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PARCERIA 

IBERO BLEEP
& GRENKE

Nota: Condições sujeitas a aprovação pela Grenke Renting.

Centro de Escritórios 
Alto de Santa Catarina
Rua Marcelino Mesquita,
Nº1 - Salas 3/11
2705-134 Linda-a-Velha

Lisboa, Portugal
Tel: +351 91 523 54 31
Fax: +351 21 414 9319
nobre@bleepplc.com
www.bleepplc.com

Ibero Bleep

CONTACTE-NOS JÁ!

EM 20 MINUTOS, SEM 
BUROCRACIA, OBTENHA 

A RESPOSTA PARA AS
SUAS NECESSIDADES.

No sentido de continuar permanentemente a procurar soluções para melhorar a parceria com os 
seus agentes, a Ibero Bleep, estreitou parceria com a GRENKE RENTING, S.A., com o objectivo 
de proporcionar linhas de crédito para a aquisição de equipamentos, em condições vantajosas.

Faça já a sua simulação de renting em:

www.grenkerenting.pt/simulador/

DESCONTO PARA AGENTESIBERO BLEEP DE 3% + 3%!

service@grenke.pt
www.grenke.pt
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Qualidade de Serviço

João de Sousa 
Editor

Citando o artigo do paulo Alves, que poderá ler mais à frente, e fiéis ao compromisso que 
assumimos com os nossos leitores, plasmado no Estatuto Editorial da Bons Negócios, 
prosseguimos desde o primeiro número uma política de aperfeiçoamento constante na 
revista que trimestralmente levamos até si. 

Esta edição é disso reflexo: para aumentar  o volume de informação introduzimos uma 
página com pequenas notícias da vida do Canal, que passa a abrir a Revista. Reforçámos 
a componente Mercados Verticais com exemplos geradores de negócios e leads para pro-
jectos, parceiros e ideias de execução a curto prazo.

Neste número abordamos o interessante projecto Innohubs, implementado pela Câma-
ra Municipal de Loures, que, apoiado sobretudo em fundos do FEDER, constitui um 
importante estímulo ao investimento em Inovação e à introdução de boas práticas nas 
Micro e PMEs.

Por fim, alargámos o espaço dedicado aos Recursos Humanos porque em momentos 
menos fáceis, como aquele que atravessamos, há que aproveitar como nunca o recurso 
que constitui o “sangue e a alma” de qualquer empresa: os seus trabalhadores.

A conjuntura particularmente difícil que vivemos, e que promete continuar durante o 
próximo ano, levou-nos a publicar de imediato dois interessantes e muito úteis estudos 
e relatórios – do Gartner e da Sage – que fazem uma antevisão de 2013. Aqui encontrará 
as tecnologias a que não poderá deixar de prestar atenção e que, segundo estes relató-
rios, irão “estar a dar” no próximo Ano, e ainda algumas pistas essenciais para o seu 
planeamento estratégico de curto e médio prazo. Boa leitura e...

Bons Negócios!

Design Deadinbeirute, Lda
Impressão MX3-Artes Gráficas, Lda.
Rua Alto do Sintra, Sintra Comercial Park 
Armazém 16, Fracção Q 
2635-446 Rio de Mouro   
Tiragem 6.500 Exemplares 
Periodicidade Trimestral
Distribuição Por correio personalizada   
Preço 7 Euros   
Depósito Legal 330983/11   
Nº Registo na ERC 126112   
Edição nº  8
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Dica Foco

A Panda anunciou a compatibili-
dade das suas soluções de consu-
mo e empresariais com o Windo-
ws 8, assegurando assim que os 
utilizadores do novo sistema ope-
rativo da Microsoft podem desde 
já beneficiar de todas as carate-
rísticas das soluções Panda para 
protecção de postos de trabalho e 
gestão de redes.

“O nosso portfolio de produtos 
foi concebido para funcionar com 
o Windows 8, por isso todos os 
clientes que decidam migrar para 
o novo sistema operativo da Mi-
crosoft podem estar seguros que 
beneficiarão da máxima protec-
ção desde a primeira hora” expli-
cou Pedro Bustamante, Consultor 
Sénior da Panda.

As vantagens do domínio .eu para o crescimento e in-
ternacionalização dos negócios das PME europeias 

foi o tema do seminário promovido recentemente pela 
Amen, em Lisboa. O encontro contou com a participação 
de Giovanni Seppia, director de Relações Externas da 
European Registry for Internet Domains (EURid), res-
ponsável pela gestão do domínio. 
Segundo estudo da EURid (2012), as PME revelam muita 
vontade em profissionalizar a presença na Internet (Eu-
ropa: 65% têm website), e cerca de 67% destas acreditam 
que ter página online é crucial no actual contexto econó-
mico difícil.

Portugal não está no Top 10 de países com mais domínios 
.eu, mas Seppia reconhece grande potencial de cresci-
mento e internacionalização nas empresas portuguesas, 
a que não será alheio o crescente registo do domínio no 
nosso país que, “actualmente ultrapassa os 13 mil”, se-
gundo a Amen. Com mais de 3,7 milhões de registos este 
ano, o .eu assegura, ente outros, “o selo de Made in Euro-
pe às empresas”, sublinha o director da EURid.

As características mais associadas pelos utilizadores ao 
.eu são: europeu (79%), internacional (41%), inovador 
(40%), político (36%), original (35%), sério (34%) e am-
bicioso (33%). Os dez países com mais domínios .eu são 
Alemanha, Holanda, França, Reino Unido, Polónia, Itá-
lia, República Checa, Áustria, Bélgica e Espanha, com os 
escandinavos a liderar na presença online.

PANDA COMPATÍVEL 
COM WINDOWS 8 AMEN: 

PROMOVER O DOMÍNIO .EU

Segmentos //

As soluções de consumo 2013, 
Antivirus Pro, Internet Security e 
Global Protection, são totalmente 
compatíveis com o Windows 8. 
Adicionalmente, incluem um novo  
interface, mais moderno, intuitivo 
e alinhado com a nova experiência 
de utilizador “Metro” do Windows 8.

As soluções baseadas na nuvem da 
Panda Security para protecção de 
sistemas corporativos, suportam 
igualmente o Windows 8. O Cloud 
Office Protection (Standard e Ad-
vanced) e o Cloud Systems Ma-
nagement são optimizados para o 
novo sistema operativo da Micro-
soft e as actualizações, quando ne-
cessárias, serão disponibilizados 
aos clientes, progressivamente, 
nas próximas semanas.

www.pandasecurity.com/portugal/

www.eurid.eu

Líder

www.afinformatica.pt 

O software exclusivo de gestão de carteiras 
para mediadores de seguros Segplus, come-
morou 26 anos. Para assinalar a data, a AFIn-
formática está a oferecer descontos e boas 
propostas de venda e aluguer a quem adquirir 
o Segplus até ao final do ano. 
Realizou eventos de apresentação da versão 
7.4 do software, em Ponta Delgada, Angra do 
Heroísmo, Aveiro e Setúbal, onde o número de 
participantes “superou as expectativas” e fo-
ram “concretizados alguns negócios”, explica 
António Freitas, acrescentando que 2012 tem 
estado a decorrer de modo “positivo”, com 
mais de 300 utilizadores da versão profissio-
nal e largas centenas free, “que aos poucos vão 
passando para a versão profissional”.
Visando alargar o raio de acção a empresa 
procura Parceiros para divulgação e venda do 
Segplus, em Portugal e Angola.

AFINFORMÁTICA:
ANIVERSÁRIO SEGPLUS

Giovanni Seppia, 
director de Relações 

Externas, EURid

KASPERSKY OPEN DAYS
A Kaspersky Lab, no âmbito desta iniciativa, percorrerá 
diferentes pontos de Portugal e Espanha com uma série 
de roadshows para Parceiros em que apresentará os no-
vos planos para o Canal. Nestes eventos a empresa ante-
cipará alguns detalhes do novo portefólio de produtos e 
soluções para 2013 e falará das tendências e evolução na 
segurança informática e malware.

Roadshow

www.kaspersky.pt 

Portugal | 07-11-2012 Lisboa (Hotel Tryp Lisboa Oriente) | 08-11-2012 Porto (Hotel Tryp Porto Centro)
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Tendências // Mercado

Confiança continua em queda
Os resultados da 4ª edição do Sage Busi-

ness Index – International Business In-
sights, considerando a amostra de 11 mil PME 
de 15 países, mostram a queda significativa da 
confiança nos mercados locais. Globalmente, 
40% prevê um sistema a duas velocidades na 
Europa, e apenas 15% acredita que a Zona 
Euro permanecerá inalterada.

Publicado em Outubro, o índice mostra o de-
clínio na confiança além-fronteiras, desde o 
relatório de Março deste ano, com uma que-
da de cerca de 5 pontos, de 47.26 para 42.47. 
Vários países da Zona Euro, incluindo Por-
tugal (23.5), Espanha (31.7) e França (33.3) 
estão muito abaixo do marco 50 do aumento 
da confiança; já Alemanha (52.0 para 47.9) e 
Áustria (53.0 para 45.3), registaram quedas 

10 TENDÊNCIAS 
ESTRATÉGICAS PARA 2013

www.gartner.com

www.businessindex.sage.com

O simpósio da Gartner IT-xpo, que decorreu em Orlando (EUA), no final de Outubro, identificou as dez 
maiores tendências estratégicas para 2013. No encontro o olhar também se centrou nas quatro forças 
que atuam em simultâneo na economia: mobilidade, computação em nuvem, redes sociais e Internet. 
“Cada uma destas forças é nova e disruptiva. Juntas estão a revolucionar os negócios e a sociedade, per-
turbando os velhos modelos de negócio e criando novos líderes”, afirmou David Cearley, vice-presidente 
da instituição, a quem coube a apresentação do “top 10”.

A batalha dos dispositivos móveis: smartphons, tablets, ultrabooks irão praticamente sobrepor-se aos 
PCs. As aplicações móveis com a linguagem HTML5 vão gerar novas perspectivas para os aplicativos 
móveis. A nuvem pessoal, onde os utilizadores gradualmente irão guardar os conteúdos e aplicativos, 
substituirá o PC.

Multiplicar-se-ão as lojas de apps nas grandes empresas: a maioria deverá instalá-las internamente para 
distribuição aos colaboradores. Surgirá a Internet das coisas: 2013 deverá ser o ano em que todos os 
objetos poderão ter endereço IP e serão localizados por esta rede de nova geração. Destaque ainda para 
a computação em nuvem de TI híbrida ou CSB (Cloud Services Brokerage): serviços de corretagem na 
nuvem; novas formas de comércio eletrónico especializado.

Grandes desenvolvimentos são ainda esperados no Big Data estratégico: conceito em evolução, com o 
foco a passar dos projetos individuais para os empresariais; nos serviços analíticos: orientação, pesquisa, 
estudos específicos de marketing digital e estratégias de comunicação; na Computação em memória: 
pesquisas “supersónicas” com os recursos das TIs, geradoras de novas oportunidades nas vendas e negó-
cios e na Integração de ecossistemas: integração de sistemas e de ecossistemas, afastamento das formas 
e abordagens heterogéneas.
A grande alavanca é a redução de custos, simplificação e maior segurança.

significativas.
A diminuição da confiança do consumidor 
(30%) tornou-se, pela primeira vez, uma das 
três principais preocupações, juntando-se 
às existentes sobre o aumento dos custos da 
energia, combustível e matérias-primas (47%) 
e instabilidade nos mercados locais (31%).

Algumas PME estão a recrutar novos colabo-
radores, como Reino Unido (26%) e Alemanha 
(27%). Apenas 6% das empresas afirmaram 
que provavelmente iriam fechar ou ser vendi-
das, e 15% disse que iria diminuir o número de 
colaboradores, sobretudo em Portugal (23%) e 
Irlanda (20%). Dos inquiridos, 63% afirmam 
que as receitas aumentaram ou mantiveram-
-se inalteradas, e 82% manteve ou aumentou o 
número de colaboradores.

* (Abaixo de 50 é declínio / menos confiante, acima de 
50 é melhoria / mais confiante, 50 permanece igual)

Resultados 
do índice*

Setembro 
2012

Março 
2012

Setembro 
2011

Confiança 
na Economia 
Global 

42,59 43,95 44,47

Confiança 
na Economia 
Local 

42,47 47,26 47,11

Confiança 
Empresarial 56,46 58,86 57,88
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Caso de Sucesso

Na Campigir foi instalado o primeiro 
sistema de controlo de acesso em par-
ques de campismo com controlo de 
ocupantes de viaturas via identificação 
controlada por antenas UHF. O projec-
to, composto por torniquetes e cance-
las para controlo de pedestres, viaturas 
e ocupantes, potencia a segurança dos 
utentes do parque, conforto no acesso 
e maior produtividade do parque, pou-
pando recursos: humanos, administra-
tivos e documentais.www.dimep.pt 

Briot Weco Portugal

Dimep

Director Comercial: Rui Silva

Director-Geral: João Diogo Prazeres

GAMA COMPLETA 
PARA O SECTOR ÓPTICO

SISTEMAS 
DE CONTROLO EFICAZES

Com mais de 100 anos no mercado, a 
Briot Weco é a multinacional líder 
mundial em vendas e distribuição de 

máquinas de biselar lentes. Produz e distri-
bui uma gama completa de equipamentos, 
ferramentas e consumíveis para o sector óp-
tico. A vocação internacional está patente na 
presença em mais de 60 países com ampla 
rede de filiais e distribuidores.

A multinacional, sedeada em Lisboa, dispõe 
de uma vasta equipa e rede comercial ofere-
cendo assistência nas várias especializações: 
máquinas de biselar para o óptico, soluções 
integrais para laboratórios de montagem e, 
juntamente com a Rodenstock, instrumentos 

A Dimep Europa S.A. é uma empresa 
nacional, fundada em 1970, líder de 
mercado em Portugal, no seu seg-

mento, com milhares de equipamentos ven-
didos e clientes satisfeitos. Sedeada em Lis-
boa, em edifício próprio de área superior a 2 
mil m2, opera como centro de distribuição 
da marca para a União Europeia. Os produ-
tos fabricados na matriz são aqui preparados 
para atender às normas exigidas pela legisla-
ção da região de destino.
A Dimep Europa, subsidiária da brasileira 
Dimep Sistemas, é uma empresa moderna 
com 75 anos, tem certificação ISO 9001 des-
de 1997 e lidera o mercado desde a fundação 
até aos nossos dias. Com cerca de 1 milhão 
de equipamentos vendidos que atendem as 
necessidades de outros tantos clientes satis-
feitos, é uma marca reconhecida e respeitada 
com 65% de quota de mercado no Brasil. Ex-

Parceiros // Em destaque

para gabinetes de refracção e contactologia. 
Dispõe de alta especialização em laboratórios 
de biselagem e montagem a nível industrial.
Os objectivos da empresa são satisfazer as 
expectativas dos profissionais, no gabinete 
de optometria / oftalmologia e na oficina de 
montagens, adaptar-se às suas necessidades 
e acompanhar a evolução do cliente. Dis-
ponibiliza inovação e tecnologia de última 
geração, com destaque para o investimento 
próprio em Investigação, Desenvolvimento 
e Inovação, visando oferecer ao sector ópti-
co as melhores soluções. Aposta no pré e pós 
venda, oferecendo apoio ao desenvolvimen-
to de projecto dos clientes, através da Linha 
Verde, para suporte técnico, e da equipa de 

profissionais, para manutenção de equipa-
mentos. Distribui em exclusivo na Península 
Ibérica a e-Diagnost, com a plataforma pio-
neira de formato aberto, dirigida ao optome-
trista profissional, que permite o diagnóstico 
telemático de retinografias em 48 horas. Ofe-
rece equipamentos nas seguintes categorias: 
Biseladoras (Briot, Weco e industriais), Cen-
tralizador (soluções Briot e Weco), Traçado-
res (Briot e Weco), Optometria (Suporte para 
instrumentos, Instrumentos ópticos e inde-
pendentes), Acessórios, Ferramentas e Sof-
tware (LabControl - destinada a laboratórios 
adapta-se a aplicações de gestão e biselagem 
à distância).

porta para diversos países da América, Euro-
pa, Ásia e África, sendo a maior empresa do 
sector na América Latina.

É especialista no desenvolvimento de produ-
tos e soluções na área do controle de acessos, 
assiduidades, cancelas móveis e tornique-
tes, com elevada experiência e know-how 
no aconselhamento, implementação e con-
trolo de soluções “chave na mão”, fruto do 
seu enorme conhecimento do mercado e das 
parcerias de sucesso que alargam a base de 
trabalho e apresentam soluções completas, 
abrangentes e de reconhecida qualidade.
O negócio, corporizado por produtos e ser-
viços de controlo de assiduidade e acesso de 
pessoas e veículos, tem como pilares de ven-
da a Poupança, a Produtividade, a Segurança 
e, naturalmente, o Controlo.

www.briotweco.net 
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www.braymartins.pt

Bray Martins

SOLUÇÕES PARA O PROFISSIONAL REPARADOR AUTOMÓVEL

Desde o início da actividade, em 1985, 
a Bray Martins tem procurado satis-
fazer as necessidades profissionais, 

encontrando as  ferramentas necessárias e 
as soluções seguras. Começou com a marca 
Black & Decker, um período que a empresa 
considera “marcante” em termos de evolução, 
pelo “dinamismo e modernidade” que impu-
seram na atividade.
Nos anos 90, tendo completado a oferta de 
produtos com equipamentos para a constru-
ção civil, carpintaria e oficinas de alumínios, 
acompanhou de “forma favorável” o excelente 
período vivido pelo sector.
Em 1998, forneceu os equipamentos para as 
oficinas da Expo/98. Foi também nesta al-
tura que, face ao aparecimento das grandes 
áreas comerciais de bricolagem, terminou 
com a oferta de produtos para o sector, mo-
mento aproveitado para repensar a estratégia 
comercial.  O foco da Bray Martins esteve 
sempre em áreas que se apresentassem com 
mais oportunidades de evolução tecnológica. 
Apesar de considerarem ter sido um grande 
desafio, foram as soluções de equipamentos 
para o profissional reparador automóvel o 
motor do crescimento a partir de 1992.

Serviços e produtos
Face à permanente evolução tecnológica, na 
área automóvel, os profissionais têm neces-

A aproximar-se da terceira década de existência, a Bray Martins, sedeada em Setúbal, 
comercializa ferramentas e equipamentos para o sector automóvel. A principal repre-
sentada, e da qual é importadora para o mercado nacional, pertence à área do diagnós-
tico automóvel, a Tecnomotor. “Um Mundo de Soluções” é a sua assinatura

sidade de constante atualização do conheci-
mento para não perder competências. É por 
ter isto bem presente que a empresa, além de 
proporcionar “bons investimentos para as 
oficinas independentes”, apresenta-se como 
um parceiro que ajuda na difícil actividade 
dos múltiplos sistemas existentes nos estabe-
lecimentos multimarca. Disponibiliza apoio 
técnico remoto via “TeamViewer”, bem como 
a instalação de programas, reconfiguração 
de portas de comunicação, formação e actu-
alização do software Tecnomotor. Dúvidas 
sobre sistemas, falha de comunicação com a 
centralina, procedimentos técnicos, realiza-
ção de diagnóstico e acções de fomação on-
line são outros dos itens do apoio prestado.
Na área da documentação de apoio atuam 
com a publicação de manuais informativos, 
com debates técnicos online e um fórum de 
debate.

O serviço Autodata, base de dados técnica 
de referência para a manutenção e repara-
ção de viaturas, com sistema de actualização 
em tempo real, o “produto mais avançado” 
disponível para oficinas multimarca inde-
pendentes, é outra das mais valias da Bray 
Martins. As informações são disponibiliza-
das online, cobrindo não só viaturas ligeiras, 
como também pesadas e motociclos. Na base 
estão todos os veículos lançados a partir de 

Luis Martins, 
Sócio gerente da Bray Martins numa 
acção de formação desenvolvida na 

ilha do Sal, Cabo Verde

Parceiros // Caso de sucesso

1975 até à presente data, sendo actualiza-
da com todas as novas viaturas lançadas no 
mercado. A empresa, que neste momento tem 
promoções a decorrer com produtos da Krof-
tools e da Samoa, comercializa as marcas 
OMCN, Samoa, Tecnomotor, Ciata Compres-
sores, Kroftool, Optimum, Delta Plus, Scan-
grip, Punto Plast, Rupes. Nas gamas de pro-
dutos, tem um vasto portefólio constituído 
por: analisador de gases - gasolina, lanterna, 
estação de serviço, diagnósticos automóvel, 
camião e motas.

Política de Crédito
Face aos atuais constrangimentos económi-
cos, a Bray Martins oferece alternativas para 
dinamizar os negócios através da oferta de 
serviços financeiros do parceiro Grenke. Para 
tal, basta solicitar proposta de crédito para 
um projecto, o que poderá ser feito através do 
endereço electrónico geral@braymartins.pt.
Em conjunto com os parceiros comerciais, a 
instituição actua no mercado do continente e 
ilhas, assim como em Cabo Verde, Angola e 
Moçambique.

Dado que o diagnóstico automóvel é uma 
área onde é essencial o apoio e formação ao 
consumidor, a empresa garante a formação 
presencial e online sem custos durante o pri-
meiro ano.
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www.inforfoco.pt

Inforfoco

Distribuidor // Parceiros

VIDEOVIGILÂNCIA EM EXPANSÃO 

Valor da Marca própria
No competitivo mercado de hard-
ware a Inforfoco propõe uma marca 
própria – a Vortus Computadores 
– que disponibiliza computadores 
Desktop e Servidores. Para António 
Valente a oferta de uma marca 
própria “aporta”, aos Parceiros da 
empresa, a vantagem de poderem 
“obter soluções à medida e person-
alizadas”. Segundo o Manager deste 
Distribuidor, neste momento a 
empresa está “a apostar fortemente 
nos Tablets, como nova tendência 
do mercado”, estabelecendo 
“parcerias com os fornecedores 
internacionais” de que dispõe.
A expectativa de Valente, para o 
futuro da Vortus Computadores, é 
“a manutenção do negócio, com a 
continuada aposta nas soluções à 
medida e personalizadas”, tendo 
como pressuposto permanente a 
“procura de novos produtos que 
possam expandir a nossa marca no 
seu core business”, garante o gestor.

A Inforfoco é um Distribuidor que en-
dereça os mercados das Pequenas e 
Médias Empresas e do Retalho tradi-

cional tendo como segmento-alvo a Videovi-
gilância. Com sede em Lisboa, tem ainda um 
escritório no Porto, para apoio aos parceiros 
locais. As áreas de negócio core deste grossis-
ta centram-se, sobretudo, nas TIs; em 2009 
entrou também na electrónica de consumo, 
com grande sucesso, e há cerca de um ano 
iniciou actividade no mercado da Videovigi-
lância onde tem registado forte crescimento. 
O modelo de negócio da Inforfoco assenta, 
em exclusivo, na sua forte aposta no Canal de 
Distribuição. Consciente de que o Mercado 
está em permanente evolução, este Distri-
buidor, segundo António Valente, Manager e 
Fundador da companhia, tem “uma politica de 
constante procura de novos parceiros”, com o 
objectivo de expandir a sua presença, quer a 
nível regional, quer nos segmentos de merca-
do que endereça.

Financiamento “por medida”
Com cerca de 700 Parceiros activos (mais de 
5 negócios/ano), actualmente, a Inforfoco ofe-
rece diversos modelos de financiamento aos 

Parceiros: o factoring e o crédito próprio, a 
par do renting (da Grenke), ocupam a ribalta 
das soluções de negócio disponibilizadas pelo 
grossista.

Segundo António Valente a crise veio aumen-
tar o número de empresas a optar pelo ren-
ting. Para o Manager da Inforfoco “o renting 
tem sido uma excelente solução face á difi-
culdade do crédito tradicional”, contribuindo 
para minimizar os efeitos da crise no negócio 
em 2012. Nas palavras do gestor, a opção pela 
Grenke como Parceiro de negócio, resultou 
da elevada “disponibilidade, do preço muito 
competitivo e da capacidade de resposta” da 
financeira.

Para este Distribuidor 2012 “é um ano de es-
truturação dos recursos” e de “adaptação ás 
novas realidades”. Nos capítulos da expansão 
do portefólio, nas linhas actualmente existen-
tes, e do alargamento da oferta a novos mer-
cados, Valente sublinha que “os mercados das 
tecnologias da Informação e da electrónica 
de consumo estão em permanente evolução”, 
pelo que, em consequência, a Inforfoco irá 
estar “sempre a adaptar o portefólio ás novas 
exigências e inovações do mercado.”

O Manager da empresa prevê “uma conti-
nuada e sustentada procura no mercado da 
Electrónica de Consumo, devida especial-
mente às inovações tecnológicas (Smart TV, 
3D, TV Corporativa), e à implementação da 
TDT (televisão digital terrestre).” E, antecipa 
ainda, “um crescimento elevado no mercado 
da Videovigilância.” Mas as atenções da In-
forfoco não visam apenas o mercado nacio-
nal: “Sempre atentos ás oportunidades que 
vão surgindo, em Espanha e PALOPS, assim 
como no apoio aos parceiros que se dedicam a 
estes mercados”, destaca Valente, a expansão 
internacional não está longe dos horizontes do 
Distribuidor nacional.

António Valente, 
Fundador e Manager

da Inforfoco
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BN: Quais os mercados e segmentos-
-alvo endereçados pela MAEIL?
Hugo Duarte da Fonseca: A MAEIL para 
além de Portugal, naturalmente e sendo o 
País de origem do Projecto, tem clientes em 
vários Países da Europa e África.  Somos uma 
empresa de Engenharia de Sistemas de Infor-
mação, com competências multi-disciplina-
res que oferece serviços, produtos e soluções 
profissionais de TIs para PMEs.

Quais as áreas de negócio core da vos-
sa actividade?
Estamos muito focalizados nas soluções de 
tecnologia e gestão de processos de empre-
sas  responsáveis pelo Transporte de carga 
internacional, sejam por via marítima, aérea, 
rodoviária ou ferroviária.
Este ano estamos em Silicon Valley a desen-
volver um novo Produto para as empresas 
que exportam os seus Produtos e que necessi-
tam de gerir o seu Processo de Transporte, e 

A MAEIL, empresa de Engenharia de Sistemas de Informação com competências multi-
-disciplinares, oferece serviços, produtos e soluções profissionais de TIs para PMEs, 
designadamente, tecnologia e gestão de processos de empresas responsáveis pelo 

Transporte de carga internacional – por via marítima, aérea, rodoviária ou ferroviária. Hugo 
Fonseca revela a “fórmula” do sucesso à Bons Negócios.

Hugo Duarte da Fonseca, Fundador e Managing 
Partner da MAEIL, em discurso directo

que são normalmente contratados a fornece-
dores especialistas na área que, tipicamente, 
já são nossos clientes ou potenciais clientes.

Qual o modelo de negócio? Directo, In-
directo ou um mix de ambos?
Tipicamente directo. Gostamos da relação 
com os clientes e de assumir a responsabili-
dade dos Projectos desde a fase de levanta-
mento até à sua entrega. Estamos habituados 
a sentir a “pressão” de implementarmos as 
nossas soluções e as dos nossos Parceiros, e 
de termos uma relação de confiança próxima 
e duradoura, evoluíndo para a fase de manu-
tenção.

Têm uma presença uniforme a nível 
nacional?
Temos escritórios em Lisboa e Aveiro, cobrin-
do a região Norte e Centro, onde temos efecti-
vamente os nossos clientes.

Parceiros // Entrevista

leonelatsilva@leonelatsilva.pt

“GOSTAMOS
 DE ASSUMIR A 
RESPONSABILIDADE
    DOS PROJECTOS”

Hugo Alexandre Duarte 
da Fonseca, Fundador 
e Managing Partner da 
MAEIL, desde Janeiro 
de 1999.
Tem uma Licenciatura 
e Pós-Graduação em 
Engenharia de Informá-
tica e Computadores, 
pelo IST, e Formação 
Executiva em Finanças 
e Contabilidade, pela 
Universidade Católica.
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Planeiam aumentar o número de Parcei-
ros? Em função da cobertura regional ou 
dos segmentos de mercado visados?
Em função da estratégia que temos vindo a 
seguir, de especialização e verticalização das 
nossas soluções e do nosso posicionamento, 
vamos escolhendo os nossos Parceiros com 
algum rigor e de acordo com os mercados que 
pretendemos endereçar.

Qual o número de Parceiros activos 
(mais de 5 negócios/ano)?
Temos cerca de 20 Parceiros activos em di-
versas áreas.

Oferecem outro modelo de financiamen-
to além do renting?
Sim, compra directa com diversas condições 
de pagamento em função do valor da compra 
e do perfil do cliente. Não pretendemos ser 
um player financeiro razão pela qual traba-
lhamos bem com a Grenke, especialista na 
matéria.

A crise veio aumentar o número de em-
presas a optar pelo renting? O renting 
tem contribuído para minimizar os efei-
tos da crise no negócio em 2012?
Sim, confirma-se, não diria apenas em 2012, 
mas já há algum tempo atrás. A maioria das 
empresas prefere ter custos OPEX versus 
custos CAPEX, deixando de ter custos de 
investimento iniciais elevados em novos pro-
jectos e passando a ter um custo operacional 
calculado e diluído por um período que pode 
chegar aos 4 anos e meio. Hoje mesmo as 
médias e grandes empresas nacionais optam 
cada vez mais por estas soluções que lhes ga-
rantem maior liquidez financeira.

Porque escolheram a Grenke como Par-
ceiro de negócio?
A Grenke é um Parceiro importante para 
nós, porque ajuda a percebermos melhor o 
contexto em que estamos nos negócios onde 
somos consultados por novos clientes, com os 
quais nunca nos relacionámos antes, e por-
tanto ajuda-nos a minimizar o risco, e ainda 
a melhorar os nossos rácios de Tesouraria. 
Este ano obtivémos o estatuto de PME Líder, 

pelos bons indicadores financeiros que temos 
relativamente ao último exercício, e para o 
qual a Grenke contribuiu directamente, per-
mitindo-nos ter maior solvabilidade, ou seja 
melhor liquidez dos nossos activos.

Quais as expectativas da
MAEIL para 2012?
Consolidar o negócio, aumentar a nossa pre-
sença especializada e competente nas áreas 
verticais onde actuamos e procurar novas 
oportunidades de negócio e novos mercados 
estando atento aos desenvolvimentos tecno-
lógicos e orientação dos nossos principais 
parceiros, em função das suas necessidades 
e posicionamento. Queremos ter uma rela-
ção forte e de confiança, quer com os nossos 
Clientes, quer com os nossos Parceiros, tal 
como a Grenke, e acrescentar valor à nossa 
oferta conhecendo bem as necessidades do 
mercado e entregando know-how específico 
e relevante nos domínios de tecnologia e co-
nhecimento em que estamos.

Planeiam expandir o portefólio, nas 
linhas existentes, ou alargar a oferta 
a novos mercados?
Temos um conjunto de clientes internacio-
nais e procuramos aumentar esta carteira 
através dos contactos e redes de que fazemos 
parte, com a presença em eventos e feiras, ou 
outras iniciativas que promovam o intercâm-
bio e relacionamento com os clientes alvo. 
Estivemos há poucas semanas no evento 
LIFE MOSS GLOSS, organizado pela Escola 
Europea de Short Sea Shipping (www.2e3s.
eu), numa viagem num navio da Grimaldi, 
durante 4 dias, entre os Portos de Barcelona 
e Civitavecchia (próximo de Roma), em que 
fomos convidados para leccionar uma sessão 
sobre “E-Maritime”, ou seja, o uso das novas 
tecnologias a favor do Shipping.

Têm alguma política de expansão in-
ternacional?
Vamos estar presentes três meses em Silicon 
Valley, nos EUA, a desenvolver e promover 
um novo Produto (www.shipperform.com), 
orientado para os carregadores (exportado-
res) que subcontratam o transporte de carga 
na sua actividade, com o objectivo de atrair 
novos clientes num mercado global e procu-
rar investidores que acreditem no potencial 
deste negócio.

“Temos cerca de 20 Parceiros 
activos em diversas áreas”

Entrevista // Parceiros

Áreas de negócio

Principais Parceiros Tecnológicos:
Microsoft, Primavera, PHC, Sage, Computer Asso-
ciates, Outsystems, Wintouch

Core business:
Desenvolvimento de Sistemas de Informação 
para Transportes de Carga.

Mercados-alvo:
Mercado nacional e internacional dos agentes 
envolvidos no Shipping (Transporte de Mercado-
rias), Linhas e Agentes de Navegação,  Transitários, 
Transportadores Terrestres e Carregadores.

Linhas de Produtos:
Transporter Suite (todos os Produtos na área dos 
Transportes), Business Solutions (todas as Solu-
ções tranversais a nível de CRM, ERP, EAI, etc) e 
Support Packages (todos os Serviços com gestão 
de infraestrutura dos clientes).

Hardware:
Gestão de Infraestrutura, com comercialização 
das principais marcas que oferecem garantias de 
suporte profissional “Next Business Day” com o 
melhor serviço e menor impacto em caso de ava-
ria para o cliente.                

Software:
Desenvolvimento de soluções de negócio orienta-
das ao cliente e quer sobre plataformas e aplica-
ções existentes ou com desenvolvimento de raíz 
ajustada às necessidades do ambiente do mesmo 
e dos seus requisitos.                

Serviços:
Para além dos Serviços de Desenvolvimento e 
Gestão de Infraestruturas, temos serviços de 
Consultoria, Auditoria, Formação especializadas 
nas áreas e competências em que somos verticais 
e especialistas.

Bilhete de Identidade

Nome da Empresa:
MAEIL Information Systems Engineering Lda.

Tel.: (+351) 214 229 110
Fax: (+351) 214 229 119
Email geral: maeil@maeil.pt 
Site: www.maeil.pt

Director-Geral (CEO): Hugo D. da Fonseca

Director Financeiro: Helena Gomes

Director Técnico: Nuno Dias

Vol. de Negócios (Milhões €): 1,0M€
 2011: 750K€
 2012 (Previsão): 1,0M€
% Variação (2011/2012): 25 %

Nº de trabalhadores (total): 15
Comerciais: 3
Administrativos: 2
Suporte: 4
Técnicos: 5

Entrevista // Parceiros



12 Novembro 2012

mente nos sectores da banca, seguros, teleco-
municações, media, serviços, transportes e 
utilities. É nestes mercados que reside o seu 
conhecimento funcional e onde pode tirar 
partido da experiência, adequando as me-
lhores práticas de processos e tecnologias de 
acordo com a estratégia e metas dos clientes.

O core da actividade está repartido por oito 
áreas de negócio, agrupadas em três dimen-
sões: Technical Services (Legacy Systems, IT 
Development, Networking & Communica-
tions, Systems & Infrastructures); Business 
Services (Business Intelligence, Customer 
Relationship Management/Enterprise Re-
source Planning, Business Process Improve-
ment); Strategy Services (Governance).

Orientada para um modelo de negócio di-
recto, cada projecto é desenvolvido de acor-
do com as especificidades da realidade do 
sector, do negócio e do cliente. “Através do 
desenvolvimento de serviços tailor-made as-
seguramos mais eficiência, competitividade, 
agilidade e crescimento a longo prazo para os 
nossos clientes”, assegura o CEO.

Como consultores acreditam que o modelo 
de negócio directo potencia a geração de va-
lor para o cliente. Desenvolver em função das 
especificidades e objectivos do cliente per-
mite-lhes promover a criatividade, inovação 
e personalização das soluções que desenvol-
vem em função da visão estratégica e objec-
tivos de cada um. “Este modelo permite-nos 
desenvolver serviços altamente flexíveis 

Compreender e colaborar com a es-
tratégia dos clientes através do for-
necimento de valor acrescentado, 

disponibilizando serviços altamente espe-
cializados, é a sua missão. Os serviços Mind 
Source (MS) estão fortemente orientados 
para os sectores de mercado nos quais detém 
conhecimento técnico e funcional. O valor 
gerado pela empresa não advém apenas da 
capacidade de desempenhar tecnicamente 
bem, mas principalmente do conhecimento 
crítico que detém do negócio dos clientes, 
promovendo soluções inovadoras, geradoras 
de resultados concretos e sustentáveis para o 
futuro.

As equipas, independentemente da sua orien-
tação técnica, são especializadas em diversas 
áreas de negócio. O conhecimento sobre a 
realidade do cliente aparece aliado ao conhe-
cimento dos seus processos e tecnologias. A 
MS tem uma postura organizacional forte-
mente orientada para o desenvolvimento de 
parcerias duradouras. “Acredito que só man-
tendo uma relação de confiança com o clien-
te e mantendo o foco do nosso desempenho 
na sua estratégia de negócio conseguimos 
responder assertivamente aos desafios e às 
mudanças do mercado, contribuindo activa-
mente para um objectivo comum: a obtenção 
de resultados mensuravelmente superiores”, 
defende o CEO, Francisco Fonseca.

Oito áreas de negócio
A empresa endereça os seus serviços multi-
disciplinares para grandes players, principal-

Fundada em 2007, a Mind Source conta atualmente com 82 colaborado-

res. Foi recentemente distinguida como a 2ª Melhor Empresa para Traba-

lhar, na categoria até 100 trabalhadores, pelo Great Place to Work Institute

Parceiros // Integrador

www.mindsource.pt

IDEIA-CHAVE: 
ACRESCENTAR VALOR

MIND SOURCE

Francisco Lopes da Fonseca 
é CEO da Mind Source 
desde 2009. Proveniente 
do Grupo Altran  onde 
foi Consultor, Director de 
Negócios, Director-Geral 
e membro do Conselho de 
Administração em Portugal, 
tendo passado também por 
São Paulo, Paris, Frankfurt 
e Londres onde realizou 
M&A, direcção de projectos 
e desenvolvimento de negó-
cios para o Grupo e seus 
clientes, como: Deutsche 
Bank, Société Générale, 
American Express, Banespa 
Santander, entre outros.
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“A ESTRATÉGIA ASSENTA ASSIM 
NO ESTABELECIMENTO DE 
PARCERIAS COM OS PRINCIPAIS 
PLAYERS DO MERCADO”

Entrevista // ParceirosIntegrador // Parceiros

Áreas de negócio

Principais Parceiros Tecnológicos:

IT Governance > PMI, IT SMF, Prince2, 
Artemis, Microsoft, Software Engineering 
Institute; 

Business Solutions > Oracle, SAP, Cincom, 
Business Objects, SAS, Information Builders, 
Informatica, SumTotal;

Technical Services > Outsystems, Kofax, 
Microsoft, HP, EMC, SUM.

Core business:
Empresa especializada em consultoria de pro-
jetos de base tecnológica, nos domínios das TI, 
Electrónica e Telecomunicações.

Serviços:
A Mind Source tem uma multidisciplinaridade 
de serviços especializados onde a sua experi-
ência está focada em três layers de serviços:

Strategic Services > IT Governance;

Business Services > Business Intelligence, 
CRM&ERP, Business Process Improvement;

Technical Services > Legacy Systems, IT 
Development, Networking & Communications, 
Systems & Infrastructures.

mantendo, invariavelmente, rigorosos SLA’s 
(Service Level Agreements) que correspon-
dam à realidade de negócio e tecnologias do 
cliente”, esclarece Francisco Fonseca, expli-
cando ainda que a consultoria acresce valor 
através da capacidade de adaptação às várias 
realidades, conseguindo “manter o foco nos 
resultados e na optimização dos processos 
do cliente, simplificando todos os processos 
inerentes à tomada de decisão no desenvolvi-
mento das actividades”.

Parceiros e renting
Caraterizando-se como “agnósticos às dife-
rentes tecnologias”, no desempenho quoti-
diano encaram-nas como ferramentas que 
permitem atingir eficazmente os objectivos 
do cliente. Esta postura faz com que tenham 
uma relação com vários parceiros, de forma 
a adoptarem a tecnologia, a técnica e a me-
todologia que melhor se adaptem à realidade 
de cada um, tendo sempre em linha de conta 

Bilhete de Identidade

Nome da Empresa:
Mind Source | Consultores de Portugal, S.A

Tel.: (+351) 217 937 418
Fax: (+351) 214 031 287
Email geral: info@mindsource.pt  
Site: www.mindsource.pt

Administrador Executivo (CEO):
Francisco Lopes da Fonseca

Director Comercial: Mário Neves

Director Geral: Carlos Seguro de Carvalho

os investimentos em tecnologia já realizados.

A estratégia assenta assim no estabelecimen-
to de parcerias com os principais players do 
mercado, visando proporcionar ao portefólio 
de clientes a melhor solução face aos investi-
mentos já efectuados, compreendendo a es-
tratégia de negócio e, ainda, investindo mais 
para que a equipa adquira conhecimentos 
das ferramentas, técnicas e processos como 
o meio para um melhor desempenho técnico 
e funcional. Actualmente, contam com uma 
rede de 20 parcerias estratégicas como res-
posta para um melhor desempenho para as 
áreas de IT Governance, Business Solutions 
e Technical Services. Recentemente reforçou 
a parceria com a Oracle, tornando-se “Gold 
Partner”.

O renting faz parte das opções de financia-
mento da MS.”Trabalhamos para que os ser-
viços que realizamos possam ser amortiza-
dos ao longo da vida útil de um projecto ou 
de utilização do resultado do nosso trabalho. 
Acredito que no futuro próximo seja uma ex-
celente forma de reduzir custos directos no 
exercício, repartindo-os por exercícios futu-
ros, pois sobretudo os clientes corporativos 
com os quais trabalhamos têm no nosso tipo 
de serviços uma fatia muito considerável do 
seu capex e opex anual”, assinala o CEO, su-
blinhando ainda que restando poucas formas 
de reduzir custos, esta ferramenta permitirá 
“ultrapassar com sucesso e competitividade 
os últimos tempos de crise financeira”.

2012 e o futuro
A empresa mantém uma postura positiva 
face a 2012. Apesar das condicionantes ma-
croeconómicas e da fragilidade dos mercados 
acreditam que é em momentos como este que 
as organizações marcam a diferença e se po-
sicionam. “Nascemos em 2007, no início da 
crise com todas as dificuldades inerentes a 
esta, pelo que sabemos o esforço e o inves-
timento que são necessários para ŕemar 
contra a correntè  primando por uma atitude 
enérgica e positiva onde o compromisso está 
sempre em primeiro lugar”, esclarece Fran-
cisco Fonseca.

Para este ano a previsão da MS indica a ma-
nutenção dos ritmos de crescimento, em 
equipa e facturação, à semelhança dos anos 

anteriores. Contudo, sabem que os resul-
tados só serão factos se o desempenho for 
provido de uma crescente confiança e rigor, 
se as soluções gerarem ganhos significativos 
aos clientes e se forem uma empresa voltada 
também para: “as nossas Pessoas”, refere a 
mesma fonte. Em 2012 a empresa investiu 
fortemente no reforço da capacidade das áre-
as de negócio, nomeadamente nas áreas de 
Business Process Improvement, CRM&ERP, 
Networking & Communications e Systems 
& Infrastructures. Actualmente, estão a in-
vestir no recrutamento de novos talentos e a 
dotar os que já fazem parte da instituição de 
conhecimentos técnicos, comunicacionais e 
comportamentais: “ao nível de excelência em 
que já somos reconhecidos no mercado na 
maioria das áreas onde operamos, recorren-
do a metodologias e processos que não tendo 
par em Portugal, são utilizadas pelas maiores 
referências mundiais como a Boeing, a Shell 
ou até a NASA”, refere o CEO. 

A estratégia para 2013 passa pelo investi-
mento no projecto de expansão internacional 
já iniciado este ano, numa aposta focalizada 
em projectos. Apesar de terem já projectos 
em Espanha, França e Suíça, pretendem criar 
estruturas mais sólidas, promovendo as refe-
rências da empresa nos mercados europeus 
para os quais estão a potenciar a externali-
zação. Portugal continuará a ser o mercado 
com o maior foco e investimento. “É daqui 
que advém a maior confiança e compromisso 
por parte dos nossos clientes que queremos 
continuar a merecer”, conclui Pedro Fonseca.
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escolas de Loures, aproximando os alunos 
do mundo real, das empresas e dos desafios 
futuros e actuais, provocando respostas para 
problemas com os quais as empresas e as ci-
dades se vão deparando.

Que importância atribui ao envolvimento 
de cidades semelhantes noutros países?
Os parceiros deste projecto integram a rede 
Edge Cities, cidades periféricas de grandes 
capitais europeias, que partilham desafios e 
oportunidades comuns, independentemente 
do seu grau de desenvolvimento e dimensão.
Os municípios que integram o projecto, par-
tilham a necessidade de trabalhar a inovação, 
de fazer a ligação entre as escolas, as empre-
sas e os centros de investigação, preparando 
e promovendo um ambiente propício ao em-

Mercados Verticais // Administração Local

BN: Porque decidiu a CM Loures im-
plementar o Projecto Innohubs?
Vereadora Emília Figueiredo: Foi so-
bretudo o reconhecimento da importância do 
empreendedorismo e da inovação como fac-
tores que distinguem a qualidade e susten-
tabilidade empresarial numa economia em 
crise e por isso cada vez mais competitiva.
Integrar redes que fomentem a inovação, a 
introdução de novos e melhorados conceitos 
nas nossas empresas, suportando uma estra-
tégia mais forte e mais integrada, é uma das 
prioridades que temos vindo a desenvolver 
sobretudo através deste projecto. Por outro 
lado e porque inovação também é promover 
a criação de uma cultura e ambiente empre-
endedor, com este projecto apostámos em 
trabalhar em conjunto com universidades e 

Líder do Pelouro das Actividades Eco-
nómicas e Turismo do Município, a 
Vereadora Emília Figueiredo é a res-

ponsável política pela implementação do 
Programa Innohubs no Concelho de Lou-
res. As inúmeras Micro e PMEs do extenso 
Município vizinho da capital, agradecem. 
Em entrevista exclusiva à Bons Negócios, a 
intrépida Vereadora explica em detalhe as 
razões políticas que orientaram a sua deci-
são, bem como os resultados deste interes-
sante projecto.

Vereadora Emília Figueiredo, CM Loures

www.cm-loures.pt 

“TECNOLOGIA 
É TRANSVERSAL
A TODOS 
OS SECTORES”

preendedorismo, ao crescimento, à qualidade 
das suas cidades e do território que represen-
tam, desafiando os modelos existentes e pro-
movendo a discussão, os desafios, as novas 
abordagens, as novas soluções. Promovendo 
a inovação, em suma. 

Quais os sectores abrangidos?
Os principais sectores abrangidos e trabalha-
dos são os mais representativos do Município 
e sobretudo empresas cuja dimensão quase 
sempre as afasta destas matérias, ainda que 
tenhamos trabalhado directamente com al-
gumas das empresas mais representativas do 
concelho, em termos do número de emprega-
dos e volume de vendas, mas geralmente na 
qualidade de empresas conselheiras do pro-
jecto. Saliento, todavia, os sectores: Agro-ali-
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mentar; Logística; Gráfica; Farmacêutica; 
Novas Tecnologias; Construção e Materiais; 
Automóvel; Saúde; Segurança; Escolas.

Quais os que mostraram maior interesse?
Os sectores agroalimentar, pelos desafios 
constantes a que estão sujeitas em termos de 
conservação e em termos de alteração dos há-
bitos dos consumidores, associados à entrada 
em novos mercados.
Os sectores logístico e das novas tecnologias 
foram também bastante presentes em termos 
da dinâmica que os carateriza e por isso da 
importância e peso que a inovação assume 
nos seus resultados.

Qual o peso da Tecnologia no projecto?
A componente tecnologia é transversal a to-
dos os sectores. Temos desenvolvido trabalho 
com empresas de referência como a Labelec 
e a Nova Base, e parcerias estabelecidas com 
entidades que trabalham esta matéria, como: 
ISCTE-IUL, COTEC, ADI e IAPMEI.
As empresas com que trabalhámos ao longo 
deste programa, procuraram introduzir nas 
suas áreas produtivas, de gestão, comuni-
cação e estratégia, factores de diferenciação 
associados a formas e métodos inovadores 
que se traduzissem em resultados positivos. 
A componente tecnológica esteve presente 
em grande parte destes desafios e respectivas 
soluções.

Como seleccionaram os Parceiros,
a montante?
Resultou da identificação de projectos/áreas 
prioritárias a desenvolver pelos municípios 
que integram a rede Edge Cities, indepen-
dentemente da existência de financiamento 
comunitário ou não. Baseado no modelo em 
curso em Nacka, desenvolveu-se um projecto 
cujo tronco comum é a inovação, tendo o pro-
jecto piloto de Loures uma forte componente 
empresarial, por acolhermos aproximada-
mente 6 mil empresas, cujos desafios, diários 
e futuros, terão obrigatoriamente de passar 
por abordagens e soluções inovadoras.
A criação de uma rede nacional e transnacio-
nal – que envolve empresas, escolas, mestres, 
alunos, empresários, políticos e investigado-
res – é um dos resultados do projecto, que 
estamos apostados em desenvolver, quali-
ficar e tornar disponível e acessível a todo 
o nosso tecido empresarial. Neste projecto 

participam, além do Município de Loures, 
os municípios de Getafe (Espanha); Ballerup 
(Dinamarca); Nacka (Suécia); North Down 
(Irlanda do Norte) e Pernik (Bulgária). 

E a jusante, como foram
escolhidosos Parceiros?
Não se tratou bem de uma escolha, diria que 
foi uma integração de entidades e empresas 
que naturalmente aderiram ao programa, 
por se enquadrarem dentro do seu espirito e 
objectivos.
O conceito inovação está ainda muito ligado 
a uma linguagem difícil a que poucos têm o 
privilégio de aceder, sempre associada a cus-
tos muito elevados. Desmistificar esta ideia 
e proporcionar uma abordagem de abertura 
das empresas a redes que permitem soluções 
inovadoras por serem diferentes e permiti-
rem a obtenção de resultados positivos para 
as empresas e entidades que trabalham estas 
matérias, resultou numa parceria eficaz que 
se foi formando e consolidando.

Qual o estado de execução do programa?
O financiamento do Projecto termina em 31 
de Dezembro de 2012. No entanto estamos a 
estudar a continuidade e melhoramento do 
modelo para além deste financiamento, inte-
grando novas entidades no leque de parcerias 
e conselheiros.

Como avalia a receptividade da
empresas do concelho?
Muito positiva, não só pela colaboração das 
empresas piloto, como pela sua participação 
em todo o projecto e iniciativas realizadas, 
fazendo elas próprias uma boa avaliação das 
mais valias deste modelo para as empresas 
que gerem.
Demonstraram grande abertura e uma re-
ceptividade muito profissional à entrada de 
entidades externas à empresa, ao diagnóstico 
da sua actividade, e sobretudo total adesão 
à integração de novos métodos e novas solu-
ções na sua organização.

Como é financiado e qual o montante?
É realizado através da Comunidade Europeia – 
Interreg IVC. O orçamento de Loures, no total 
de €174 415,77, é financiado em 85% pelo FE-
DER, no montante de €148 253,40. A compar-
ticipação efectiva do município corresponderá 
a 15% do total apresentado, ou seja €26 162,37.

Que balanço faz dos resultados?
Os resultados ultrapassaram as espectativas, 
na medida em que o trabalho desenvolvido 
permitiu gerar mais valor nas empresas atra-
vés do modelo e das soluções desenvolvidas 
por alunos finalistas e mestrandos de econo-
mia, gestão, finanças, marketing, orientados 
por professores das diferentes áreas, confor-
me resultado do diagnóstico efectuado a cada 
empresa envolvida.
No final do Projecto pretende-se ter a funcio-
nar um Centro de Inovação de Loures (CIL) 
em moldes que serão definidos pela parceria 
actual, que se pretende alargar a mais em-
presas e centros universitários da grande 
Lisboa. O CIL, deverá alimentar as empre-
sas com informação, inspiração, visão; atrair 
conselheiros; permitir a colaboração entre 
empresas, cientistas, universidades, estu-
dantes e outros. E promover o encontro entre 
investidores e inovadores, o processamento 
da invenção à inovação, um ambiente favorá-
vel ao desenvolvimento empresarial através 
da investigação, da inovação e tecnologia e o 
empreendedorismo nas escolas. 
Em resumo queremos ter as nossas empresas 
a funcionar em rede e com ferramentas que 
lhes permitam crescer e desenvolver a sua ac-
tividade através da inovação e da promoção 
do empreendedorismo.

Conselheiros Nacionais do Projecto:

• José Luis Simões,
Presidente do CA da Luis Simões;

• Manuel Tarré, Administrador da Gelpeixe;

• Rui Ferreira,
Professor do ISCTE-IUL – AUDAX;

• Alexandre Ulisses,
ADI – Agência de Desenvolvimento;

• Carlos Carapeto, Director da DAE, IAPMEI;

• Joana Neves,
Directora, responsável INOVCONTACT, AICEP;

• Diogo Agostinho, COTEC.

Empresas Piloto: 30

Links recomendados:
www.innohubs.eu
www.edgecitiesnetwork.eu

+Info
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INNOHUBS
DINAMIZAR
A INOVAÇÃO 
EMPRESARIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Por Rui Ferreira, Docente do ISCTE, Conselheiro Principal

ENCONTROS SECTORIAIS

Estes encontros abordam aspetos im-
portantes referentes ao sector de ativi-
dade, assim como aspectos de inovação 
e internacionalização, apresentação de 
casos de sucesso e INFOS.

1º - Agroalimentar
2º - Transportes e Logística
3º - Farmaceutico e Quimico
4º - Gráficas
5º - Novas tecnologias
6º - Construção e materiais de 
construção
7º - Automóvel (Comércio e reparação)
8º - Saúde
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A Câmara Municipal de Loures aderiu ao projecto Innohubs, 
que envolve outros concelhos limítrofes de capitais europeias e 
cujo objectivo principal é identificar e partilhar boas práticas de 
apoio e promoção do empreendedorismo e de PMEs inovadoras

Aos municípios aderentes, propõe-se em si-
multâneo a criação, no seu espaço geográfi-
co, de um ambiente favorável ao crescimento 
sustentável das PME e a promoção do espíri-
to empreendedor.

Enquadramento e Objectivos
Uma das metas mais importantes do Progra-
ma é precisamente criar Centros de Inovação 
(CIs) de grande interligação ao tecido produ-
tivo local nos municípios aderentes, envol-
vendo universidades, investidores, cientis-
tas, estudantes e particulares.
A ideia subjacente ao Projecto Innohubs é 
promover a interligação entre os diversos CIs 
criados nos diversos municípios aderentes, 
dinamizando assim uma rede transnacional 
para a inovação, que permitirá entre outros 
aspectos:
• Alimentar as empresas com informação, 
inspiração, visão;
• Atrair conselheiros;
• Permitir a colaboração entre empresas, 
cientistas, universidades, estudantes, outros;
• Promover o encontro entre investidores e 
inovadores;
• Promover o processamento da invenção à 
inovação;
• Promover um ambiente favorável ao desen-
volvimento empresarial através da investiga-
ção, da inovação e tecnologia;

• Promover o empreendedorismo nas escolas.

Experiência internacional
Tendo em conta que outros municípios ade-
rentes ao Projecto Innohubs já desenvol-
veram modelos interessantes e com efeito 
demonstrador relevante para os restantes 
parceiros (como é o caso do município de Na-
cka, que adoptou um projecto piloto desen-
volvido pela comunidade cientifica e empre-
sarial universidade de Estocolmo, designado 
por Innovation Stockholm), o presente docu-
mento, tem como base de trabalho a reflexão 
já realizada pelos conselheiros do Programa 
no município de Loures e o intercâmbio de 
experiências com os restantes parceiros do 
Projecto. Num dos encontros de reflexão, or-
ganizados em parceria com o IAPMEI, a 2ª 
sessão de trabalho com empresas do conce-
lho de Loures no âmbito dos Encontros para 
a Competitividade, acabou por contar com 
a presença de um conjunto diversificado de 
empresários do concelho. Vale a pena, reto-
mar algumas conclusões da workshop, que 
serviram de mote ao desenho do modelo de 
apoio à inovação. Foram destacados aspectos 
como a atitude das empresas face à inovação, 
os benefícios da inovação, os requisitos para 
inovar, as áreas onde é possível inovar e onde 
as empresas podem ir buscar ajuda.

Em resumo
Em suma, as linhas de apoio à inovação das 
empresas do concelho, passariam, na opi-
nião dos empresários que participaram nesse 
evento, pelo desenvolvimento de parcerias 
com outras empresas portuguesas com pre-
sença internacional (designadamente quan-
do se trata de participações em feiras e em 
missões empresariais no exterior) e pelo 
aproveitamento do esforço da diplomacia 
económica (através das redes de embaixadas, 
câmaras de comércio e representações da AI-
CEP no exterior), bem como por uma relação 
mais aprofundada entre o tecido empresarial 
e o poder político local com vista à promoção 
de um maior ajustamento entre a actuação 
das empresas e as decisões do poder político 
local. A este respeito, o protocolo celebrado 
entre a Câmara Municipal de Loures e a AI-
CEP em Dezembro de 2010 foi um passo im-
portante para alcançar aqueles objectivos.
Já que no que respeita à dinamização da 
inovação nas empresas do concelho, tirando 
partido da associação à rede do projecto In-
nohubs, o município de Loures encontra-se 
assim em condições de lançar um modelo es-
truturado de apoio.

www.iscte.iul.pt 
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Uma das metas mais importantes do Programa Innohubs passa por criar Centros de Inovação 
(CIs) de grande interligação ao tecido produtivo local nos municípios aderentes, envolvendo uni-
versidades, investidores, cientistas, estudantes e particulares.
Nesta página, damos-lhe a conhecer a opinião de dois dos principais Conselheiros Nacionais, a 
Mota-Engil e a Transportes Luís Simões, e apresentamos-lhe o ponto de vista da Pastelaria Cha-
fariz, uma das Empresas Piloto, cuja lista completa incluímos também.

Este projecto procura identificar e replicar 
um conjunto de boas práticas e métodos que 
possam servir de impulso para todos os en-
volvidos. Como qualquer projecto das auto-
ridades locais em que possamos colaborar 
normalmente, decidimos participar pois é 
nossa prática estarmos envolvidos com quem 
serve as populações. É assim que nos posicio-
namos. Estamos inseridos numa comunida-
de muito pequena e se a nossa colaboração 
ajudar a chamar a atenção das autoridades 
para esta zona, melhor. Somos os maiores 
empregadores da Freguesia de Lousa, onde 
nos inserimos, e também por isso é impor-
tante haver alguém representando este lugar. 
O projecto tem características interessantes 
pelos municípios envolvidos e pelo conceito 
inerente. Somos todos vizinhos das grandes 
capitais e mesmo assim estamos quase perdi-
dos no campo, a 8 km de Lisboa.

A possibilidade de criar um centro de exce-
lência, envolvendo o ensino, as empresas e as 
autoridades, é por certo uma mais-valia para 
nós. É no fundo aquilo que pretendemos: Ou-
vir, ser ouvidos, tomar parte daquilo que nos 
diz respeito e por isso mesmo não abdicar-
mos da nossa cidadania.

Jorge Santos, Gerente

A companhia iniciou uma estratégia de di-
versificação de sectores de negócio em mea-
dos da década de 90, para além da área core 
business da construção civil e obras públicas, 
apostou em dois outros vectores chave: o 
ambiente & serviços e as concessões & trans-
portes. A Ascendi constitui o veículo para a 
área das concessões e transportes, tendo no 
presente a maior rede de estradas geridas por 
privados em Portugal. No ambiente e servi-
ços foram apontados quatro subsectores es-
tratégicos: a água, os resíduos, a logística e 
os multi-serviços. A concepção, construção, 
financiamento, operação, manutenção e con-
servação de hospitais posiciona-se precisa-
mente nos multi-serviços. Neste momento o 
Grupo MOTA-ENGIL é responsável por dois 
hospitais em regime de parceria público-pri-
vada, o Hospital de Loures (Beatriz Ângelo) e 
o Hospital da Ilha Terceira (Santo Espírito).

Ricardo Pinto, Director

A responsabilidade social impulsiona-nos 
para o envolvimento em projectos que valo-
rizam o conhecimento e elevam a capacidade 
competitiva do meio envolvente. Acredita-
mos que este projecto se insere nesse âmbi-
to e, acima de tudo, que tem potencialidades 
para cumprir a missão referida. O resultado 
será sempre aquele que “devolve” desenvolvi-
mentos e negócios, em ambientes mais capa-
zes de enfrentar o actual momento mas, mais 
importante, nos permite ser protagonistas 
nas mudanças quea presente realidade nos 
coloca.

Leonel Simões, Administrador

Innohubs

Empresa-piloto | Opinião

Conselheiros Nacionais | Opinião

UM PROJECTO 
DE INOVAÇÃO PARA PMEs

PASTELARIA CHAFARIZ

GRUPO MOTA-ENGIL

TRANSPORTES LUÍS SIMÕES

• Adega do Almirante - Restauração e Eventos, 
Lda.;

• Afinomaq - Soc. Técnica Manutenção de Máqui-
nas e Equipamentos, Lda.;

• Alfaces do Campo - Produção Hortícola, Uni-
pessoal, Lda.;

• Auto Cambota - Comercio e Reparação de 
Automóveis, Lda.;

• Cafés da Portela, Lda. - Vale & Marçal;

• Cestos da Aldeia - Distribuição de Frutas e 
Legumes, Lda.;

• D Costa/Coperol - Peças e Equipamento 
Rolantes, SA;

• Elpor - Comercio e Industria Electricas, SA;

• Eurostand - Stands e Decorações Interiores, 
Lda.;

• Garagem João Gomes, Lda. - Oficina especiali-
zada em Porches;

• Gelpeixe - Alimentos Congelados, SA;

• Ginásio Equilibrio, Lda.;

• Hiperquimica - Produtos Químicos Industriais, 
Lda.;

• Labelec - Estudos, Desenvolvimento e Activida-
des Laboratoriais, SA;

• Louresgráfica - Sociedade de Artes Gráficas e 
Encadernação, Lda.;

• Maria Julia Pina - Confecção de Produtos 
Alimentares, Lda.;

• Montiqueijo - Queijos de Montemuro, Lda.;

• MSRI - Grupo Irmãos Rodrigues, Lda.;

• Pastelaria Chafariz - Chafariz Comercial, Lda.;

• Renascimento - Gestão e Reciclagem de Resí-
duos, Lda.;

• Santos e Vale - Transportes, Lda.;

• TéTÉ II - Produtos Lácteos, Lda.;

• Tejobrinde - Promoção de Brindes, Lda.;

• Uniself - Sociedade de Restaurantes Públicos e 
Privados, SA;

• Urbanos – Logística e Transportes, SA;

• Esegur – Segurança, SA.

Empresas Piloto
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 Por Manuel Pelágio
     Executive Coach & Leadership Instructor

Espaços e Organizações Positivas

Tema de capa // Espaços e Organizações Positivas

LIDERANÇA 
  COM 
 SENTIDO 
    E PROPÓSITO

Todos conhecemos organizações que são um exemplo claro de 
“matemática não aplicada”, rompendo com raciocínios mera-
mente analíticos que pecam por serem apenas e só analíticos, 

sem outras dimensões da inteligência humana que alimentem o sonho 
de termos empresas melhores num mundo mais justo e equilibrado para 
todos. 

Acordei cedo na Ericeira, com um sol magnífico, envolvido por aquela 
energia tão peculiar do surf e pela diversidade das gentes vindas de todo 
o mundo à procura de surfar na direita mais famosa de Portugal, Ri-
beira de Ilhas. Sente-se essa vibração e energia positiva quando se vem 
à Ericeira e a vontade de fazer do dia um dia ainda melhor. Parece um 
milagre, mas sem mais nada o sorriso abre-se, a alma cresce e temos 
uma sensação de bem-estar como se tudo o que precisássemos na vida 
estivesse aqui e agora, apenas necessitando de ter consciência de mais 

Quem ainda se ilude ao pensar que o todo é igual à soma das partes, engana-se 
profundamente quando se trata de repensar as organizações. Quando se junta 
a diversidade humana, o poder das ideias e propósitos comuns em espaços po-
sitivos, o todo é sempre maior que a soma das partes

um momento único na vida, o presente dia.
Passo pela livraria, olho as páginas principais dos jornais diários e se-
manais, foco-me nas parangonas e automaticamente dou-me por mim a 
pensar sobre as razões de não conseguirmos ter organizações empresa-
riais, sociais ou estatais que nos façam sentir numa maré positiva, numa 
grande onda de bem-estar e de esperança que nos ajude a surfar na vida.
Nada do que leio parece dar sentido nem propósito à vida, numa viagem 
positiva que crie um espaço propício ao crescimento e desenvolvimento 
das pessoas e das organizações em Portugal. 

Tudo parece desmoronar-se. A sociedade, a governação, a coligação, a 
economia, os valores. Nem uma única pequena nota ou notícia positiva 
que dê um pouco de alento para sair do impacto emocional da adversida-
de económica e social que se vive e entrar num espirito inovador e cria-
tivo que nos faça sonhar com um país mais equilibrado e desenvolvido.

manuelpelagio-coach.blogspot.pt
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A luz de Portugal que faz do céu deste 
país um dos mais azuis do plane-
ta devolve-me de novo à minha in-

tranquilidade, levando-me a refletir sobre, a 
aparente incapacidade dos gestores e gover-
nantes deste país tirarem partido do talento 
português em benefício da sociedade. Nome-
adamente através das organizações e espaços 
positivos que promovam o desenvolvimento 
da sociedade portuguesa.

  Alavancar a energia positiva

Saber alavancar a energia positiva dos outros 
é sem dúvida uma competência mais de líde-
res do que dos executivos. Mas afinal o que 
impossibilita os gestores de potenciar o me-
lhor do ser humano? 

Porque parece ser tão difícil criar lugares, 
espaços ou organizações positivas? O que 
nos impede em Portugal de fazer a ligação 
dos melhores propósitos das organizações ao 
bem-estar da sociedade e das comunidades. 
O assunto é mesmo muito sério exigindo dos 
executivos o me-
lhor deles mes-
mo. Que liderem 
de uma forma 
inovadora e po-
sitiva, poten-
ciando todo o ta-
lento humano ao 
serviço da cria-
ção de um novo 
mundo, em que 
as empresas tenham um papel importante na 
criação de sociedades mais justas e equilibra-
das. As organizações são hoje infelizmente 
grandes laboratórios do que não se deve fazer 
no mundo, despersonalizando os trabalhado-
res através de culturas organizacionais que 
reprimem a diversidade humana e silenciam 
a identidade pessoal e no que tem de melhor. 
Como diria George Patton “se todos pensam 
parecido alguém não está a pensar”.
Pode parecer um pequeno nada mas a socie-
dade está pejada de exemplos de organização 
social e decisões políticas desconectadas da 
humanidade, de uma forma de viver equili-
brada. 

Acedendo ao poder e ao talento de cada por-
tuguês, imaginem o que poderíamos fazer de 
Portugal se os nossos gestores e governantes 
potenciassem todas as capacidades portu-

guesas de reformar, criar, inovar e fazer des-
te país um lugar de exemplo de bem viver e 
trabalhar. Colocando toda uma nova energia 
ao serviço de um propósito nacional comum. 

  Organizações Positivas 

Gosto de raciocínios simples para so-
luções aparentemente complexas e 
agrada-me a ideia de que qualquer 

ação pessoal ou decisão organizacional des-
ligada da “humanidade”, vivida no profundo 
desrespeito pelas pessoas enquanto seres hu-
manos, não serve às pessoas, nem às empre-
sas nem ao país.

A dignidade humana deve estar no centro 
de todas as decisões. E no entanto tudo o 
que continuo a ler nos jornais deste fim-de-
-semana parece desligado das pessoas. Vindo 
de outro mundo paralelo sem vínculo com a 
realidade humana.

Um familiar que muito prezava e com quem 
era possível perder a noção do tempo e do 

mundo em con-
versas infindá-
veis, dizia-me 
que as revolu-
ções sociais e po-
líticas fazem-se 
por dentro das 
pessoas, pela sua 
própria trans-
formação e não 
por imposição. 

Como diz Eduardo Galeano não é possível 
separar o coração da cabeça em matérias de 
humanidade. Como não é possível separar a 
vida do trabalho em organizações positivas. 

Líderes são apaixonados pela humanidade e 
pelo potencial de conhecimento que reside 
nas pessoas, numa inteligência coletiva que 
assente nas características humanas da so-
ciedade. 

Parece incompreensível que palavras como a 
bondade, a compaixão, o amor pelos outros e 
outras tantas palavras tenham sido irradia-
das das organizações durante tanto tempo. 
E no entanto tão fundamentais ao reconhe-
cimento humano, suporte e valorização pes-
soal dos trabalhadores num meio que se pre-
tende que seja de aceitação, de estabilidade e 
de inclusão social. Para os executivos a gran-
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“PARA OS EXECUTIVOS A 
GRANDE VIAGEM DA LIDER-
ANÇA COMEÇA EM SI (...) 
ATRAVÉS DA HUMILDADE” 
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de viagem da liderança começa em si, através 
do desacoplamento de si, do esquecimento de 
si, través da humildade. Parece pouco para 
um executivo fazer, mas não é, acreditem. 
Executivos que tenham preocupação genuína 
com os outros, expressa através de atos virtu-
osos como a escuta ativa, a compreensão e a 
interpretação das emoções, correm o “risco” 
de a curto prazo se tornarem Líderes. Todos 
sabem que pessoas satisfeitas trabalham 
melhor. Fico aqui a imaginar como seria fan-
tástico trabalhar em espaços e organizações 
que potenciassem ideais de vida e de traba-
lho. Lugares em que se pudesse trazer para a 
empresa, os propósitos de vida de cada um. 
Onde se permitisse sonhar e dar asas à infini-
tude da imaginação agregada numa palavra a 
que poderíamos chamar de inovação. 

  O potencial humano

Imaginem o potencial humano de ter mi-
lhares de trabalhadores positivos a “tra-
balhar” com elevado empenho e paixão à 

volta de um propósito organizacional e pes-
soal comum e constatem o poder de alavan-
cagem dessa energia positiva a que podería-
mos chamar de “o poder do propósito”. Algo 
que dá sentido à existência humana, à vida e 
ao trabalho.
E veja-se todo o potencial de capital humano 
desperdiçado apenas porque os executivos 
não estão conscientes da existência desse 
poder ou talvez porque simplesmente não 
saibam aceder a essa energia pessoal que 
desperta e alimenta o melhor de cada um nas 
organizações. Parece um poder “esotérico”, 
porque invisível, mas é mais alavancador da 
organização que muitos milhares de euros 
gastos inadequadamente em formação de 
skills e competências que não dão sentido 
nem às organizações nem aos seus trabalha-
dores. Aprender a arte de gerir e potenciar a 
capacidade humana não se encontra acessí-
vel a todos. Apenas mudando a consciência 
de nós e dos nossos próprios comportamen-
tos na relação connosco e com os outros será 
possível uma nova realidade.
E no entanto o mundo atual exige dos execu-
tivos uma forma diferente de relacionamento 
entre trabalhadores e organizações. Uma for-
ma de relação baseada na confiança que crie 
oportunidades e espaços para o trabalhador 
desenvolver o melhor de si mesmo. Uma cul-

tura de humanidade, de profissionalismo e de 
rigor que liberte o talento em todas as suas 
formas de inteligência humana.

  O preço do talento

Recrutamos pessoas de elevado talen-
to, ao preço de um Ferrari, que são 
aproveitados na organização como 

Fiat’s, mostrando que afinal nem todos os 
executivos têm talento, nem “mãozinhas”, 
para dirigir “carros de elevada sensibilidade”. 
De uma forma geral os executivos são mesmo 
muito inadequados, e pouco profissionais, na 
forma como lidam e gerem dinâmicas de re-
lacionamento com os seus liderados. A maior 
parte deles não tem mesmo qualquer consci-
ência dos padrões de relação existentes entre 
si e os outros o que os leva a não perceber os 
estragos que fazem à sua volta e a si mesmos. 
Em todo o mundo persiste ainda um gap 
enorme ao nível das competências emocio-
nais e sociais dos gestores, fundamentais na 
criação de organizações positivas e tão neces-

sárias para ir ao encontro das expectativas 
pessoais, sociais ou psicológicas dos traba-
lhadores em espaços ditos de organizações 
positivas.
O gap tem vários nomes. Falta de inteligência 
social e emocional, falta de perceção das di-
nâmicas psicológicas nas relações inter e in-
trapessoais, falta de realidade social, falta de 
culturalidade, falta de globalidade e falta de 
traços ou características de liderança funda-
mentais como sejam; a integridade, a auten-
ticidade, a humildade, a coragem, sentido de 
justiça e de cidadania nacional, entre outras.

  Lideranças com Sentido e Propósito

Passei por muitas universidades e 
mesmo na mais conhecida, a famosa 
Harvard Business School, com tanta 

gente inteligente, profissional e certamente 
competente, não encontrei a mestria neces-

sária para aceder à arte de ensinar executi-
vos a transformarem-se em líderes. Dizer aos 
executivos como devem ser, não os ensina 
a fazer quando se trata de mudar atitudes 
e comportamentos. Para os executivos não 
basta saber o que têm de fazer. Como líderes 
precisam de ter a coragem de se superar e de 
se transcender no seu próprio desenvolvi-
mento pessoal e profissional.

A mim cabe-me fazer a minha parte. Formar 
consciências empresariais e executivas mais 
integradas nas diferentes realidades huma-
nas, ajudando ao aparecimento de novos lí-
deres nos meios executivos e de governação 
do país.

Gestores inteligentes criam culturas organi-
zacionais positivas que seguem o primado da 
liderança de criar emoções positivas. Quem 
não cria emoções positivas nunca será visto 
como líder. Puro bom senso.

Líderes criam espaços positivos, organi-
zações positivas e países positivos que dão 
sentido e propósito a quem trabalha e vive 
neles. Que dão alegria e paixão e que geram e 
libertam a imaginação aplicada à inovação na 
procura de novas possibilidades para todos.

Parece fácil mas não é.
Parece um sonho mas não é.

“LÍDERES CRIAM 
ESPAÇOS POSITIVOS” 

Tema de capa // Espaços e Organizações Positivas
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Aumente a 
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Eventos BN // Abertura

UMA 
INJECÇÃO DE 
ENTUSIASMO 
NO SEU 
NEGÓCIO

A Bons Negócios, da Grenke, 
reuniu em Setembro os seus 
Parceiros e Clientes para 

mais um evento motivacional, su-
bordinado ao tema em epígrafe. A 
conferência, distribuída por dois 
eventos, em Lisboa e no Porto, 
contou com a presença de uma au-
diência selecta e qualificada que, 
no conjunto, juntou mais de 650 
Participantes de 520 Empresas.

Em Lisboa, o cenário escolhido foi 
o Hotel Tivoli Oriente e, no Porto, o 
Hotel Tiara – reincidência a que não 
são alheias as excepcionais condi-
ções que ambos os espaços propor-

cionam, quer no acolhimento dado 
aos participantes, quer na qualidade 
das instalações disponíveis para a re-
alização de eventos desta dimensão.   

Carlos Resende e Jorge Sequeira, 
Conferencistas convidados desta 
edição e ambos com curriculum de 
peso no domínio da liderança e mo-
tivação de equipas, explicaram como 
qualquer profissional pode diferen-
ciar-se e ser o melhor num cenário 
global de alta competitividade, le-
vando o entusiasmo dos assistentes 
ao rubro e recolhendo unanimida-
de de apreciações muito positivas 
por parte de todos os presentes.

22 Novembro 2012
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O que achou deste evento da BN?
Tal como os anteriores, muito bom. Os even-
tos da Grenke caracterizam-se pelo seu gran-
de valor motivacional, de valorização pessoal 
e de introspecção. No cenário actual é preciso 
acreditar que é possível.

verticais como é o caso 
do TrainReady - Sistema 
Integrado de Gestão da 
Formação.

Há quanto tempo são clientes da Grenke?
A Cybergal iniciou contactos com a Grenke há 
cerca de um ano.

Em tempos de mudanças rápidas o renting é 
a solução? Por quê? Quais as vantagens de fa-
zer negócio com uma empresa como a Grenke, 
que facilita a agiliza o crédito?
Claro que sim. Pela actual dificuldade das em-
presas se financiarem na Banca, pela liquidez 
e pelo controlo regular, pelas vantagens fis-
cais, redução de custos e renovação tecnológi-
ca. As vantagens de trabalhar com a Grenke 
prendem-se essencialmente, com a rapidez 
de aprovação e pelo facto de poder financiar a 
partir dos €500 + IVA.

De que sente mais necessidade, na sua área e na 
sua empresa, como alavanca de crescimento?
O que precisa a generalidade do País, mais 
estabilidade e de crescimento e investimentos 
mais sustentados.

A AFInformática pretende recrutar parceiros comerciais 
para o Continente, Açores, Madeira, Angola e Moçambique.

Perfil do Candidato:
• Sentido de responsabilidade;
• Muita ambição e vontade de trabalhar;
• Elevada orientação para os objectivos.

Perfil técnico:
• Alguns conhecimentos de informática;
• Alguns conhecimentos de técnica de Seguros.

Função:
• Apresentação, demonstração e venda do Segplus 
aos Mediadores seguros.

Oferta:
• Formação, acompanhamento e apoio comercial e técnico;
• Óptimo produto para apresentar;
• Comissões de venda;
• Comissões adicionais por objectivos.

JUNTE-SE A NÓS!

Envio de candidaturas para: comercial@segplus.info 
Informações sobre o perfil da empresa e do software em www.segplus.info 
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Opinião dos parceiros // Eventos BN

“É PRECISO ACREDITAR 
QUE É POSSÍVEL”

BN: Qual é o core business da Cybergal?
Samir S. Jamal: A Cybergal iniciou a sua 
actividade em 2003 dedicando-se, essencial-
mente, à comercialização de equipamentos 
informáticos e prestação de serviços no âm-
bito das Tecnologias de Informação. Estando 
sempre atentos às novas tendências de mer-
cado, em 2011 identificamos novas Parcerias 
no âmbito das Cloud Solutions. Soluções ba-
seadas em SaaS de Gestão Documental, DaaS 
(desktop-as-service), Portais de Internet /
Gestor de Conteúdos, bem como de soluções 

Samir S. Jamal, esteve presente no 
evento BN de Lisboa e considerou-
-o de “grande valor motivacional, de 

valorização pessoal e de introspecção”. Não 
regateou contar-nos mais e deu esta peque-
na mas muito interessante entrevista à nossa 
redacção.

www.cybergal.pt 

Samir S. Jamal, 
Director de Marketing
e Vendas da Cybergal



24 Novembro 2012

Eventos BN // Opinião do Orador

A ALTA 
COMPETIÇÃO 
NOS 
NEGÓCIOS

Nasci em Lisboa, num bairro de pes-
soas extremamente humildes, no 
entanto, tive o privilégio de ter uma 

família que soube estar por perto e transmi-
tir-me um conjunto de valores, morais e éti-
cos, a maioria dos quais fiz questão de passar 
para as minhas duas filhas, também atletas 
e imaginem de que modalidade... Pois claro, 
andebol também!

A Alta Competição (AC) assume-se como um 
contexto onde palavras ou características 
tais como: a responsabilidade, a motivação, 
a superação, uma boa capacidade de trabalho 
(sob stresse e fundamentalmente em equipa) 
e PAIXÃO pela actividade, estão permanen-
temente em “jogo” e onde a sua interação di-
nâmica é crucial para o atingir dos objectivos 
e metas traçados. A opção por uma postura 
de AC permitirá a um indivíduo adquirir 
competências no estabelecimento de objecti-
vos, níveis de auto confiança superiores (bem 
estar físico e emocional), conduzir a um au-
mento da produtividade (uma vez que um in-
divíduo melhor fisicamente será certamente 
um trabalhador mais produtivo) e promoção, 
a médio e longo prazo, da sustentabilidade 
do Serviço Nacional de Saúde (SNS) – vários 

car.resende@gmail.com

Carlos Resende

estudos científicos apontam para conclusões 
onde os indivíduos que levam uma vida mais 
activa e saudável, do ponto de vista da acti-
vidade física, recorrem menos a hospitais e 
por último, mas talvez o mais importante, o 
desporto proporciona um conjunto de amiza-
des duradouras.

Para a AC, diria até mesmo para qualquer ser 
humano, é necessário o equilíbrio entre o tra-
balho produzido, a alimentação e o descanso. 
Estas premissas devem estar combinadas em 
proporções equilibradas.
Nos negócios podemos viajar desde a mão in-
visível do Adam Smith até ao Peter Drucker 
que nos refere que “A melhor forma de prever 
o futuro é criá-lo.” No desporto, tal como nos 
negócios, é crucial que cada elemento sai-
ba responder à seguinte questão – “O que é 
que fazes bem feito?” No entanto, aos gesto-
res também lhes é exigido que dominem tal 
informação, pois se um gestor não dominar 
todo o contexto de actuação, como lhe será 
possível analisá-lo? Como será possível do-
minar os seus pontos fortes e fracos, as ame-
aças e as oportunidades que o mercado lhe 
irá proporcionar? Hoje, não há emprego para 
a vida, nem tão pouco deve haver vida para 

o emprego, mas sim uma preocupação cons-
tante em que cada indivíduo procure ser uma 
mais valia para a sua organização. De facto, 
e segundo o ditado popular, “não há almoços 
grátis”, temos a responsabilidade de traba-
lhar para vencer sem “atropelar” os nossos 
princípios, a nossa cultura, os nossos valores, 
os nossos adversários e em harmonia com a 
sustentabilidade da nossa existência terrena.
Pelo que referi acima faz todo o sentido as-
sociar a Alta Competição aos Negócios pois 
sempre que exigirmos apenas o melhor de 
nós, que agirmos com justiça e num clima 
de competição que vise a superação perma-
nente, estaremos a praticar a AC, seja em que 
contexto for. Aliás desde que trabalhemos 
com pessoas as dificuldades são semelhan-
tes, o que muda é o contexto e a especificida-
de das mesmas.

Em suma, a Alta Competição nos Negócios 
pode e deve fazer parte do quotidiano em-
presarial, sempre com enorme responsabili-
dade, respeito, motivação permanente (tendo 
em consideração que a intrínseca é a mais 
desejada), com o desejo de superação e uma 
boa capacidade de trabalho sob stresse e em 
equipa.

Carlos Alberto da Rocha Resende, atleta internacional de andebol durante 27 anos, é atualmente treinador de 
andebol do ABC de Braga, professor convidado da Fac. de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) e do 
Instituto Superior da Maia (ISMAI), Vice Presidente da Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APO-
GESD) e doutorando na FADEUP

Carlos Resende, 
treinador de ande-
bol do ABC (Braga)



25Novembro 2012

A EQUIPA

...Jamais! Fundamentalmente, 
porque aquela malta carece 
de um objetivo comum, não 

são interdependentes e dificilmente se com-
plementam. Ou seja, o João vai estudar e a 
Maria passear, se um deles não aparecer, 
ninguém se vai chatear e se um “encaixa” no 
outro, pouco parece importar.

Por sua vez, numa unidade orgânica, todos 
devem comungar de um propósito, como 
jogar futebol ou pavimentar uma estrada. 
Neste caso, o desempenho de um, já afeta os 
demais, conforme acontece quando o guarda-
-redes “deixa entrar um frango”, os restantes 
“galos” ficam igualmente presos à “capoeira”. 
Os seus componentes também exercem dife-
rentes papeis.

Para os que não acreditam, experimentem 
pôr uma casa de pé só com arquitectos e 
engenheiros!?... Nunca irão apreciar tanto 
o “virtuosismo” dos trolhas, electricistas ou 
carpinteiros!  Em qualquer team, são preci-
sos “artista e carregadores de piano”. Daí que 
um conjunto de estrelas nem sempre assegu-
re uma constelação de grandes resultados!
Operar no seio de um “bando” dá ainda imen-

jorge.sequeira@teambuilding.pt

Jorge Sequeira

so jeito, pois, se alguma coisa correr mal, fa-
cilmente podemos culpar alguém! Natural-
mente que esta postura só é apan ágio das 
“matilhas” medíocres. Nas equipas de alto 
rendimento, não se procura quem falhou, 
mas o que não funcionou. Não se condenam 
pessoas, questionam-se processos!

A força colectiva não é fruto de um momen-
to, constrói-se! Começa com uma selecção 
criteriosa dos seus elementos, depois estes 
ajustam-se, mesmo que nesta fase ocorram 
algumas convulsões. Posteriormente, emer-
gem regras adaptativas e só mais tarde actu-
am solidariamente como um bloco. Quando 
se chega a este último patamar, “a vedeta” já 
perdeu as “peneiras” e o protagonista maior 
passa a ser o pelotão. 

Aqui, o poder da sinergia criada, oriunda dos 
esforços conjugados, supera largamente o so-
matório do contributo de cada um. Tal qual 
acontece com uma parede, onde a sua robus-
tez depende menos da qualidade dos tijolos, 
do que do cimento que os agrega. Aplicado ao 
ser humano, significa que os indivíduos até 
podem ser fracos, mas se as suas relações fo-
rem fortes, ninguém os deita a abaixo!

Frequentemente, gasta-se mais energia “à 
pancada com os nossos” do que a combater 
o adversário que se encontra lá fora. Destru-
ímos o próprio Forte onde vivemos, ao invés 
de tentar derrubar o Castelo do inimigo que 
nos ameaça! Sem dúvida que, a luta entre so-
listas pode desafinar uma orquestra!

Nunca devemos perder a noção do todo. Logo, 
numa verdadeira equipa, “ninguém parte pe-
dra, erguem-se catedrais!” Há que enquadrar 
as tarefas dando-lhes uma missão bem mais 
inspiradora. Não se joga à bola, entra-se em 
campo para vencer! Divide-se o fracasso e 
partilha-se o sucesso, pois digerir na solidão 
a glória, tem enormes semelhanças com o 
amargo sabor da derrota.

É preferível comer um pudim a meias do 
que um fardo de palha sozinho! Claro que os 
burros não pensam assim!... Enfim, sigamos 
a doutrina daquele velho provérbio africano 
“se tens pressa, vai sozinho, mas se queres 
chegar longe, arranja companhia!” Asserção 
superiormente reforçada por quem um dia 
proferiu as sábias palavras “às vezes, sinto 
que somos anjos de uma só asa, precisamos 
apenas de nos abraçar para levantar voo!”

Será que um grupo de sujeitos, à espera do autocarro, se pode considerar uma equipa?...

Prof. Doutor 
Jorge Sequeira, 

conferencista 

Opinião do Orador // Eventos BN

“A força colectiva não é fruto 
de um momento, constrói-se!“
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Consultório Jurídico // Empresas

Tal como já se referiu a locação finan-
ceira, consiste na cedência remunera-
da do gozo de um bem ao locatário. O 

locador continua proprietário do bem, pois o 
contrato de locação caracteriza-se pela obri-
gação do locador ceder temporariamente o 
gozo da coisa, tendo como contrapartida uma 
certa remuneração (artigo 1022.° do Código 
Civil).

Daqui decorre que, o locador-proprietário 
é responsável pelos vícios da coisa (artigo 
1032.° do Código Civil), devendo mantê-la 
e repará-la (artigos 1031.° e 1036.°); corren-
do por sua conta o risco do perecimento da 
coisa.

Tanto numa figura como na outra a obrigação 
principal do locador está em ceder o gozo da 
coisa. Em ambas as figuras o locatário está 
obrigado a usar a coisa de acordo com o fim 
a que se destina e a pagar uma certa retribui-
ção (renda). 

Contudo existem algumas diferenças entre 
ambas as figuras. Diferenças que são postas 
em evidência pelos textos do Código Civil que 
se referem à locação e pelas normas que se 
referem à locação financeira. Assim, na loca-
ção, o risco de perecimento da coisa corre por 
conta do locador, enquanto na locação finan-
ceira corre por conta do locatário (artigo 15.° 
do DL n.° 149/95).

O dever de conservar e reparar a coisa incum-
be, na locação financeira, ao locatário (artigo 

Por Leonel A. T. Silva, Advogado leonelatsilva@leonelatsilva.pt

LOCAÇÃO
E LOCAÇÃO FINANCEIRA

OS CONTRATOS (III)

10.°), enquanto na locação é do locador.
Na locação financeira o locador-proprietário 
não tem a intenção de usar o bem, de correr 
os riscos próprios do proprietário, nomeada-
mente o risco económico de não rentabilida-
de de coisa e do seu perecimento. O locador-
-proprietário quer que o bem seja usado, com 
a assunção integral do risco, pelo locatário.
Na locação as rendas são prestações periódi-
cas, correspondentes a períodos sucessivos, 
dependentes da duração do contrato. O desa-
parecimento do bem locado implicará a ex-
tinção da obrigação de pagamento da renda. 
Ao invés, na locação financeira existe uma 
obrigação única do devedor correspondente 
ao custo do bem, com prestações fracciona-
das no tempo.

A CESSAÇÃO DO CONTRATO

O contrato de locação financeira pode cessar 
por: caducidade, por resolução ou por revo-
gação. Porém não pode cessar por denúncia, 
porquanto o contrato é celebrado por um cer-
to prazo, no termo do qual, o contrato extin-
gue-se por caducidade, não se aplicando as 
normas dos artigos 1054º e segs. do Código 
Civil, quer por serem incompatíveis com a fi-
nalidade do contrato de locação financeira (a 
renovação automática poderia pôr em causa 
o equilíbrio das prestações), quer por a sua 
aplicação ser contrariada pelo próprio regi-
me legal, que em várias normas pressupõe a 
cessação do contrato com o decurso do prazo. 
Em caso de caducidade do contrato, são três 
as possibilidades do locatário:

1 – ou o locatário financeiro exerce o direito 
de adquirir o bem locado (artigos 9º, n.º 1, 
alínea c) e 10º, n.º 2, alínea f) do Decreto-Lei 
n.º 149/95); 

2 - ou o locatário financeiro não exerce esse 
direito, mas acorda com o locador financeiro 
a renovação do contrato, ao abrigo do dispos-
to no artigo 7° do Decreto-Lei n.º 149/95; 
3 - ou o locatário financeiro não exerce a op-
ção de compra nem há acordo de renovação, 
ficando obrigado a restituir a coisa locada 
[artigo 10º, n.º 1, alínea l) do Decreto-Lein.º 
149/95]39. 

O contrato também pode extinguir-se por 
resolução, a qual pode ser accionada por 
qualquer das partes, nos termos gerais, com 
fundamento em incumprimento (artigo 17° 
do Decreto-Lei n.º 149/95), ou pelo locador 
financeiro, com fundamento em dissolução 
ou liquidação da sociedade locatária ou na 
verificação de qualquer dos fundamentos de 
declaração de falência do locatário financeiro 
(artigo 18º do Decreto-Lei n.º 149/95).

No caso de se verificar o incumprimento de-
finitivo pelo locatário financeiro, o locador 
financeiro pode, pois, resolver o contrato, re-
avendo o bem locado e exigindo o pagamento 
das rendas vencidas e não pagas (cfr. artigo 
434º, n.º 1 do Código Civil), tendo igualmen-
te direito a uma indemnização calculada nos 
termos gerais (cfr. o artigo 801º, n.º 2 do Có-
digo Civil).
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Muitas vezes questionamo-nos sobre as 
razões ou motivos que fazem uma em-
presa ter sucesso. E a resposta é simples. 

Qualidade de SERVIÇO!!! Na minha opinião esta é 
a razão do sucesso de qualquer empresa, o facto de 
superarmos sempre as expectativas dos nossos par-
ceiros, dos nossos colegas, dos nossos fornecedores 
e dos nossos clientes. Os valores principais duma 
empresa devem reflectir a forma como pensamos, 
agimos e comunicamos. À medida que crescemos, 
os nossos processos e estratégias podem mudar mas 
os valores devem manter-se inalterados. Os valores 
principais deverão ser sempre a estrutura a partir 
da qual tomamos todas as nossas decisões.  Um ser-
viço de excelência, ou como se dizia na Zappos, um 
“Serviço UAU” significa fazer algo de invulgar, algo 
inovador. Temos de fazer algo que vai além do que se 
espera…e o que quer que se faça tem de ter um im-
pacto emocional no receptor. Não podemos ser uma 
empresa como as outras, o nosso serviço não pode 
ser mediano e não queremos que as nossas pessoas 

www.grenke.pt Serviço “UAU!”

sejam como todas as outras. Na nossa empresa de-
vemos querer que todos os colaboradores providen-
ciem uma “Experiência UAU”…com os colegas, com 
os clientes, com os parceiros, com os fornecedores. 
Perguntem a vocês próprios: quais são as coisas que 
podem melhorar no vosso trabalho ou atitude para 
surpreender mais as pessoas? Já surpreenderam 
pelo menos uma pessoa hoje? Sejam criativos e te-
nham a mente aberta. Devemos acreditar que den-
tro de cada colaborador há muito mais potencial do 
que aquele que o próprio colaborador acredita ter. 

Se ajudarmos cada colaborador a desenvolver esse 
potencial e a partilhá-lo com os outros, vamos de 
certeza ter colaboradores muito melhores e por con-
seguinte vamos ter uma empresa muito mais forte. 
Claro que também devemos querer ganhar dinheiro 
mas o nosso foco principal deverá ser, em todos os 
momentos, o SERVIÇO.

Isto é o que fará sempre a diferença.

A maior vantagem competitiva / Por Paulo Alves

Paulo Alves, 
Branch Leader,
Grenke Leiria

Opinião // Negócio
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O carácter preventivo da activida-
de física tende a incentivar alguns 
comportamentos saudáveis 

que incluem a diminuição dos hábitos taba-
gísticos, dietas ricas em gordura, protecção 
das doenças coronárias, obesidade, diabetes 
e consumo de álcool, entre outros. Podemos 
ainda afirmar que o exercício físico pode 
ajudar a prevenir mais de 80% dos acidentes 
cardiovasculares, bem como alguns tipos de 
cancro. Ciente destes pontos a classe médica 
tem tido papel preponderante ao incentivar a 
prática da actividade física.

Valor Acrescentado
Podemos desta forma, fazer a ponte entre o 
valor acrescentado da actividade física na 
produtividade das empresas, aplicando um 

RH // Saúde e Bem-estar

Por Sérgio Marques, Director Comercial, Holmes Place Portugal

ACTIVIDADE FÍSICA
DOS TRABALHADORES

Valor acrescentado na produtividade sergio.marques@holmesplace.pt

Benefícios para as empresas

• Redução do índice de absentismo;
• Aumento dos lucros;
• Diminuição dos acidentes de trabalho, com prevenção 
de doenças profissionais;
• Reflexão da capacidade produção/produtividade;
• Integração dos trabalhadores;
• Baixo custo de implantação do programa;
• Funcionamento da acção como política do RH;
• Acompanhamento do médico da empresa ou RH;
• Diminuição do “Turnover” dos colaboradores.

Beneficios para o trabalhador

Fisiológicos
• Prevenir lesões;
• Diminuir tensões generalizadas e relaxar;
• Diminuir a fadiga muscular;
• Prevenir o stress;
• Melhorar a postura;
• Melhorar a condição da saúde geral.

Psicológicos
• Reforçar a auto-estima;
• Aumento da capacidade de concentração no ambiente 
de trabalho;
• Conquista do momento para o funcionário;
• Valorização do funcionário.

Sociais
• Melhorar o relacionamento interpessoal;
• Melhorar a comunicação interna;
• Participação activa nas palestras, debates e
dinâmicas de grupos.

programa Wellness – uma filosofia de “bem-
-estar”, que permite ultrapassar as “batalhas 
diárias”.

A bilionária Mary Kay Ash referiu “People are 
definitely a company’s greatest asset. A com-
pany is only as good as the people it keeps“. 
Baseadas nesta premissa, as empresas em 
Portugal através dos RH mesmo em tempo 
de crise, têm vindo a aumentar o apoio aos 
colaboradores ao investirem em parte ou to-
talidade da subscrição dos colaboradores em 
Health Clubs, ou até mesmo flexibilizando 
horários de trabalho, para que possam rea-
lizar o seu treino, tudo isto para garantirem 
níveis de rendimento elevados.

O Prof. Vasconcelos Raposo no seu estudo 
verificou que €1 investido na actividade física 
representa uma poupança de €3,99 no médio 
e longo prazo em termos de custos de saúde. 
O que representa um ROI de 300%, quer ao 
nível das despesas, bem como, o aumento da 
qualidade de vida, imediato e futuro. Um es-
tudo da Universidade de Estocolmo demostra 
que as empresas que cederam tempo para os 
colaboradores praticarem exercício físico, 
conseguiram em menos tempo de trabalho 
produzir mais. 

Oferta para Empresas
No Holmes Place existe um programa de bem 
estar para empresas, que inclui um wellness 
Scan – um software que permite fazer uma 
radiografia do estado de saúde da empresa e 
colaboradores -, palestras de bem estar que 
incluem nutrição, estilos de vida activos, gi-
nástica laboral e acções de “ team building” 
com os colaboradores das empresas. Um pro-
fissional de saúde e bem estar irá orientar o 
plano de acordo com as limitações e objetivos 
de cada um. Actualmente, podemos verificar 
que a carga de trabalho horária é cada vez 

maior, o que poderá levar a fadigas posturais 
e stress devido à intensidade do trabalho. 
Que poderá culminar na perda de um colabo-
rador, que se traduz em menor produtividade 
e aumento dos custos.

Outro aspecto importante a considerar é a 
falta de actividade física das chefias. Um es-
tudo da Universidade de Illionis demostrou 
que os “Managers” que não praticam regular-
mente exercício apresentam maior probabili-
dade de ficar stressados e descarregam esse 
stress nos colaboradores. Tornando o clima 
organizacional mais pesado e menos agradá-
vel, transmitindo efeitos negativos aos cola-
boradores. 

Durante o exercício físico existe a libertação 
de Endorfinas, hormona também conhecida 
como a hormona do bem estar. O que leva a 
que as pessoas mantenham a forma física, 
mas também, se tornem mais felizes no seu 
dia a dia, evitando assim estados depressivos 
ou ansiosos que podem levar ao” Burnout” 
definido como “um estado de esgotamento 
físico e mental cuja causa está intimamente 
ligada à vida profissional”.
Encontramo-nos Cá. 

* Benefícios atribuídos a actividade física nas empresas. Fonte: Albuquerque, A. M. F. C.; 2005

*

*
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Em contra-ciclo com o mercado…
 
A Grenke Renting aumenta o financiamento em 28% para PMEs,
dispondo de uma rede de mais de 1000 parceiros especialistas no sector tecnológico.
 
Benefícios do renting para as empresas:
 
- Protecção de liquidez;
- Melhoria do rating de crédito…
 
Em 20 minutos, sem burocracia, obtenha a decisão de financiamento.
 
Contacte-nos!

Especialistas no financiamento 
para Tecnologias de Informação e Comunicação.
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Quando alguém é admitido, em mais 
de 70% dos casos, tal acontece al-
gum tempo depois de se detectar 

essa necessidade. O tempo que medeia entre 
a descoberta da necessidade e o seu preenchi-
mento custa dinheiro e, nalguns casos pode 
demorar meses. Nos primeiros tempos que o 
colaborador é admitido o seu desempenho é 
mais um custo que uma alavanca de ingres-
sos: é necessário integrá-lo e isso exige tem-
po não produtivo ao próprio e àqueles que se 
dedicam a integrar, a formar e a desenvolver.
Mais tempo e mais dinheiro. Ou seja, cerca 
de três meses de custo e investimento até que 
a pessoa comece a funcionar. E quanto mais 
elevada a responsabilidade do posto, maior o 
período de tempo que decorre. Imaginemos 
então o prejuízo se a pessoa escolhida não for 
a pessoa adequada para o posto?

O modo de recrutar mudou
Nos últimos 20 anos mudou muito o modo de 
recrutar. Dos anúncios nos jornais até às re-
des sociais, as últimas décadas transforma-
ram os recrutadores em pesquisadores, acti-
vadores de contactos e gerentes de network. 
Hoje em dia, quem estiver sentado à espera 
de respostas à divulgação de uma oportuni-
dade, já desapareceu como os dinossauros 
e, o pior, é que pode ainda nem ter dado por 
isso.

Desde economias recessivas como a portu-
guesa, em que escasseia a procura e abunda 
a oferta, até às economias mais prósperas 
como a Brasileira, em que as vagas abertas 
são na casa das centenas de milhar, tudo tem 
de ser rápido e eficaz. O recrutamento demo-
cratizou-se… acabaram os monopólios da im-
prensa de anúncios e, quem procura e quem 
quer ser encontrado tem de estar nos locais 
certos para networking como, por exemplo, 
o linkedin. Mas, então, se toda a gente pas-
sou a ter acesso à amostra de recrutamento 
porque é que fazer o recrutamento através 
de uma empresa de recrutamento e selecção 
é um investimento? Na minha opinião, só é 
investimento se a Empresa possuir capital 
humano que saiba Avaliar, Seleccionar e pos-
suir benchmarking. É importante a fase do 
recrutamento (Identificar) e, quem trabalha 
diariamente nesse mercado sabe onde estão 
os profissionais mais adequados, com quem 
se relacionam, quem se destaca mas, essa 
fase, apenas constitui amostra que, sendo 
mais adequada, já é uma valia.

O valor do match: o jobfit
Mas, quem trabalha nesta área tem de saber 
fazer o match, o jobfit, senão pode estar a 
misturar o melhor azeite no melhor vinagre 
e o resultado ser um desastre. E aí perderam-
-se meses de trabalho, de investimento e de 

RH // Recrutamento

Diz a sabedoria popular (nome carinhoso para o bom senso) 
que o “barato sai caro”! De facto, no que respeita à selecção 
de pessoas para as empresas, com tudo o que tal implica, esta 

frase adequa-se que nem uma luva! 

Por Ana Loya, Managing Partner, Ray Human Capital

www.rayhumancapital.pt 

QUANTO CUSTA UM 
ERRO DE CASTING?

Ray Human Capital
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É notória uma crescente selecção no investi-
mento no tipo de projectos e no target a quem 
se destinam. Os projectos de formação estão 
cada vez mais directamente ligados às acti-
vidades core ou estratégicas das empresas. 
Nestes casos, denota-se uma maior exigência 
na avaliação do impacto e do valor efectiva-
mente gerado pelo projecto.

Indicadores decisivos
Evidenciar o impacto dos projetos com indi-
cadores como o nível de serviço, satisfação do 
Cliente, retenção de clientes, vendas, key per-
formance indicators, é um desafio essencial 
numa fase em que é precisamente a análise 
do valor acrescentado destes projectos que 
é determinante para a decisão da sua imple-
mentação.

O target é a segunda variável, e não menos 
importante, de selecção dos projectos de for-
mação. Os gestores que enquadram pessoas 
são, enquanto elementos mobilizadores de 
performances e resultados excelentes, os co-
laboradores nos quais incide o maior inves-
timento.

A abordagem do coaching
O coaching é, para estas populações, a abor-
dagem seleccionada por excelência. Para co-
laboradores que já passaram por programas 
de desenvolvimento de competências em sala 
e já conhecem as teorias, técnicas e boas prá-
ticas comportamentais, o coaching é a meto-

As empresas continuam a reconhecer a importância do valor que os pro-
jectos de consultoria de Recursos Humanos aportam aos seus negócios, 
apesar dos constrangimentos financeiros sentidos

dologia que se segue naturalmente e que per-
mite atingir resultados diferenciadores. 

Partindo do pressuposto que não se pode 
melhorar o que não sabemos poder ser me-
lhorado, tem como ponto de partida um 
assessment de competências (preferencial-
mente numa abordagem 360º, que permita a 
comparação da auto percepção com a percep-
ção de pares, chefias e subordinados). Desta 
forma, conseguimos garantir que as metas a 
atingir, definidas pelo coachee com o apoio 
do coach, têm por base o conhecimento e 
consciência do estado actual.

Resultados mensuráveis
O acompanhamento e monitorização dos 
planos de acção definidos para se atingir as 
metas, são outro factor que diferencia este 
tipo de abordagem, já que garantem a ade-
são a padrões comportamentais e atitudinais 
diferentes e gerir eventuais retrocessos ou 
resistências.  Sendo o coaching um processo 
orientado para atingir metas, os resultados 
no desempenho do coachee e, consequente-
mente das respectivas equipas, tornam-se 
evidentes e na grande maioria dos casos, 
mensuráveis. Estes são casos concretos, en-
tre outros, que reforçam a procura e confian-
ça dos Clientes nas empresas e projectos de 
desenvolvimento de competências.

dinheiro. É fundamental que, quem conduz 
o processo conheça bem o mundo das orga-
nizações, daquela organização em particular, 
a sua cultura, os seus valores, o lugar para 
onde pretende caminhar.

Tem de conhecer e perceber bem o que é pe-
dido para aquele posto, que exigências, que 
carreira possível. Mas, saber tudo isto bem e 
não saber Avaliar nos candidatos aos lugares, 
aqueles traços psicológicos e profissionais 
(características, projectos, aspirações, valo-
res, capacidades, estilos e momento de vida) 
podem ser erros de casting graves, onerosos 
e, nalguns casos, muito comprometedores 
para a organização. Se nas últimas décadas a 
actividade do recrutamento (e mesmo do exe-
cutive Search) mudou, no que respeita à ava-
liação dos indivíduos a actividade aprofun-
dou, evolui, enriqueceu e, todo este avanço 
científico permite maiores índices de correla-
ção na previsão do desempenho profissional.

O “barato sai muito caro”
É um risco entregar a avaliação a curiosos 
(todas as pessoas acham ser um pouco Psi-
cólogos) pois, frequentemente pode estar-se 
a remunerar alguém que julga os candidatos 
ao invés de os avaliar.

A investigação comportamental está a voltar 
a valorizar a Personalidade (caída de “moda” 
após os anos 70, quando se “descobriram” 
as competências). Importantes organizações 
mundiais têm em linha de conta para a expa-
triação dos seus quadros, características de 
personalidade, normalmente do cluster das 
big five que, está comprovado, ajudam a com-
preender, prevenir e facilitar o sucesso ou in-
sucesso de expatriações (decisões de elevado 
valor financeiro).

Seleccionar, seriar, caracterizar e escolher 
são actos profissionais de quem é formado e 
treinado para tal, de quem possui a experi-
ência necessária para ajudar os decisores das 
organizações. O grau de investimento nestas 
áreas define em grande medida a cultura das 
empresas.

Sim, o barato, regra geral, sai caro. E, tratan-
do-se de pessoas, um erro de casting pode ser 
ainda mais caro.

Por Márcia Queiroga, 
Consultora Senior, Egor Consulting

www.egor.pt 

Formação // RH

Egor Consulting

COACHING: 
RESULTADOS 
MENSURÁVEIS
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Analista Programador
O nosso cliente é uma prestigiada instituição financeira.

LISBOA - M/F

O candidato seleccionado terá como principais responsabilidades: 

• Apoiar na definição operativa de novos serviços e nas melhorias operativas a 
   serviços existentes;
• Participar em projectos para desenvolvimento de produtos e serviços;
• Analisar e definir requisitos inerentes aos projectos;
• Organizar e manter actualizada a documentação inerente aos projectos;
• Elaborar planos de ensaios, revisão e controlo dos seus resultados;
• Participar em projectos de implementação;
• Organizar o seu próprio trabalho de forma lógica e autónoma.

O candidato ideal deverá possuir o seguinte perfil:

• Licenciatura, preferencialmente em Engenharia Informática (ou equivalente);
• Boa capacidade de organização, autonomia, dinamismo e criatividade;
• Bons conhecimentos de tecnologia e sua aplicação ao negócio;
• Capacidade de participar em projectos em ambientes tecnológicos;
• Fortes conhecimentos em análise por objectos;
• Conhecimentos de UML;
• Competências de desenvolvimento em linguagem JAVA\J2EE;
• Competências em Sistema Gestores de Base de Dados relacionais, nomeadamente 
  Oracle e linguagem SQL;
• Conhecimentos de Sistemas Operativos, nomeadamente Unix;
• Preferência por conhecimentos de ferramentas de desenvolvimento CASE e 
   arquitectura SOA;
• Domínio da língua inglesa (oral e escrito).

Envie o seu CV ao cuidado de Nuno Troni, Michael Page Information Technology, 
através do website www.michaelpage.pt, indicando a referência MNTS23953.

www.michaelpage.pt

Software Engineer
Our client is the world leader in food and pharmaceutical products 
testing. It is also number one in the world in the field of environmental 
laboratory services and one of the global market leaders in agro science, 
genomics and central laboratory services.

INTERNATIONAL MOBILITY - M/F

Due to the constant growth our clients intends to hire a Software Engineer. 
Candidates are expected to deliver high quality software by oneself and  
together with the team (including design, code, tests, documentation), 
promote high quality engineering of the target solutions, embrace Agile 
practices and develop working relationships within the community.

The ideal candidate should have the following profile:

• More than 5 years of experience.
• Strong background in Software Development/Engineering;
• Strong background in Object-Oriented design, programming, and 
   frameworks (experience in the use of frameworks is required, frameworks 
   development is a plus). Working knowledge of .NET 3.5 or later, and of at 
   least ASP.NET and C#. Knowledge of ASP.NET MVC would be a plus;
• Experience of HTML and CSS, including Browser compatibility and W3C 
   standards;
• Experience of JavaScript, including AJAX. jQuery knowledge is a plus;
• Confirmed experience using Design Patterns and Best Coding Practices.

Please send your CV to  Nuno Troni, Michael Page Information Technology, through 
the website www.michaelpage.pt, quoting the reference MNTS23774.

www.michaelpage.pt
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26 Nov / 10 Dez Pós-laboral

SQL SERVER 2012 90h

7 Jan Laboral
3 Dez Pós-laboral

WINDOWS SERVER 2012 108h

MCSE REINVENTED
FOR THE CLOUD

informações e inscrições:

formacao@rumos.pt
Lisboa_ 21 782 41 10 | Porto_ 22 200 65 51

www.rumos.pt/formacao

Lisboa - Campo Grande, 56, 1700-093 LISBOA  |  Tel: 21 782 41 10  |  Fax: 21 797 15 68    Porto - Edifício D. Henrique, Rua do Bolhão, 221-1º, 4000-112 PORTO  |  Tel: 22 200 65 51  |  Fax: 22 200 66 85

Microsoft® Certified Solutions Associate (MCSA)

7 Jan Laboral
26 Nov / 10 Dez Pós-laboral

BUSINESS INTELLIGENCE 144h

7 Jan Laboral
26 Nov / 10 Dez Pós-laboral

DATA PLATFORM 144h

7 Jan Laboral
3 Dez Pós-laboral

MCSE PRIVATE CLOUD 168h

Valorizar Profissionais

Microsoft® Certified Solutions Expert (MCSE)

A Microsoft atualiza o seu programa de certificações com o objetivo 
de adaptar as competências dos profissionais de IT à transformação 
da industria para a Cloud.

Novas Certificações Microsoft

Oferta // Emprego e Formação

Formação

Emprego
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IPSS // Responsabilidade Social

A Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso, ASAS, come-
çou a “dar asas” a todos aqueles que as vão perdendo, com especial enfoque 
no trabalho muito próximo com crianças e jovens em risco. Sedeada nos 
concelhos de Santo Tirso e Trofa, cobre todo o território nacional

A ASAS tem por missão capacitar ci-
dadãos de pleno direito, protegendo 
grupos da população desprotegidos, 

principalmente crianças e jovens, que estão 
em perigo. São crianças e jovens que não en-
contraram na família biológica o seio amo-
roso e protector que seria suposto – abando-
nadas ou retiradas às suas famílias por não 
terem um ambiente familiar que lhes permita 
crescer harmoniosamente e em segurança. 
Encontram-se nos nossos Centros de Acolhi-
mento onde todos são tratados com equidade, 
afetco, bem-estar e educação, preservando a 
sua identidade e privacidade. 

Para promover o desenvolvimento e formação 
pessoal, até à sua integração na sociedade, a 
ASAS assume as responsabilidades educati-
vas, jurídicas, de saúde, morais e sociais que 
caberiam aos progenitores. Para isso tem três 
Centros de Acolhimento Temporário, que já 
viram crescer cerca de 300 crianças e jovens, 
com idades entre 0 e 18 anos. E dispõe de dois 
Centros de Apoio Familiar e Aconselhamen-
to Parental, CAFAP, que acompanham 250 
crianças, sinalizadas pelos Tribunais como 
estando em perigo. Neste caso, desenvolve a 
sua intervenção nas casas das crianças que 
protege.

Quando me pediram para escrever um arti-
go sobre a ASAS (...) fiquei um pouco apre-
ensiva, pois da instituição sei muito pouco.

Mas, pensando melhor (com o coração), 
sei que conheço duas casas cheias de luz, 
alegria e crianças. Onde há correrias, gar-
galhadas, sorrisos, abraços e, com toda a 
certeza, trabalho compensador, pois as 
crianças que lá vivem são felizes.
Sei também o que a minha filha me conta 
do que lá viveu, dos amigos que teve e das 
saudades que tem. Sei que foi protegida, 
educada e amada, e que foi feliz.

Esta minha filha que só conheci quando 
já tinha 12 anos, mas que sempre esteve 
dentro de mim, do meu pensamento, do 
meu coração. Esta filha que foi a última a 
chegar à família mas que já é Nós: o nosso 
nome, a nossa educação, a nossa cultura. E 
que connosco está a fazer a nossa história 
“até sempre”…

Também teve a sua história na ASAS, com 
os meninos com quem viveu, com as funcio-
nárias, com os voluntários, com as dirigen-
tes, pessoas que com empenho e abnegação 
vivem a ASAS e deram á minha filha um 
passado de confiança, alegria e boas recor-
dações.

Bem hajam pelo colinho, pela festa, pelo 
sorriso, pela repreensão, pela paciência. 
Por  tudo o que lhe deram enquanto eu não 
o pude fazer.

TESTEMUNHO

Toda a ajuda é bem-vinda para as 
necessidades diárias, faça um donativo na conta: 

NIB 0035 0732 00053074730 59

“Há um lugar onde tu podes sonhar”
“…Onde os sonhos ganham asas para nos fa-
zer voar”, assim começa o Hino, criado em 
2002 pelas Crianças que viviam na ASAS, 
para celebrar os 10 anos de actividade. A par-
tir do momento em que uma criança entra 
num dos centros de acolhimento, são movi-
dos mundos para que se sinta como parte de 
uma família. A ASAS assume um compro-
misso com elas, desenvolvendo todo o traba-
lho que as orienta para que o projeto de vida, 
aliado a uma componente técnica, trace o ca-
minho para um futuro cheio de construções.
Em cooperação com a tutela, os tribunais e 
Comissões de Proteção de Crianças e Jovens 
e, muitas vezes com a própria criança, tem de 
ver se a família tem condições para a reinte-
grar no seu seio ou encaminhar para adop-
ção.

Todos devemos e, podemos, contribuir. Com 
a co-responsabilização - um corte de cabelo, 
pão, leite, captação de associados, uma quota 
de €15 anual, um donativo pontual. A soma 
de todos faz muito. Reconhecida como pessoa 
colectiva de utilidade pública, os donativos 
aos programas da ASAS são enquadráveis 
no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Adira aos 
Planos Nascer, Realizar e Sonhar!

Por Gilda Torrão, Directora-Geral

UM SONHO 
COM 20 ANOS 

Olívia Resende, mãe da Ana Sofia
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Livros de CabeceiraA “derradeira ferramenta” do Gestor

“Titan - The Life of John
D. Rockefeller, Sr.”de Ron Chernow

A BN acredita que a “ultimate tool” do sucesso dos Gestores é a consciência da impor-
tância de aprender algo novo todos os dias. Nesta rubrica, partilhamos com o Leitor, de 
forma sinóptica, os “livros de cabeceira” que a equipa da Grenke, e da BN, anda a ler. O 
Conhecimento faz a Diferença! Boa Leitura! O Editor

Nesta rubrica dizemos-lhe o que os colabora-

dores da Grenke estão a ler neste momento.

Rui Franco

Bruno Silva

Por Marco Souta, Managing Director, Grenke Portugal

Titan é a primeira biografia completa do primeiro bilionário e patriarca da Dinastia 
mais famosa dos Estados Unidos da América – John D. Rockefeller, Sr..

De origens humildes, o livro relata a sua ascensão a homem mais rico do mundo, crian-
do o mais poderoso e temido monopólio da América do Norte, a Standard Oil. Apeli-
dado de “O Polvo” pelos media, refinou e revendeu mais de 90% do petróleo produzido 
nos EUA.

Rockefeller foi provavelmente um dos homens de negócios mais controversos da his-
tória do continente norte-americano. Os críticos afirmam que o seu império foi cons-
truído com base em estratégias sem escrúpulos: conluios com as empresas ferroviá-
rias, espionagem industrial e suborno da classe politica, foram apenas algumas das 
acusações. Passou mais de 30 anos envolto em investigações até Teddy Roosevelt ter 
embarcado numa crusada contra o magnata e conseguido provar algo.

Um religioso devoto, Rockefeller doou mais di-
nheiro – a diversas instituições filantrópicas entre 
as quais Fundação Rockefeller e Universidade de 
Chicago – do que qualquer um antes dele. Titan 
apresenta o retrato de um homem fascinante, com-
plexo, resumindo a sua vida pública e privada.

A história de John D. Rockefeller capta um dos 
momentos cruciais na história americana, docu-
mentando a mudança dramática Pós-Guerra Civil 
da ascensão de pequenas empresas a corporações 
gigantes que transformaram a nação para sempre.

Este livro integra a lista “100 Best Business Books 
of All Time” de Jack Covert e Todd Sattersten e é, 
na minha opinião, uma leitura obrigatória para 
qualquer pessoa com interesse no mundo dos ne-
gócios.

Comentário: O que pen-
sávamos saber sobre inte-
ligência, talento, memória 
ou alto de desempenho 
está desmistificado no li-
vro de Geoff Colvin. Como 
Tiger Woods, Mozart ou 
os grandes gestores e 
executivos chegaram ao 
topo? Como chegaram lá? 
O que distingue os melho-
res do mundo? Trabalho 
árduo? Nem por isso - há 
quem trabalhe muito sem 
chegar a lado nenhum. Ta-
lento? O conceito, como 
veremos neste livro, é 
muito questionável. Geoff 
Colvin, editor da revista 
Fortune, passou anos a 
estudar o desempenho e 
a entrevistar alguns dos 
melhores performers do 
mundo. Munido da me-
lhor ciência que se produ-
ziu sobre o tema, chegou 
a uma conclusão: não é o 
talento ou o trabalho que 
conduzem à perfeição, 
mas antes um esforço 
altamente focalizado, a 

Título: O Talento não é 
tudo - O que realmente 
distingue os melhores do 
mundo de todos os outros 
Autor: Geoff Colvin
Editora: Lua de Papel

Título: A Segunda Guerra 
Mundial 
Autor: Sir Martin Gilbert
Editora: Dom Quixote

Comentário: Uma verda-
deira enciclopédia sobre 
o acontecimento mais 
marcante do séc. XX. O 
autor reuniu uma assina-
lável base de dados que 
lhe permite contar uma 
verdadeira história, den-
tro da própria História, 
com factos concretos 
sobre o maior conflito à 
escala mundial. Um livro 
obrigatório não só para 
os amantes da ciência 
histórica, mas para todos 
aqueles que buscam co-
nhecimento.

que os cientistas chamam 
“prática deliberada”. Em 
O Talento Não É Tudo, o 
autor desmonta uma série 
de mitos sobre o sucesso, 
revela em detalhe o que 
é a “prática deliberada” 
e como pode ser aplicada 
em qualquer situação - do 
desporto à gestão, da alta 
finança ao xadrez. Alta-
mente recomendável!

Fora d’horas // Clube de leitura
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