPENHO
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 PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DA LAND2BUILD 
•  Segurança, qualidade e meio ambiente – Porque é fundamental executar as obras respeitando todas as medidas de segurança dos trabalhadores, sem 
nunca comprometer a qualidade esperada pelo cliente e sempre potenciando soluções e medidas que protejam o meio ambiente, que não é nem nosso 
nem dos nossos clientes, é de todos nós. 

•  Capacidade técnica – Porque temos de estar sempre atualizados, capazes de executar e promover as melhores soluções e técnicas para cada caso. 
•  Equilíbrio financeiro – Porque nenhum dos pontos anteriores é execuível se não houver finanças equilibradas, com colaboradores e fornecedores 
motivados por receberem a tempo e a horas. 

Dar ao cliente o que ele quer, com qualidade e rigor, é a principal 
preocupação da Land2build, um trabalho que tem rendido bons frutos

SATISFAZER  
AS EXPECTATIVAS 

DO CLIENTE

O empreendedorismo e a iniciativa 

têm vindo a ser incentivados em Portugal desde 

sempre, mas com mais empenho nos últimos 

anos.  E foi o espírito de aventura e o conheci-

mento e a experiência “acumulados ao longo de 

anos na construção civil” que levaram David Lo-

pes, Tiago Frazão e um terceiro sócio a criarem a  

Land2build.

Os responsáveis explicam que a empresa “nas-

ceu do desejo” em apostar num “projeto próprio” 

e que assenta em três pilares de atuação: gestão de 

projetos, engenharia e construção civil. 

“Somos uma empresa que atua em obras de 

pequena e média dimensão, mas que tem o know 
how e o rigor técnico das grandes construtoras. 

Por outro lado, o nosso principal objetivo não é o 

lucro final da obra, como é apanágio da maioria 

 CASA  
 SUSTENTÁVEL 
Aroeira

 LISBOA 
Edifício Splendi- 
dus Domus

 LISBOA 
Escritório  
com 300 m2
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das grandes empresas, mas sim o compromis-

so de satisfazer na íntegra as expectativas dos 

nossos clientes”, contam David Lopes e Tiago 

Frazão, que reforçam: “A nossa envolvência nos 

trabalhos é de tal ordem que, muitas vezes, os 

nossos colaboradores desenvolvem relações de 

amizade com os nossos clientes.”

A Land2build assume-se como uma “empre-

sa transversal, dentro do setor da construção 

civil. Não somos uma empresa de nichos ou 

de uma especialidade em particular”, revela Da-

vid Lopes, que aponta o portefólio da empresa 

como prova dessa aposta. “Temos executado 

obras dos mais diversos tipos, como edifícios 

em altura, campos de futebol, supermercados, 

escritórios, lojas, habitações unifamiliares, além 

de reabilitação e remodelação de interiores, etc.” 

Apesar de a aposta numa área específica da 

construção civil poder significar um “caminho 

mais fácil e de retorno mais rápido, otámos por 

não o fazer, porque a nossa experiência é vasta 

e estaríamos, eventualmente, a estreitar a nossa 

posição no mercado”, conta Tiago Frazão. 

Tratando-se este de um dos setores mais afe-

tados pela crise, a Land2build aposta na qua-

lidade para remar contra a maré, mas os seus 

responsáveis reconhecem que a tarefa não é fácil 

e afirmam que “se disséssemos que estamos a 

enfrentar a crise com facilidade, não estaríamos 

a falar verdade. Esta última palavra, a verdade, 

explica como estamos a ultrapassar esta crise. 

Se há setor onde menos se fala verdade e que 

reconhecidamente tem fama disso, é o setor 

da construção. É comum recebermos clientes 

que assumem, desde a primeira reunião, uma 

posição bastante ofensiva e dura, devida às más 

experiências que tiveram com alguns emprei-

teiros. Para nós, não basta sermos rigorosos nos 

CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL
Recentemente, a Land2build construiu uma casa 
sustentável, um projecto que os responsáveis consideram ter sido 
“bastante interessante” e que foi desenvolvido em parceria com o arquiteto 
José Ricardo Sousa. “Trata-se de uma habitação unifamiliar, que construímos na 
Aroeira – Charneca de Caparica, onde estivemos desde o primeira minuto, na 
coordenação dos projetos e na execução da obra como empreiteiros. Dentro do 
budget permitido pelo cliente, procurámos um mix de soluções que ampliasse 
a eficiência, quer energética quer ao nível de outros consumos da habitação. 
Como resultado, esta habitação, com cerca de 200 m2 de área habitável e com 
120 m2 de garagem em cave implantada num lote com 405 m2, tem uma fatura 
mensal de eletricidade inferior a um apartamento T2 com 80 m2”, revela David 
Lopes. Apesar de todas as preocupações ambientais existentes hoje em dia, 
para Tiago Frazão, “a construção sustentável ainda é um nicho de mercado.  
Mas pensamos que é um setor que terá de crescer.  
A população é cada vez mais preocupada e atenta às questões ambientais,  
e ainda bem que assim é. O exemplo anterior mostra, com lucidez, que  
é possível aplicar uma série de técnicas construtivas que não têm de ser  
mais onerosas, e que resultam em ganhos ambientais e económicos”. 

cálculos de engenharia e nos mapas de Excel, 

tem de haver o mesmo rigor nas palavras para 

com os clientes e fornecedores. E é por aí que 

estamos a conseguir ultrapassar esta crise. A 

falar verdade. Mas também investindo em 

contraciclo, apostando forte na área comercial, 

mantendo finanças equilibradas sem recurso à 

banca, e tendo uma equipa coesa e motivada”. 

Com um mercado de habitação nova pratica-

mente estagnado e um investimento estatal que 

privilegia a reabilitação urbana, esta é uma área 

onde a Land2build já desenvolveu alguns traba-

lhos e onde David Lopes espera que a empresa 

“cresça no próximo ano. Há um potencial enor-

me no País para a reabilitação urbana, e é um 

setor que só pode crescer nos próximos anos”.

Além da atividade de construção civil, que é 

o core business da Land2build, a empresa pres-

ta serviços de gestão de projetos e serviços em 

projetos de engenharia. “Tem havido casos em 

que juntamos estas três componentes, oferecen-

do aos nossos clientes um serviço integrado de 

construção, uma verdadeira construção ‘chave 

na mão’”, remata Tiago Frazão. 

 PRINCIPAIS LINHAS  
 ORIENTADORAS NA  
 ELABORAÇÃO DE UM  
 PROJETO DE CONSTRUÇÃO  
 SUSTENTÁVEL 

Uma solução construtiva pode ter 
um excelente desempenho térmico, 
mas se é excessivamente cara é 
pouco sustentável para a carteira 
do cliente. Posso dar-lhe alguns 
exemplos do que fizemos na casa da 
Aroeira:

•  aplicação de um sistema ETICS 
(é como uma pele de isolamento 
térmico em toda a envolvente 
exterior do edifício);

•  fachadas ventiladas;

•  construção de alvenarias com bloco 
térmico em detrimento do tijolo 
cerâmico;

•  elementos de proteção solar móveis 
aos vãos envidraçados; 

•  utilização de caixilharia com corte 
térmico;

•  vidros duplos de alta prestação 
térmica com caixa de ar preenchida 
com gás árgon;

•  aproveitamento das águas pluviais 
em depósito enterrado para regas 
de jardim;

•  aquecimento de águas sanitárias 
através de sistema solar de última 
geração (mais eficiente);

•  isolamento térmico entre pisos;

•  iluminação interior e exterior  
em LED;

•  autoclismos com dois níveis de 
descarga;

•  torneiras com redutor de caudal;

•  sistema de aquecimento através de 
biomassa (para todas as assolhadas).

PERFIL:
Nome: David Lopes
Idade: 33
Cargo: Diretor e 
gestor de obra
Formação: Eng. Civil

PERFIL:
Nome: Tiago Frazão
Idade:33
Cargo: Diretor 
comercial
Formação: Eng. Civil
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Com alguns anos de existência, a Coopbancários continua, ainda 
hoje, a trabalhar para garantir a produção e comercialização de bens 
e serviços ao melhor preço para os seus associados, explica António 

Campos, presidente da direção da cooperativa

UMA RELAÇÃO 
DE CONFIANÇA

O que é a Cooperativa dos Bancários?

É uma cooperativa que foi criada por emprega-

dos bancários, com alguma colaboração inicial do 

Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas. Foi fundada 

em setembro de 1975 mas abriu as portas para 

exercício da sua atividade apenas em 22 de abril 

de 1977, a pensar na eventual produção e na co-

mercialização de bens de consumo em condições 

vantajosas para os seus cooperantes. Actividade 

que se exerce, atualmente na sua sede, em Lisboa.

Quais os objectivos que norteiam a ativida-

de da Coopbancários?

Conforme estabelecem os seus estatutos, a 

Coopbancários tem como objetivos produzir 

e/ou adquirir para fornecer aos seus membros, 

 DA ESQ. PARA A DIR. 
Dr. Domingos, António 
Campos, presidente  
da Coopbancários  
e Eng. António Fonseca

EXISTE UMA GRANDE 
INTERATIVIDADE 
CLIENTE/FUNCIONÁRIO, 
E É DADO ÊNFASE AO 
ACONSELHAMENTO E À 
AJUDA NA COMPRA, O 
QUE É MUITO APRECIADO 
PELOS SÓCIOS OU 
SIMPLES CLIENTES

nas melhores condições de qualidade, informa-

ção e preço, bens e serviços destinados ao seu 

consumo e uso direto; prestar serviços para a 

promoção cultural, social e profissional dos 

seus membros, dos seus trabalhadores e respe-

tivos familiares; e difundir informação de or-

dem económica e social, com vista à defesa da 

economia familiar, educação e orientação dos 

consumidores.

Dispõe de um supermercado e de um Cen-

tro comercial – só os bancários os podem 

utilizar?

Não. Hoje em dia podem ser sócios da Co-

opbancários não só os empregados bancários 

(no ativo ou na reforma), como todos os traba-

lhadores do setor financeiro, e mesmo qualquer 

cidadão que simplesmente assuma a qualidade 

de sócio consumidor. Aliás, a alteração produzida 

nos estatutos prevê que os sócios consumidores, 

e até os trabalhadores, possam fazer parte dos 

corpos gerentes, desde que não se constituam em 

maioria em qualquer dos órgãos nem exerçam a 

sua presidência. Mesmo os descontos, que se for-

malizam pela acumulação de pontos nos cartões 

de sócio, são extensíveis a toda a gente, porque, 

como já se disse, qualquer pessoa pode ser sócia.

Passados mais de 30 anos, as razões que 

levaram à criação da Coopbancários ainda 

se justificam? Porquê?

Fornecer bens e serviços nas melhores condi-

ções de qualidade, informação e preço justifica-se 

sempre, não é verdade que passe de moda. O mo-

delo atual do serviço da Coopbancários assenta 

num conceito de loja de galeria, com atendimen-

to personalizado e de proximidade, que é bastante 

atual. Existe uma grande interatividade cliente/ 

/funcionário, e é dado ênfase ao aconselhamento 

e à ajuda na compra, o que é muito apreciado 

pelos sócios ou simples clientes.

Que benefícios têm os bancários ao adqui-

rirem produtos no vosso espaço?

Os bancários, pelo simples facto de o se-

rem, não usufruem de benefícios ao adqui-

rirem produtos ou serviços. Para usufruirem 

dos benefícios instituídos, têm de inscrever-se 

como sócios. Para lá dos descontos já referidos, 
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 VÁRIOS ANOS DE EXPERIÊNCIA AO SERVIÇO DO CLIENTE 
A Coopbancários, CRL, integra-se no ramo de consumo do setor cooperativo e exerce a sua atividade comercial nas instalações da 
Rua Dona Filipa de Vilhena, as quais se dividem em dois pisos. No primeiro piso funciona o supermercado, onde, para além das tradicionais 
secções Alimentar e Não Alimentar, dispõe de um conjunto de secções especializadas de Frutas e Legumes, Peixaria, Talho, Charcutaria, 
Laticínios, Congelados, Garrafeira, Padaria e Artigos para o Lar. No piso inferior situa-se o centro comercial, constituído pelas seguintes 
lojas, individualizadas e com atendimento personalizado: Perfumaria, Eletrodomésticos, Livraria, Discoteca, Ménage, Malas, Lingerie, Salão 
de Cabeleireiro, para além de um Gabinete de Tratamentos ligado à Perfumaria. Junto à entrada principal localizam-se as lojas de Viagens, 
Ourivesaria, Tabacaria, Revistas, Totoloto/Euromilhões e ainda o Snack-Bar.  

os sócios poderão fazer compras a crédito sem 

juros nos termos de um regulamento em vigor.

Que apoios e serviços disponibilizam aos 

associados?

Além das lojas que a Coopbancários tem insta-

ladas e a funcionar com pessoal, capital e respon-

sabilidade próprios, existem ainda espaços cedidos 

a terceiros com o objetivo de prestar uma melhor 

assistência aos sócios. São lojas próprias a tabacaria 

(com jornais, revistas e os jogos sociais da SCML), o 

bar-restaurante, a perfumaria (com um gabinete de 

tratamentos associado), os eletrodomésticos, a livra-

ria (com discoteca) e as lojas de ménage e lingerie. 

Nos espaços cedidos a terceiros, temos uma agência 

de viagens, uma agência de transferências de dinhei-

ro, lojas de ourivesaria, malas de senhora, salão de UM POUCO DE HISTÓRIA
 A Coopbancários foi constituída por escritura pública a 22  
 de setembro de 1975, por iniciativa de um grupo de bancários ligados ao Sindicato 
dos Bancários do Sul e Ilhas e apoiada por outras estruturas de trabalhadores da banca. 
Nasceu na sede do sindicato, à Rua de S. José, em Lisboa. A Coopbancários surgiu numa época 
em que, por todo o País, se verificou um surto na constituição de cooperativas dos mais 
diversos ramos. Um dos principais motivos que justificou a constituição da Coopbancários 
foi, sem dúvida, a de satisfazer necessidades comuns dos seus membros, e, nomeadamente, 
produzir ou adquirir bens e serviços para lhes fornecer nas melhores condições de qualidade 
e preço. Os circuitos de comercialização dos produtos eram, na altura, algo complicados, 
pois não funcionavam de uma forma eficaz. O poder de compra era baixo, com oscilações 
de preços muito acentuadas e com grandes carências de produtos de primeira necessidade. 
Havia, assim, fundamentalmente, o objetivo de combater os problemas de abastecimento. As 
campanhas do bacalhau, do leite, do açúcar e de outros produtos que a cooperativa promoveu 
na época do arranque comercial atraíam às suas instalações milhares de sócios/bancários e de 
sócios coletivos entretanto admitidos. Ultrapassada a fase da constituição e da organização da 
cooperativa, seguiu-se a fase da sua implantação no terreno. A Coopbancários instalou-se na 
Rua Dona Filipa de Vilhena, em Lisboa, onde está a sua sede e onde foi aberta a sua primeira 
loja, a qual iniciou atividade comercial em 22 de abril de 1977, sendo, por isso, desde sempre 
considerado este dia como a data do seu aniversário. 

SUPERMERCADO e 
CENTRO COMERCIAL

Rua D. Filipa de Vilhena, 6 E/F - Lisboa (Arco do Cego)

36.º ANIVERSÁRIO

FORNECER BENS E SERVIÇOS DE QUALIDADE, 
INFORMAÇÃO E PREÇO JUSTIFICA-SE SEMPRE, 
NÃO É VERDADE QUE PASSE DE MODA

beleza e uma florista. Saliente-se ainda a existência 

de um posto de correios, que funciona com a ge-

rência da Coopbancários, mas, obviamente, com 

a permissão e o acordo dos CTT. Dispomos ainda 

de um supermercado, onde, além das tradicionais 

secções Alimentar e Não Alimentar, existe ainda 

um conjunto de secções especializadas de Frutas 

e Legumes, Peixaria, Talho, Charcutaria, Laticínios, 

Congelados, Padaria, Garrafeira e Artigos para o Lar. 

Planos para o futuro?

A Coopbancários espera, proximamente, ter 

instaladas outras lojas de interesse para os consu-

midores, o que será comunicado em tempo útil.
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inovação . saúde

 PRINCIPAIS PRODUTOS 
A Ophtec disponibiliza uma vasta gama de produtos premium, nomeadamente lentes 
intraoculares, “que apresentam características únicas, que as distinguem das restantes existentes 
no mercado”. Os segmentos de produtos mais inovadores da empresa constituem as soluções para 
correção dos erros refrativos, miopia, astigmatismo e hipermetropia (cirurgia refrativa), a par das 
nossas soluções para cirurgia traumática (lentes para reconstrução de iris) e de catarata.

Dar aos profissionais as  
MELHORES FERRAMENTAS DE TRABALHO
Este mês comemorou-se 
o Dia Mundial dos Avós, 
uma franja da população 
largamente afetada por 
problemas de visão, core 
business da Ophtec Portugal

E studos indicam que cerca 

de metade da população portugue-

sa sofre de algum tipo de problema 

oftalmológico, que reduz drastica-

mente a qualidade de vida de quem 

dele sofre e que afecta as pessoas à 

sua volta. 

Para ajudar os médicos por-

tugueses na luta contra as doenças 

visuais, chegou a Portugal, no ano 

passado, a Ophtec, na sequência do 

processo de internacionalização ini-

ciado pela Ophtec BV em 1996, com 

a criação da Ophtec USA. Seguiram-

-se Espanha (2009), Ásia-Pacífico e 

África do Sul (2010), Alemanha 

(2011) e Coreia (2012).

“A tomada de decisão para a 

criação da subsidiária no nosso país, 

numa fase menos favorável do ponto 

de vista económico, justificou-se pela 

importância da marca Ophtec e por 

todo o potencial que representa no 

panorama da oftalmologia em Por-

tugal”, explicam os responsáveis da 

empresa, que reforçam: “A principal 

razão para a nossa existência reside 

no facto de se pretender aprofundar 

o relacionamento entre a empresa e 

os cirurgiões, criando relações dura-

douras de parceria, através de uma 

oferta mais rápida e melhor, prestada 

por profissionais altamente qualifica-

dos e especializados.”

Por isso, “são exigidas aos nossos 

colaboradores competências técnicas 

que lhes permitam obter um nível 

de conhecimentos bastante elevado, 

quer ao nível do produto quer ao ní-

vel das terapias e técnicas cirúrgicas 

associadas, para poderem prestar 

o melhor serviço, apoio técnico e 

também uma importante parte da 

formação que os nossos clientes, 

especialistas nesta área, necessitam”, 

asseguram os responsáveis. 

Assim, “toda a formação dos 

colaboradores, e as constantes atua-

lizações, é assegurada pela empresa e 

por especialistas na área da oftalmo-

logia. Outro aspeto importante é o 

envolvimento de key opinion leaders 

no nosso Programa Científico, que 

compreende a participação em estu-

dos para o desenvolvimento de novos 

produtos, e, através disso, intensificar 

o nosso relacionamento com o mun-

do da oftalmologia em Portugal”.

O objetivo da Ophtec Portugal 

para os próximos anos “é ter um pa-

pel de liderança na área da cirurgia 

refrativa, e ser uma referência a nível 

nacional no que respeita à qualidade 

e diversidade dos produtos ofereci-

dos”, dizem os responsáveis.

“Pretendemos disponibilizar, no 

médio prazo, um vasto portefólio de 

produtos que permita cobrir as di-

versas áreas da oftalmologia. Estamos 

empenhados na criação de parcerias 

com instituições de referência nesta 

área, com vista ao desenvolvimen-

to de trabalhos científicos e novos 

produtos. Temos também um papel 

ativo no complemento da formação 

dos profissionais desta área, através da 

realização de ações de formação que 

contribuam para encontrar as melho-

res soluções cirúrgicas”, contam.

“A nossa principal missão, e 

grande motor da nossa motivação, 

é a possibilidade de, através dos pro-

dutos que comercializamos, poder 

contribuir de forma significativa 

para a melhoria da qualidade de 

vida de muitos milhares de pessoas, 

permitindo-lhes realizar atividades 

que julgavam impossíveis de exe- 

cutar”, rematam.

A NOSSA PRINCIPAL MISSÃO É CONTRIBUIR 
DE FORMA SIGNIFICATIVA PARA A 
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA 
POPULAÇÃO EM GERAL
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perfil . entrevista

Paula Moura destaca-se na arquitetura nacional pela paixão por projetos 
ligados à gastronomia, onde assinou a decoração dos mais recentes 

restaurantes de Vítor Sobral

NADA ACONTECE 
POR ACASO

Como surgiu a Cor15A?

Surgiu muito naturalmente, considero que foi 

uma inevitabilidade no meu percurso profissional 

e pessoal. Tive o privilégio de encontrar e traba-

lhar com pessoas notáveis, e de poder aprender 

e crescer com cada uma e em cada projeto. Sou 

intuitiva, polivalente e, sobretudo em projetos 

multidisciplinares, fui ligando as “pontas” e ar-

ticulando as várias especialidades envolvidas. Os 

projetos em que tive a sorte de participar foram 

construindo o meu percursso e determinando os 

passos seguintes, pelo entusiasmo que geraram e 

vontade de fazer mais. A ideia de ter um espaço 

com uma identidade e posicionamento estético, 

e onde eu pudesse desenvolver grandes ou peque-

nos projectos de forma global, oferecendo todos os 

serviços integrados, foi-se cimentando ao longo do 

tempo. Queria um ateliê onde cada ideia poderia 

ser materializada e cada sonho transformado em 

realidade, sem preconceitos de estilo ou clichés de 

forma. No fundo, queria poder dar uma resposta 

a solicitações que me iam lançando e às quais não 

tinha condições de responder. Finalmente, em 

2003, avancei.

 TRABALHOS REALIZADOS 
Em cima, Tasca da Esquina;  

à dir., Cervejaria da Esquina

PERFIL
Paula Moura fez o curso de Arquitetura de Interiores na Fundação 
Ricardo Espírito Santo e esteve no Ar.Co, em Pintura e Escultura. 
Realizou uma pós-graduação em Design Direction, em Milão, 
Itália, e tem trabalhado com vários arquitetos. Fez publicidade 
(stands e expositores) para a Brandia Central, na altura MKT. 
É fundadora da empresa Cor15A. 

Porquê Cor15A?

Neste projeto, tudo foi concebido e pensado ao 

pormenor, a começar pelo nome. Sempre fui co-

nhecida, entre colegas e clientes, pela utilização e 

recurso à cor e o 15 surgiu porque era o número da 

porta e também a referência do preto no catálogo 

RAL, em oposição ao branco do interior. Mas foi 

tudo pensado ao pormenor, das peças de mobiliá-

rio até à música que se ouvia. Foi uma experiência 

muito positiva, logo também pelas características do 

espaço e por ser uma loja e ateliê onde o primeiro 

objetivo é acolher quem nos visita.

Foi responsável pelos projetos de decoração 

e imagem de locais como a Tasca da Esquina, 

em Lisboa e em São Paulo, no Brasil, de Vítor 

Sobral; primeiro lounge temporário Chiado 

Trend Mark; e colaborou na decoração do 

lounge da TAP Portugal e do interior de cabi-

na da TAP Portugal, entre outros. Nota-se uma 

predominância de projetos na área da restau-

ração. Foi um acaso ou é um gosto pessoal?

Julgo que nunca nada é um acaso. A minha re-

lação com a restauração e com a gastronomia tem 

a ver com o facto de a considerar um fator muito 

diferenciador da nossa oferta turística e cultural 

a nível internacional, tal como se tem constatado 

em recentes referências à nossa cozinha e vinhos 

na imprensa internacional. A minha primeira 

preocupação na conceção de um espaço de res-

tauração é conhecer e entender “os ingredientes” 

utilizados (fatores diferenciadores). Assim, quando 

me é lançado um desafio, procuro pesquisar e co-

nhecer o que já foi feito nessa área, estudar os casos 

de sucesso e de insucesso, entender cada opção e 

preparar-me, fundamentadamente, antes de  ini-

ciar o meu próprio raciocínio a partir dos objetivos 

do cliente e das características do projeto. No caso 

da Tasca da Esquina e da Cervejaria da Esquina, 

realizada um ano depois e também propriedade de 

Vítor Sobral, o desenvolvimento global da imagem 

de cada espaço foi feito a partir da ideia central de 

Tasca (posteriormente Cervejaria) e de um espaço 

para apreciadores de comida portuguesa bem con-

fecionada e bem apresentada, nas doses e quanti-

dades adequadas.  No caso da TAP, ou de outra 

marca já existente e não desenvolvida por mim, 

procuro transpor para o espaço físico, nomeada-

mente no mobiliário e elementos decorativos, as 

características da marca e os objetivos do projeto. 

Tento sempre preocupar-me com as questões de 

funcionalidade e com as pessoas, pois é para elas 

que os espaços interiores são trabalhados, para se 

sentirem bem, felizes e potenciar-lhes o máximo 

de bem-estar.

     

Outra das áreas onde tem trabalhado é na re-

abilitação urbana, com o projeto da Cervejaria 

da Esquina. Esta é uma área em expansão?

Sim, a reabilitação é uma área com futuro, por 

que é transversal a todas as áreas da sociedade e da 

economia, e contribui positivamente para alavancar 

e potenciar o desenvolvimento e a vida das pessoas. 

Julgo que é por aí que deveríamos caminhar, pois 

é abrangente  e muito interveniente, razões pelas 

quais é necessária muita responsabilidade e respeito 

pelo nosso património construído, para devolver  as 

cidades e a sua história às pessoas, preferencialmente 

aos jovens, porque sem passado não há futuro.
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Nas actuais condições corresponde a taxa de juro mínima de 3,709% e máxima de 5,209%. T.A.E. de 4,706% para um exemplo de 
 nanciamento (mútuo) de 1.000.000€ a 3 anos, sem carência de capital, com prestações trimestrais constantes, tomando por base indexação 
à Euribor a 3 meses (Abril de 2013), arredondada à milésima, acrescida de spread de 3,5% aplicável a Cliente com o melhor per l de risco 
e com o maior nível de produtos contratados no BBVA para este efeito. Comissão de abertura de 1.5%. Campanha válida até 31.12.2013.

Aproveite o seu banco.
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destaque . estudo

O estudo “Meaningful Brands”, de-

senvolvido pelo Havas Media Group, revela que 

das marcas analisadas em Portugal apenas 11% 

são avaliadas como relevantes, ou seja, 89% das 

marcas poderiam desaparecer sem a maioria dos 

consumidores sentir a sua falta. Segundo o mes-

mo estudo, unicamente 5% das marcas são reco-

nhecidas pelos entrevistados como contribuindo 

decisivamente para a qualidade de vida. 

No ranking global – o Meaningful Brand In-

dex (MBI) –, a Mimosa assume a primeira posi-

ção, seguida pela Google, Compal, Continente e 

Olá, que compõem o top 5 das meaningful brands 

2013. De seguida, surgem a Worten, Nívea, Nestlé, 

Samsung, Delta, Nike e Danone. Este ano, uma 

grande parte das marcas do top 12 é nacional e 

verifica-se um aumento de marcas ligadas ao setor 

da tecnologia.

Rui Almeida, diretor de Research do Havas 

Media Group Portugal, afirmou: “A crise veio ele-

var e reformular as expectativas dos consumidores 

e dos cidadãos na sua relação de troca de valor 

com as marcas. Em 2013, a ligação emocional 

com as pessoas e os resultados para o indivíduo 

ganham uma importância acrescida. A prevalên-

cia de marcas nacionais no top das marcas mais 

relevantes em 2013 prende-se com a excelência e 

consistência das estratégias que estas marcas têm 

vindo a desenvolver, proporcionando acesso aos 

produtos e serviços em condições económicas 

Estudo “Meaningful 
Brands 2013”

mais vantajosas e convenientes. Simultaneamente, 

têm vindo a enriquecer as suas propostas de valor 

com inovações, serviços alargados e adequação às 

necessidades atuais dos consumidores.”

Portugueses mais céticos 

relativamente às marcas

Os resultados de Portugal encontram-se em linha 

com os dos restantes países da Europa Ocidental, 

traduzindo um crescente nível de desconexão dos 

consumidores em relação às marcas. Em Portugal, 

89% das marcas poderiam desaparecer sem que 

fizesse diferença, versus 93% na Europa. Contu-

do, tanto em Portugal como na Europa, apenas 

5% das marcas são avaliados como contribuindo 

decisivamente para a qualidade de vida.

O diretor de Research do Havas Media Group 

concluiu: “As marcas precisam de se concentrar 

no bem-estar para começar a criar valor finan-

ceiro estável e não o contrário. A crise é o melhor 

momento para redefinir e transformar o sistema. 

As marcas com sucesso no atual contexto são as 

que estão a ser capazes de alinhar a sua proposta 

com a trajetória de evolução dos consumidores e 

cidadãos, incorporando no seu produto comuni-

cação e diálogo, uma resposta adequada às novas 

expectativas quanto à sua atuação e papel.”

À semelhança de 2012, o setor mais bem 

valorizado quanto à sua relevância é o da Ali-

mentação & Bebidas, logo seguido do do Retalho, 

ambos com grande protagonismo ou visibilidade 

na vida quotidiana dos consumidores. De notar a 

crescente importância da área das Telecomunica-

ções e TIC, que ganharam importância face aos 

Bens de Consumo. As marcas ligadas à tecnologia 

estão a tornar-se cada vez mais relevantes, não 

só por nos permitirem passar momentos agra-

dáveis e por tornarem a nossa vida mais fácil, 

mas também porque nos ajudam a socializar e a 

ligar-nos aos outros.

O Meaningful Brands – a nova métrica de 

“força da marca” do Havas Media Group – é o 

primeiro enquadramento analítico e global para 

relacionar o bem-estar das pessoas com as mar-

cas a um nível empresarial. Mede o impacto dos 

benefícios das marcas juntamente com a sua re-

percussão em 12 áreas diferentes de bem-estar (tal 

como saúde, felicidade, finanças, comunidade e re-

lações com os outros), proporcionando uma visão 

completa do seu efeito na nossa qualidade de vida.

Mimosa, Google, Compal e Continente são as marcas mais  
relevantes em Portugal

EM PORTUGAL, 89% DAS MARCAS PODERIAM DESAPARECER  
SEM QUE FIZESSE DIFERENÇA, VERSUS 93% NA EUROPA
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educação . inovação

Como nasceu o Gabinete de Em-

preendedorismo, Transferência 

de Conhecimento e Propriedade 

Intelectual (GETCPI) da Faculda-

de de Arquitetura?

Este gabinete nasceu como parte da 

atual estratégia de gestão da Faculdade 

de Arquitectura (FA), que visa aumen-

tar as receitas próprias e contribuir 

para o desenvolvimento económico 

do País. A FA é uma escola de projeto 

que possui um centro de investigação, 

o CIAUD, com a classificação de “ex-

celente” atribuída pela FCT. No seio 

da FA, e do CIAUD, desenvolve-se 

investigação com um forte potencial 

económico que não está ainda a ser 

inteiramente aproveitado. A ideia ao 

criar o GETCPI foi promover, primei-

ro, a proteção da tecnologia desenvol-

vida e, depois, a transferência dessa 

tecnologia para o tecido produtivo.

Que balanço fazem de quase um 

ano de atividade do GETCPI?

Desde a criação do GETCPI há es-

cassos meses já deram entrada cerca 

de cinco pedidos de patente. E temos 

um caso bem-sucedido, de um aluno 

Proteger tecnologia 
e torná-la produtiva

que desenvolveu um conceito novo de 

eletrodoméstico e que, depois de lhe 

ter sido atribuída uma bolsa da FA, 

obteve fundos da Agência de Inova-

ção para criar uma startup. Outra 

possibilidade que estamos a explo-

rar é procurar empresas já existentes 

que possam beneficiar e interessar-se 

pela tecnologia já desenvolvida na 

FA ou em desenvolver investigação 

em parceria ou por contrato. Neste 

sentido, criámos recentemente uma 

iniciativa que apelidámos de “Go to 

Market”, na qual estamos também a 

procurar envolver outras faculdades, 

a Plataforma Tecnológica Portuguesa 

para a Construção e outras entidades. 

A FAUTL possui vários centros 

de investigação. Fale-nos deles.

A FA possui um centro de investi-

gação, o Centro de Investigação em 

Arquitetura, Urbanismo e Design – 

CIAUD e um centro de prestação de 

serviços, o CPS. O CIAUD está voca-

cionado para o desenvolvimento de 

investigação, quer fundamental quer 

aplicada, com fundos públicos ou 

privados. O CPS desenvolve projetos 

Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica  
de Lisboa aposta no empreendedorismo para ajudar  

estudantes e professores a concretizar projetos  
inovadores, revela o presidente, José Pinto Duarte

Como vê o ensino da arquitetura e o futuro da mesma em 
Portugal? A arquitetura portuguesa goza de enorme prestígio 
internacional. Porém, tal como outras áreas no País, a arquitetura 
enfrenta hoje enormes desafios, provocados pela crise económica 
que estamos a viver. A solução é diversificar a oferta formativa, 
mantendo a formação de referência que é a do arquiteto projetista. 
Existe também uma preocupação em aumentar a empregabilidade 
dos alunos e em promover o empreendedorismo. Na área da 
arquitetura, existe ainda uma aposta na conservação e reabilitação 
de edifícios e espaços urbanos, que deverá concentrar a maior 
atividade no setor da construção ao longo dos próximos anos, em 
detrimento da construção nova. Até porque Portugal possui um 
rico património arquitetónico e urbano que importa preservar  
e é um fator de atração turística. 

FLASH

O CPS DESENVOLVE PRO-
JETOS DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS COM TECNOLOGIA 
JÁ DESENVOLVIDA, 
NOMEADAMENTE NO CIAUD, 
APLICANDO-A A CASOS 
PRÁTICOS CONCRETOS

de prestação de serviços com base em 

tecnologia já desenvolvida, nomeada-

mente no CIAUD, aplicando-a a casos 

práticos concretos.

Que papel tem tido o CIAUD na 

definição do estilo da arquitetu-

ra nacional?

Eu penso que o papel do CIAUD não 

resulta na definição de um estilo espe-

cífico de arquitetura, urbanismo ou 

design, no sentido formal ou conven-

cional do termo. Resulta em aborda-

gens mais informadas, permitindo o 

desenvolvimento de edifícios, zonas 

urbanas e produtos mais adequados 

aos fins a que se destinam: com maior 

desempenho mas menor consumo de 

recursos, espelhando da melhor for-

ma a tecnologia da nossa época.
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Imagine um parceiro de renting 
em que só tem que pensar no 
seu negócio

A situação económica que o País atravessa tem reflexos no setor auto-
móvel. De acordo com os dados do último “Corporate Vehicle Observa-
tory”, apresentado pela Arval em colaboração com a CSA, a maior parte 
dos gestores de frota portugueses responde que os principais motivos 
para optarem pelo aluguer operacional/renting são o custo mensal fixo 
e a inclusão dos serviços. O facto de ser uma solução integrada e com 
flexibilidade contratual é, segundo o mesmo estudo, apontada como a 
principal ajuda às empresas em tempos de crise. 

No contexto económico atual, em que o decisor procura soluções 
para melhorar a eficiência da sua empresa, a forma como gerem as 
suas frotas, como afetam as suas estruturas ou como adquirem as 
suas viaturas deverá ser questionada, na medida em que a ausência 
de uma gestão eficiente resultará em custos evitáveis. Sugere-se, 
assim, que falem com uma empresa especializada na gestão de fro-
tas. A Arval é uma empresa do grupo BNP Paribas, 100% dedicada 
à gestão de frotas, posicionando-se como líder em consultadoria e 
desenvolvimento de soluções eficientes nesta área, tendo como um 
dos pilares da sua orientação um serviço de elevada qualidade, com 
um índice médio de satisfação do cliente de 95% nas 12 áreas-cha-
ve da gestão da frota.

Equipa dedicada
Com larga experiência internacional, a Arval tem uma estrutura orgâ-
nica inovadora, designada de account teams, que permite gerir qual-

quer processo com elevada rapidez, oferecendo, com um simples con-
tacto, o acesso a todos os serviços necessários à operacionalidade 
da sua frota. 

Por outro lado, a Arval investe muito na criação e desenvolvimento 
de soluções customizadas, beneficiando o cliente de uma equipa 
experiente de account managers e consultores que asseguram pro-
ximidade, acompanhando-o desde o tratamento das situações opera-
cionais mais simples ao diagnóstico, avaliação e desenvolvimento de 
soluções apresentadas com a máxima transparência e deixando os 
nossos clientes libertos para a sua atividade.

Dentro dos seus compromissos, a Arval promove igualmente política 
de responsabilidade social e ambiental, apresentando-se como um 
parceiro de confiança e com uma solução de outsourcing total para 
a gestão de frota.

Mantendo-se permanentemente atenta a todas as mudanças no mer-
cado internacional e nacional, e atendendo à voz dos nossos clientes, 
a Arval está já a preparar a apresentação de novidades, que serão 
apresentadas no final do verão.

Em tempo de crise, uma 
solução integrada com
controlo de custos é muito
valorizada pelas empresas.

José Madeira, diretor comercial da 
Arval Portugal, sugere uma equipa 
dedicada com larga experiência 
internacional cuja missão é gerir 
processos com elevada rapidez e 
qualidade de serviço com o 
objetivo de tornar as frotas o mais 
eficiente possível
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serviços . marca

 NOVIDADES EM 2013 
Este foi o ano de lançamento da nossa aposta forte numa solução desenvolvida pela 
Improving Communications para satisfazer as necessidades legais no que respeita à faturação das 
empresas. Trata-se da plataforma de faturação online GEST ON WEB. É uma aposta forte da nossa 
equipa, não só para ir ao encontro das necessidades impostas legalmente mas também para que 
os clientes possam modernizar as suas soluções, tanto ao nível de software como de hardware.

Orientação para o Cliente, Qualidade e Excelência, 
Espírito de Equipa e Responsabilidade Pessoal e 
Social são os valores que norteiam a Improving 

Communications, explica Carlos Ribeiro

CONSULTADORIA 
DE VALOR

Como surgiu a Improving?

A Improving Communications 

nasceu em dezembro de 2009, fru-

to de um longo processo de ama-

durecimento de uma ideia-base: 

“É possível fazer melhor na nossa 

área de atividade?”, concluímos que 

sim. Assim, a Improving Commu-

nications surgiu preparada para 

prestar um conjunto de processos 

de consultadoria ao nível das tele-

comunicações, da Web e das redes 

estruturadas, desde o processo ini-

cial de análise e levantamento de 

necessidades, até à fase final de im-

plementação e acompanhamento.

Como se posicionam no pano-

rama empresarial nacional?

A Improving Communications é 

uma PME. Tem a sua sede no Polo 

Tecnológico de Lisboa e a sua equi-

pa de colaboradores está presente 

em todo o território nacional, com 

dois consultores na zona Norte, 

quatro na zona Centro e Grande 

Lisboa e um na zona Sul. Este ano 

pretendemos recrutar mais três ou 

quatro pessoas para integrar a nossa 

equipa de consultores.

Como está a ser o ano de 2013 

para a Improving Communica-

tions?

Está a ser um ano difícil e, sendo 

isso já expectável, em janeiro reuni-

mos a nossa equipa de colaborado-

res, para um brainstorm [troca de 

ideias], com base numa afirmação: 

“It’s time to decide between stan-

ding still and move forward” [Che-

gou a hora de decidir se estagnamos 

ou se seguimos em frente]. Resultou 

deste encontro o compromisso in-

terno de reorganizar e reestruturar 

a equipa de colaboradores e de 

implementar novas metodolo-

gias, processos, procedimentos e 

ferramentas de trabalho que nos 

permitissem melhorar o nosso de-

sempenho e, consequentemente, o 

compromisso que assumimos com 

os nossos clientes.

A equipa de parceiros é está-

vel ou adapta-se em número 

e soluções?

A Improving Communications 

tem, desde o primeiro momento, 

a preocupação de encontrar um 

parceiro de negócio direto e/ou 

indireto para cada uma das suas 

necessidades. Esta política tam-

bém se aplica àqueles que estão 

ao nosso lado ao nível da gestão 

da empresa. Orientação para o 

cliente; qualidade e excelência; 

espírito de equipa e responsabi-

lidade pessoal e social; estes são 

os valores que norteiam e apoiam 

o funcionamento da nossa estru-

tura, a par do seu crescimento e 

desenvolvimento.

O que têm para oferecer às 

empresas, e de que forma se 

destacam da concorrência?

O nosso objetivo é proporcio-

nar às empresas propostas de valor. 

Não pretendemos disponibilizar 

aos clientes soluções apenas por-

que estão na moda ou porque se 

pretende vender. Queremos, sim, 

oferecer valor acrescentado em 

todos os processos que desenvol-

vemos, fruto de uma análise rigo-

rosa das necessidades dos clientes 

e, sempre que possível, das pers-

petivas de evolução e crescimento 

da equipa e do negócio. Temos por 

isso a aspiração de vir a ser uma 

empresa de referência no mercado 

nacional, atingindo um patamar 

de excelência na prestação de ser-

viços de consultoria.

Até hoje, os nossos clientes valo-

rizam o nosso serviço, a qualidade, 

os resultados e a integridade com 

que abordamos cada desafio que 

nos é colocado. No fundo, estes são 

os quatro pilares da competência 

interna da nossa estrutura.

 CARLOS RIBEIRO 
Da Improving 
Communications

APOSTA  
DE FUTURO
Porque 2013 é um ano difícil, procuramos diferenciar o 
leque de produtos e serviços que disponibilizamos, bem como alargar o 
nosso público-alvo. Desta forma, está a ser preparada uma nova unidade 
de negócio que vai estar dedicada unicamente ao nutricionismo e à 
saúde. Está em desenvolvimento o estudo de uma nova marca, a qual irá 
estar associada a esta nova unidade de negócio.
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inovação . energia

O aumento do preço dos combustíveis 

derivados do petróleo e a procura por fontes de 

energia mais ecológicas têm levado muitas em-

presas a apostar em produtos inovadores, para a 

redução dos custos de energia. 

É o caso da Bockemuehl, empresa de Ansião 

que lançou, em 2009, em exclusivo no merca-

do nacional, o aquecimento por piso radiante 

da Multibeton, e que lança agora as caldeiras 

de biomassa de alto rendimento do fabricante 

austríaco Evoworld. 

Estas caldeiras, “que possuem as mais recentes 

tecnologias do mercado, caraterizam-se por 

equipamentos desenvolvidos para soluções de 

produção de água quente para aquecimento e 

água quente sanitária (AQS), a partir da com-

bustão de pellets e estilha, com sistema de igni-

ção, queima e limpeza totalmente automáticas, 

que garantem rendimentos acima dos 95%, e 

gamas de potência de 4Kw a 1000KW”, explicam 

os responsáveis da Bockemuehl.

Aquecer grandes volumes de água e mantê- 

-la a uma temperatura adequada para banhos 

sanitários, requer elevados custos energéti-

cos. “Ao adquirir sistemas de aquecimento 

com a tecnologia da Evoworld, está a seguir 

um princípio orientador: produzir a ener-

gia mais económica possível, obter rápido 

retorno do investimento para a sua susten-

tabilidade e viabilidade futura, bem como 

o respeito ecológico”, reforçam. 

Com este equipamento “é possível produzir 

energia mais económica, obter um rápido re-

torno do investimento para a sustentabilidade 

e viabilidade futura, e manter o equilíbrio eco-

lógico”, afirmam os responsáveis.

Evoworld é a nova aposta da empresa, depois do sucesso  
do piso radiante Multibeton

BOCKEMUEHL  
reforça na biomassa

 QUEM BENEFICIA MAIS  
 COM ESTE SISTEMA: 
• Administrações municipais e públicas;
• Instituições sociais; 
• Industria de hotelaria; 
• Avicultura; 
• Consumidores energias fósseis geral 
(indústria e doméstica); 
• Instaladores e distribuidores de 
equipamentos de climatização;
• Produtores e distribuidores de 
biocombustíveis sólidos; 
• Empresas de serviços energéticos.

EXEMPLOS DE SUCESSO DA 
EVOWORLD
Fábrica de Vidro, Aústria - Em 2009, 
a Eckelt GLAS, em Steyr, na Áustria, 
uma subsidiária da francesa Saint-
Gobain desde 1989 e está integrado na 
rede de fábricas de processamento e 
concessionária dA SAINTGOBAIN GLASS, 
passou a ser aquecida por duas unidades 
HS200 EVO, operadas por lascas de 
madeira. Comparado ao aquecimento a 
óleo o cliente economiza cerca de 45 mil 
euros por ano.

RESIDÊNCIAL, WEMBLEY UK - Ada 
Lewis House on Empire Way, em 
Wembley é um edifício impressionante 
de 4 a 8 andares, perfazendo um total 
de 84 habitações residenciais, e onde 
foi instalada, em 2010, uma caldeira 
Evoworld P200, para oferecer eficiências 
de 94%. Os responsáveis esperam reduzir 
significativamente os custos de energia e 
as emissões de carbono em linha com o 
compromisso do Conselho de Brent para o 
uso sustentável da energia em edifícios.

HOTEL, ÁUSTRIA – Em 2009, o Hotel 
Gisela, uma unidade de quarto estrelasom 
SPA situada na região de Tirol, na áustria, 
instalou um sistema de lascas de madeira 
de 200 kW, a Evoworld HS200 ECO, que 
permitiu ao hotel poupar 35 mil euros por 
ano quando comparado com o sistema a 
óleo usado até aí.

Instalação  
de piso  

radiante

Casa após  
instalação  

de piso  
radiante

Caldeiras  
de pellet

Caldeiras  
de estilha

Caldeiras 
de pellet

Caldeiras 
de estilha
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empreendedorismo . Conversas InPar

Especialistas debatem SERVIÇO 
AO CLIENTE em tertúlias

conversas     conversas      conversas     conversas     conversas    conversas     conversas 

AS PRÓXIMAS CONVERSAS INPAR 
estão previstas para os dias 26 de  
setembro, 7 de novembro e 30 de janeiro 
de 2014, com temas ainda por definir. 
Para saber mais visite: www.inpar.pt

AGENDA

Lançadas em março pela empresa 

InPar – In Partnership Business Con-

sulting, serão seis as Conversas InPar 

que, até janeiro de 2014, acontecerão 

em Lisboa sobre o setor do serviço 

ao cliente. Estas tertúlias, que têm a 

duração de uma manhã (das 9.30h às 

12.30h), têm como objetivo “propor-

cionar aos profissionais de Customer 

Service e Contact Centers um espaço 

para debaterem as melhores práticas 

de gestão de clientes em todos os ca-

nais de contacto e em todos os mo-

mentos de interação. Trata-se de um 

espaço para aprofundarem os seus 

conhecimentos e, principalmente, 

retirarem dúvidas específicas que 

tenham sobre a sua gestão operacio-

nal. Os encontros são dinamizados 

através de breves apresentações de re-

conhecidos especialistas nas matérias 

em questão, complementados por 

debates, mesas-redondas, exercício 

ou dinâmica de grupo, consoante o 

tópico em causa ”, explica Rui Santos, 

partner da InPar.

No final do mês passado aconteceu 

a terceira tertúlia, dedica ao tema 

“Liderança, motivação e desenvolvi-

mento de recursos humanos”, a qual 

pretendeu focar-se na problemática 

de “como conquistar as ‘mentes e os 

corações’ de quem, diariamente, ‘dá 

a cara’ em nome da sua organização, 

nomeadamente quando recorre a 

outsourcers”, explica o responsável.

No painel de oradores convidados 

estiveram José Bancaleiro, mana-

ging partner da Stanton Chase, que 

focou a sua apresentação na lideran-

ça em tempos exigentes e falou das 

diferenças existentes entre um chefe 

e um líder e da necessidade de com-

preensão das várias fases emocionais 

pelas quais passam os colaboradores 

quando confrontados com mudan-

ças no local de trabalho, bem como 

da necessária adaptação que um líder 

tem de fazer para incluir todos os co-

laboradores na mudança. José Ban-

caleiro reforçou o facto de que “não 

somos líderes, estamos líderes. Ser 

líder é estar ao serviço dos outros” e 

alertou: “Aprendemos com os bons 

líderes (imitamos), mas também 

aprendemos com os maus líderes (o 

que nunca devemos fazer).” O espe-

cialista focou igualmente as diferen-

ças existentes entre gestão de pessoal 

e gestão de pessoas e terminou a sua 

apresentação com uma resslava: “As 

pessoas não são comodities [bens 

transacionáveis].”

Maria José Chambel também este-

ve presenta nesta terceira Conversa 

InPar, as anteriores foram dedicadas 

a “As principais tendências do mun-

do dos contact centers” e “Gestão do 

conhecimento – o fim dos guiões 

e scripts de atendimento a clientes”, 

onde apresentou algumas das con-

clusões do seu recente livro Traba-

lhar num Call Center: dos Mitos à 

Realidade. 

A professora associada na Faculda-

de de Psicologia da Universidade de 

Lisboa afirmou que “as empresas do 

setor de call centers querem mudar o 

paradigma e afirmar-se como boas 

empregadoras”, uma noção que Ro-

gério Ferreira, diretor de Unidade de 

Negócio da Addecco Contact Center 

Solution, reforça com a sua história 

pessoal. O responsável revelou que 

entrou no setor dos call center para 

“ganhar uns trocos” enquanto estu-

dava e este acabou por se tornar o 

seu futuro profissional, algo que a 

maioria das pessoas não equaciona 

quando entra para este ramo. É por 

isso que Rogério Ferreira considera 

ser “muito importante envolver as 

equipas nos processos de decisão, 

pedir sugestões e dar explicações”, 

opinião que é secundada por Rui 

Santos, partner da InPar, que remata: 

“Há empresas que não se preocupam 

em partilhar resultados e incluir os 

colaboradores no processo de deci-

são, e isso é um erro.”

A PAR-
TILHA de 
experiências 
e de melhores 
práticas é o 
objetivo das 
Conversa InPar
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PUBLICIDADE

Centro de Cura de Psoríase
Corpo Limpo, Lda

Rua Vieira Portuense, nº 12 - 1º Dto. - Belém - Lisboa
Tel. 21 363 09 25 - Tm. 96 101 30 78 www.centrodecura.pt

DEPOIS
ANTES

DEPOIS
ANTES

DEPOIS
ANTES DEPOIS

ANTES

Com o método natural tratamos expulsando do 
cérebro (mente) do paciente todas as causas 
do problema. O terapeuta não se limita só a 
tratar a parte física, mas também a mental e 

energética, já que as patologias são produzidas por 
um estado mental e a sua atitude perante a vida.
O poder da energia subtil no ser humano tem efeitos 
imediatos. O homem é um óptimo receptor de 
energia, pois ele próprio é energia cristalizada.
A aplicação é muito fácil e não tem qualquer tipo de 
contra indicação.

Este método foi desenvolvido e utilizado pelos 
terapeutas do Centro de Cura Corpo Limpo, Lda ®

‘‘O cérebro cria o pensamento, o pensamento cria a vida.’’

Zumbidos
Vitiligo • Vertigens

Hérnias Discais
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 SAÍDAS 

Relaxar aqui tão perto
H2OTEL - CONGRESS & MEDICAL SPA 
Unhais da Serra, +351 275 330 406  

Com o verão no final, o H2otel - Congress 
& Medical SPA apresenta-lhe condições 
fantásticas para as suas estadas no âmbito 
de tratamentos termais.

Situado em Unhais da Serra em comunhão com o 
Parque Natural da Serra da Estrela, o H2otel é um hotel 
de montanha construído de raiz, arquitetonicamente 
integrado na paisagem, permitindo assim uma íntima 
ligação à natureza. Dispõem de 90 quartos, dos quais 
17 são suítes e suítes duplex, com uma deslumbrante 
paisagem sobre o vale glaciar da Alforfa na vertente 
sudoeste da serra da Estrela.

 WORKHSOP GESTÃO  
 DE REDES SOCIAIS
14 e 15 SETEMBRO / LISBOA. 
Mais informações em  
workshopredessociais.eventbrite.com

 WORKSHOP TWITTER
22 DE AGOSTO Mais informações em 
www.th2.com.pt/#!twitter/c4o4

 BOOTCAMP
13 A 15 DE SETEMBRO EM CASCAIS
Candidaturas até 25 de agosto

REAL COMPANHIA
COM AS ELEVADAS TEMPERATURAS 
que se fazem sentir, nada como optar pela 
companhia de vinhos frescos e leves. A Real 
Companhia Velha lançou três propostas – 
dois brancos e um rosé – que harmonizam na 
perfeição com o momento: Quinta de Cidrô 
Alvarinho branco 2012, Quinta de Cidrô 
Gewürztraminer branco 2012 e Quinta de 
Cidrô rosé 2012.

REAL COMPANHIA VELHA
4,20 €,  7 €, 7 €

ASUS 
VIVOBOOK 
S200E 
Leve e portátil, caracteriza-se pelo seu 
design fino e leve, mas principalmente 
pela interatividade tátil, suave e 
intuitiva, uma vez que o toque é a 
essência da experiência VivoBook. Este 
equipamento vai melhorar os momentos 
de entretenimento, principalmente na 
visualização de filmes ou simplesmente 
das fotos e vídeos das férias, dando mais 
vida às recordações e aos momentos de 
descontracção deste verão. Desenhado a 
pensar num novo estilo de computação, 
baseado na cloud, apresenta-se como uma 
solução de mobilidade e liberdade ideal 
para as férias.

AGENDA

 SABORES 

 TECNOLOGIA 

DESENHADO A 
PENSAR NUM 

NOVO ESTILO DE 
COMPUTAÇÃO

agenda . atividades

Esta pequena câmara de vídeo integra 
um sensor CMOS de 11 megapíxeis 
para gravar imagens full HD no cartão 
de memória SDHC. A HD HERO3 
é fornecida com uma caixa estanque 
impermeável para funcionar até 60 m 
de profundidade e com acessórios de 
fixação para capacete.

309,09 € + IVA / PIXMANIA

 TECNOLOGIA 
HD HERO3 Silver Edition
Para captar imagens, mesmo em 
atividades radicais, esta câmara da 
Gopro é a ferramenta ideal para filmar 
as proezas desportivas
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Worldwide Logistic Competence
Think ahead! Find solutions! Create a competitive edge

 Logística Interna nas instalações do cliente

 Logística de Embalamento, CKD, MKD, SKD 

 Montagem de Módulos e Sequenciação

 Soldadura de Subconjuntos

 Logística de Transportes{
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