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CONTEXTO ECONÓMICO-POLÍTICO
“Não estamos particularmente interessados em prever o
comportamento futuro do mercado, imprevisível por natureza.
Preferimos gerir o presente com rigor e diversificação”.
CONTEXTO EMPRESARIAL
“Não deixe que maus projetos contaminem o património
através do aval”.
PRIVACIDADE, SIGILO E SEGURANÇA
“O Fundo Dedicado funciona com uma conta bancária
individual para cada contrato. Ambas são contas
extrapatrimoniais no banco e na companhia de seguros.
O Commissariat aux Assurances garante o bloqueio das contas
em caso de falência da companhia de seguros ou do banco”.
SUCESSÃO E HERANÇA
“O divórcio é algo frequente na sociedade atual. Igualmente
frequentes são os conflitos que o acompanham. Para além
dos motivos sentimentais, (...) um dos polos de diversos
mal-entendidos é a partilha do património do casal”.

GOBUSINESS
Proteção do Património

EM DESTAQUE Distritos de Braga, Lisboa, Porto, Santarém e Setúbal

GOBUSINESS FINANCE

Proteção do Património
Numa sociedade cada vez mais complexa e global, as ameaças à
preservação do património são diversas e estão em constante
crescimento. Partindo da perceção individual que cada cliente tem
sobre as diferentes ameaças ao património, a GoBusiness constrói e
implementa a melhor solução, promovendo um ambiente favorável à
proteção e crescimento sustentável do património.

► Localizada no Luxemburgo, o maior
centro financeiro da Europa, a GoBusiness, em conjunto com a sua rede de
parceiros internacionais, disponibiliza
soluções de vanguarda na Proteção de
Património.
À frente da empresa, encontramos Carlos Gomes e João Vasconcelos, com formação nas áreas de Economia e Finanças, com 55 anos de experiência conjunta no setor da banca, seguros e consultoria.
Tendo a perceção do crescimento significativo das diversas ameaças ao património (diagrama #1), decidiram dedicar-se ao desenvolvimento e implementação de soluções para eliminar ou mitigar esses riscos.
A GoBusiness surge em 2005 e neste
momento conta com mais de 25 parceiros internacionais, com forte reputação,
nestas quatro áreas: nove parceiros na
banca, quatro companhias de seguros,
dez entidades gestoras e três entidades
fiduciárias. No diagrama #2 encontram-se representados alguns desses parceiros, com a indicação da data de fundação dos mesmos.
Como entidade independente, compete
à GoBusiness fornecer toda a informação relevante, sobre cada solução apresentada e sobre os diferentes parceiros
envolvidos. Contudo, a decisão final é
sempre do cliente.

No diagrama #1 estão representados os
principais veículos utilizados pela GoBusiness para proteção do património.
Também no diagrama #1 estão identificadas as 23 ameaças ao património, organizadas pela GoBusiness em quatro grandes áreas: contexto económico e político,
contexto empresarial, privacidade e sigilo
e sucessão e herança.
Depois do Luxemburgo, onde a grande
maioria da arquitetura das soluções foi
desenvolvida, há outros três mercados
que assumem particular destaque: Suíça,
conhecida por ser um domicílio tradicional de património financeiro; França, que
tem assumido grande importância nos últimos anos devido ao programa dos Residentes Não Habituais; Reino Unido pelo
facto de a comunidade inglesa residente
em Portugal ser uma das mais relevantes.

Diagrama #1 – Proteção de Património e Ameaças ao Património
contexto Económico e Político
do País (nove ameaças)

Vários países condicionam e podem apropriar-se do património dos seus cidadãos,
seja em vida ou após a sua morte. Por outro lado, há países que condicionam a livre
circulação de capitais ou não conseguem
manter uma estabilidade legislativa, que
permita introduzir o elemento previsibilidade na gestão do património.
Neste contexto, para a GoBusiness, o Luxemburgo reúne os requisitos de segurança e previsibilidade necessários à gestão
e proteção do património.
O futuro da União Europeia, o risco da moeda única e a política monetária atual, são
outros fatores a ter em conta. O que acontecerá se a moeda única acabar? Qual será
a desvalorização do seu património, se voltarmos ao antigo escudo? Como se pode
proteger dessa eventualidade?

ameaças ao património

O diagrama #1, permite visualizar em que
medida um determinado veículo dá resposta a cada categoria de ameaça. Por
exemplo, um simples PPR, efetuado em
Portugal, satisfaz 18 das 23 ameaças
identificadas pela GoBusiness. Muito provavelmente será um veículo de proteção
de património suficiente para um grande
número de clientes.

Diagrama #2 –Anos de experiência por parceiro GoBusiness

Proteção de Património

A GoBusiness oferece um conjunto variado de soluções para a proteção do património. Estas soluções podem ser utilizadas individualmente ou conjugadas
entre si, com um único propósito: encontrar a solução mais segura e que melhor
se adapte às “necessidades de cada
cliente”.
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Será que o depósito a prazo é um produto
complexo? As regras bancárias em vigor
na Europa desde 2016, proíbem o resgate dos bancos pelos Estados. Os depósitos a prazo, para além do fundo de garantia de depósitos, passaram a ser assegurados pelo balanço dos bancos. Existe algo mais complexo do que o balanço de
um banco?
No que diz respeito à ameaça que a gestão e os gestores representam para o património, a GoBusiness não está particularmente interessada em prever o comportamento futuro do mercado, imprevisível por natureza. Prefere gerir o presente
com rigor e diversificação. Temos o exemplo do Fundo Dedicado onde existe uma
disciplina de investimento, imposta pelo
regulador luxemburguês, que protege o
investidor da menor ou maior eloquência
do seu gestor.

Os contratos de Fundo Dedicado são de
origem luxemburguesa e são comercializados em Portugal por companhias de
seguros luxemburguesas registadas na
Autoridade de Supervisão e Fundos de
Pensões (ASF), a atuar no regime de livre
prestação de serviços, respeitando a lei
europeia.
O Triângulo da Segurança
do Fundo Dedicado
Tabela #1 – Vantagens Fiscais do Fundo Dedicado

Diagrama #3 – Triângulo da Segurança

contexto empresarial
(cinco ameaças)

privacidade e sigilo
(cinco ameaças)

Numa economia cada vez mais direcionada para o empreendedorismo e criação de emprego próprio, a “confiança cega” no sucesso do negócio poderá fazer
com que, empreendedores e investidores, se esqueçam do risco que correm,
podendo o insucesso do negócio originar
a sua falência pessoal. Existirá forma de
segregar o risco de diferentes projetos?

O património é algo que deve estar ao
serviço das pessoas e não deve ser um
fator para que seja perseguido pela sociedade circundante. Será que existe
uma solução que permita beneficiar do
seu património, sem que este se torne
um incómodo?
O sigilo da solução, a facilidade com que
se alteram os beneficiários ou simplesmente se termina com o Fundo Dedicado,
confere absoluta liberdade e simplicidade na gestão do património.
A solução mais eficiente para as diferentes ameaças ao património, que é também o core business da GoBusiness, chama-se Fundo Dedicado.

sucessão e herança
(quatro ameaças)

As desavenças dentro da família no processo de herança e sucessão, são frequentes. Não é raro o património ficar diversos anos bloqueado por ausência de
acordo entre os herdeiros. Este processo
tem, muitas vezes, consequências irremediáveis no seio familiar.
Por exemplo, a definição dos beneficiários no Fundo Dedicado, permite, com a
apresentação da certidão de óbito do tomador, ter acesso de imediato ao património, evitando-se processos legais de
habilitação de herdeiros e obtendo-se liquidez quase imediata.
O divórcio é algo frequente na sociedade
atual, tal como os conflitos que o acompanham. Para além dos motivos sentimentais, um dos polos de diversos mal-entendidos é a partilha do património do
casal. Serão evitáveis esses conflitos?

cais a melhor solução fiscal e de proteção
na Europa.
Esta solução está ao alcance de qualquer
cidadão do mundo que passe a ser residente fiscal em Portugal.
O Fundo Dedicado combina as vantagens
de um seguro e de um fundo de investimento. No fundo de investimento, não
existe tributação sobre os diferentes tipos
de rendimento (juros, mais-valias, entre
outros) gerados pelos seus ativos.
Enquanto investimento em seguro de capitalização, beneficia de condições de tributação especiais, sobre mais-valias, aquando do resgate, chegando a 11,2% de tributação, que contrasta com os 28% que
incidem sobre os tradicionais depósitos a
prazo. Estas vantagens estão representadas na tabela #1.
Acresce que, se o Fundo Dedicado for também utilizado para transmissão de património entre gerações, no enquadramento
fiscal atual, os clientes têm a possibilidade de não pagar impostos sobre o rendimento do património durante toda a vida.

Fundo Dedicado

É uma solução concebida no Luxemburgo
que resulta da conjugação da legislação
portuguesa em vigor, com a legislação luxemburguesa, permitindo que Portugal
possa oferecer aos seus residentes fis-

FUNDO DEDICADO
“A VIDA É REALMENTE SIMPLES. NÓS É QUE
INSISTIMOS EM TORNÁ-LA COMPLICADA”
CONFÚCIO
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O chamado Triângulo da Segurança, representado no diagrama #3, é formado
por três entidades: a Commissariat aux
Assurances (CAA), entidade reguladora
de seguros luxemburguesa, um banco
depositário e uma seguradora.
A primeira entidade garante a segregação
total dos riscos. Caso o banco ou a companhia de seguros entrem em processo de
insolvência, as contas dos fundos dedicados ficam bloqueadas pela CAA até que o
cliente escolha um novo banco ou uma nova companhia de seguros.
O património sobre a alçada da seguradora, encontra-se fora do balanço da companhia de seguros e do banco. Como tal, ainda que a seguradora ou o banco entrem
em processo de insolvência, os credores
não poderão reclamar os ativos dos investidores para pagar as dívidas da seguradora ou do banco. Diz-se que os ativos do
Fundo Dedicado são extrapatrimoniais na
companhia de seguros e no banco.
Com vista à proteção máxima dos investidores, reforçando o caráter extrapatrimonial, a CAA impôs a redação de uma convenção de depósito específica: a convenção tripartida. Foi neste contexto que
nasceu a obrigatoriedade de ter contas
separadas e individuais para cada Fundo
Dedicado.
As contas beneficiam ainda de uma proteção de primeira categoria, garantindo
prioridade sobre todo o tipo de terceiros,
incluindo o Estado. Esta prioridade está
descrita no artigo 39 da lei de seis de dezembro de 1991 da lei luxemburguesa.
Os ativos existentes no Fundo Dedicado,
são geridos por uma entidade gestora, que
é obrigada a gerir o fundo de acordo com o
perfil de investidor de cada cliente. O perfil
de investidor tem uma correlação direta
entre o retorno anual e o risco. Compete ao
cliente escolher qual a entidade gestora.
A companhia de seguros efetua o controle de gestão sobre a entidade gestora, verificando se a exposição a cada tipo de
ativo respeita o perfil de investimento escolhido pelo cliente e a exposição máxima imposta pelo regulador (CAA).

PARQUE DE CAMPISMO DA PRAIA DA GALÉ

Campo, mar e tranquilidade
O Parque de Campismo da Praia da Galé, situado em plena costa
alentejana, tem 32 hectares de natureza pura. Campo, mar e
tranquilidade são as bandeiras deste espaço para campistas que
dispõe de infraestruturas de apoio de qualidade. O acesso direto à
Praia da Galé é um dos principais atrativos, para além das atividades
de animação constantes. O parque funciona a tempo inteiro e aposta
significativamente na melhoria constante das condições.

► No concelho de Grândola, além da sua
beleza e riqueza monumental, encontramos o Parque de Campismo da Praia da
Galé, situado em pleno Litoral Alentejano, mais concretamente nas Fontainhas
do Mar. Com ligação direta à Praia da Galé, considerada Património Natural, galardoada com Qualidade de Ouro e Bandeira Azul, este parque de campismo é um
autêntico refúgio do stress citadino. Aqui,
campo, mar e tranquilidade conciliam-se
de forma tão natural num espaço calmo e
acolhedor.
Aurélio Rocha, Catarina Gomes, Olga Rocha e Pedro Rocha são os quatro irmãos
responsáveis pelo parque de campismo,
um projeto que herdaram do seu pai em
2004. O patriarca da família adquiriu o espaço em 1992, tendo ao longo dos anos
feito investimentos rumo à constante melhoria do espaço. O resultado está à vista
de todos, tendo hoje o Parque de Campismo da Praia da Galé condições e infraestruturas invejáveis. São 32 hectares de
pura natureza que acomodam campistas
de qualquer parte do mundo.

O Parque

Este parque de campismo funciona a
tempo inteiro, apesar de os responsáveis
do mesmo assumirem a sazonalidade do
negócio como um fator normal neste tipo
de atividade.“Trabalhamos muito bem os
meses de junho, julho, agosto e setembro. Felizmente as pessoas vão repartindo as férias por vários meses, e não apenas em agosto. Nos últimos tempos temos notado um aumento de turistas estrangeiros, fruto de atividades relacionadas com o surf”, nota Catarina Gomes.
Vários são os tipos de comodidades que o
parque oferece para os campistas se instalarem. Desde bungallows, aos abrigos
Campo Mar e até ao típico campismo, várias são as opções para quem procura relaxar. Os bungallows são construções em
madeira, com todas as condições para
desfrutar de umas férias tranquilas com
amigos ou família, num ambiente calmo
entre o campo e o mar. “Atualmente temos
16 bungallows. Foram todos construídos
por nós. A maioria tem tipologia T1, mas
as pessoas têm procurado casas maiores

Aurélio Rocha, Catarina Gomes,
Pedro Rocha e Olga Rocha

e estamos a trabalhar para satisfazer essa
procura. Contudo, temos verificado a procura de um equipamento novo que aqui
demos o nome de abrigo Campo Mar, pequenas construções, também em madeira, que são uma excelente alternativa ao
campismo. Tem uma cama, minibar, ven-

Características
do campismo

toinha, aquecimento, mesa, cadeiras e
um pequeno alpendre. Estes equipamentos são amovíveis mas estão fixados ao pé
do balneário para proporcionarmos mais
conforto às pessoas. Tem havido imensa
procura, porque é um equipamento mais
económico e com o conforto de uma casa”, explica Olga Rocha.
Infraestruturas de apoio

Se afirmarmos que o Parque de Campismo da Praia da Galé dispõe de mais serviços e infraestruturas de apoio do que
algumas vilas portuguesas, não estamos
a mentir. Não é à toa que aqui trabalham
cerca de 40 pessoas o ano inteiro, número que atinge a centena na época alta.
“Quando estamos em funcionamento em
pleno temos um supermercado, talho, peixaria, padaria, tabacaria, restaurante, gelataria, pizzaria, hamburgueria, vários bares, takeaway e bar da praia, este explorado por uma empresa nossa associada,
que é o concessionário do espaço. Para
além destes serviços fazemos animação

• Área de campismo livre
• Campismo sem necessidade
de cartão de campista
• Balneários com água quente
• Acesso direto à praia
• Bar de praia aberto durante
a época balnear
• Abundantes zonas de sombra
• Clima familiar e sossegado
• Microclima da região,
temperaturas amenas
• Espaços de convívio agradáveis
• Churrasqueiras de utilização livre
• Eletricidade
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Abrigos CampoMar
• Bancada de arrumos
• Frigorífico minibar
• Mesa de apoio a refeições
• Pequeno alpendre
• Eletricidade
• Aquecimento
• Opção A: cama casal / 2 Pax +
automóvel
• Opção B: cama casal + cama
individual / 3 Pax + Automóvel
• Opção C: cama casal + 2 camas
individual / 4 Pax + Automóvel

diurna e animação noturna na parte de cima do parque até à meia-noite, que a partir daí reina o silêncio. Estamos associados também a uma empresa que tem um
conceito diferente de campismo, a Dreamsea, que faz um Surf Camp dentro do parque. É uma empresa espanhola que tem
aqui as suas instalações mas que são totalmente independentes de nós, cedemos
o espaço e acaba por ser um serviço que
nós apresentamos. O nosso cliente também pode usufruir das instalações deles,
que são exóticas.
Para além disso temos a piscina, para
crianças e adultos, também com animação. Existe um parque infantil, campo polidesportivo e um campo de ténis que este ano vai ser melhorado. No interior do
parque temos ocasionalmente feirantes,
pessoas da região, que vêm vender artesanato, essencialmente. O parque também organiza eventos de várias ordens,
sejam casamentos, batizados, aniversários e até a realização de eventos desportivos como o Galé Masters Surfcasting

Competicion, que este ano terá a sua terceira edição. Para além destes serviços
de apoio temos uma preocupação especial com a segurança dos nossos campistas e para isso temos um serviço de socorrismo 24 horas apoiado com um DAE
fixo na enfermaria e outro móvel em
Moto4. Este veículo está homologado pelo Instituto de Socorros a Náufragos para
emergências a banhistas. Temos carros
de incêndio de primeira intervenção, temos o nosso camião de recolha de lixo e
gerador próprio”, revela Catarina Gomes.
projetos futuros dos irmãos. “Gostávamos muito ainda de, ainda este ano, conseguirmos fazer um acesso à praia mais
simpático para as pessoas. Queremos,
em certos pontos-chave da subida, fazer
umas escadas que fariam o corte para
que as pessoas subissem de uma forma
mais confortável”, revelam.
De salientar ainda a associação do Parque de Campismo da Praia da Galé a algumas associações e instituições sem

Melhorias constantes

À semelhança do praticado pelo pai, hoje
os quatro irmãos trabalham diariamente
para que o Parque de Campismo da Praia
da Galé tenha as melhores condições
possíveis para atrair cada vez mais campistas. A praia e o acesso direto a esta
acaba por ser um dos maiores atrativos.
Apesar disso, a praia e as condições naturais compensam a balança. É por isso
mesmo que passa por aqui os principais

Equipamentos
e serviços bungallows
• Quarto com cama casal
• Sala com sofá cama casal
• WC com poliban
• Roupa cama e WC
• Kitchenet com loiça
• Fogão
• Micro-ondas
• Frigorífico de uma porta
• TV com dez canais
• Estendal
• Barbecue
• Mesa exterior de apoio
• Estacionamento para automóvel
• Acesso gratuito à piscina
• Espreguiçadeiras com toldo
na praia
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fins lucrativos que procuram o espaço para proporcionar uma experiência diferente aos seus utentes, sejam eles crianças
ou pessoas portadoras de deficiência.
“Vivemos tão isolados que temos de proporcionar esta oportunidade a quem
também vive de forma isolada”.
Anualmente o parque de campismo associa-se também à Brigada do Mar, onde
voluntariamente fazem a limpeza das
praias do concelho de Grândola.

VALTRA PORTUGAL

Conhecimento
e tecnologia únicos
Os tratores Valtra são reconhecidos pela sua fiabilidade,
versatilidade, durabilidade e raízes nórdicas. Cada trator é
especificamente concebido de acordo com as necessidades
individuais dos clientes. A marca é vendida em mais de 75
países e em Portugal a marca é também uma referência.

► A história da Valtra em Portugal remonta aos anos 60 com a montagem dos famosos tratores FAP-Valmet na fábrica de
Aveiro. Após um interregno de duas décadas, a Valtra voltou ao nosso país em 1989
num projeto de instalação de uma fábrica
no Montijo, inaugurada em 1991, que se
destinava à fabricação da linha Metta, trator desenvolvido a pensar nas necessidades da agricultura mediterrânica e para beneficiar de uma porta de entrada no Mercado Comum Europeu para a comercialização dos tratores produzidos na Finlândia,
sendo os tratores conhecidos como Volvo
BM Valmet, aludindo à parceria entre a
sueca Volvo BM e a finlandesa Valmet. A
marca observou uma evolução de Volvo
BM Valmet (o trator nórdico) para Valtra (o
que é hoje) tendo entretanto passado por
Sisu Valmet e Valtra Valmet. A experiência
fabril em Portugal terminou em 1997, já

João Pimenta

que a Finlândia tinha aderido em 1995 à
União Europeia, com acesso pleno ao mercado europeu. João Pimenta, formado em
Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico, trabalha na Valtra desde
1991, sendo o atual responsável da marca
no mercado nacional.
Ideologia Valtra

“Hoje e desde 1997 somos uma empresa
que se dedica exclusivamente à comercialização e ao serviço pós-venda dos tratores Valtra (agrícolas e florestais) através
da nossa rede de concessionários, espalhada pelo território nacional. A nossa missão é exceder as expectativas dos nossos
clientes tanto no que se refere às características únicas dos nossos tratores, como
quanto à rapidez de entrega de peças de
reposição para o serviço pós-venda. Isto
passa pela formação constante dos nos-

sos concessionários e pela implementação de melhoria contínua, através do feedback recolhido diretamente dos nossos
clientes finais e dos nossos parceiros concessionários”, explica João Pimenta. Em
Portugal, a empresa tem seis colaboradores que tratam de formar e acompanhar a
atividade dos cerca de 20 concessionários no terreno. A Valtra Portugal faturou
cerca de nove milhões de euros em 2016.
Aposta em nichos de mercado

“O mercado nacional de tratores é muito
diferente dos outros mercados europeus
já que apresenta uma potência média de
apenas 75 hp, muito inferior à dos outros
mercados, situando-se o volume anual de
vendas entre os 4500 e os 5000 tratores
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dos quais mais de 3000 unidades são inferiores a 80 hp. Apenas cerca de 900
unidades são de mais de 100 hp. As causas são várias, a começar pelo tipo de
agricultura tradicional e de subsistência
com parcelas inferiores a quatro ha, passando pela orografia do país, pouco plano
e com uma mancha florestal de cerca de
40% do território, onde o consumo anual
de tratores florestais ronda as 100 unidades. Com o Alqueva, chega o regadio ao
Alentejo e muda a paisagem completamente, sendo as abundantes culturas de
cereal de sequeiro tradicionais do Baixo
Alentejo substituídas por outras de regadio tais como o olival intensivo e super intensivo, as hortícolas, o amendoal, o meloal e algumas hortícolas. Com este pano-

rama agrícola e não possuindo no seu
portefólio tratores de baixa potência, a
Valtra optou por uma estratégia de liderança de nichos de mercado e acabou por
se implantar com sucesso no setor profissional e prestadores de serviços que consomem tratores de maior potência. Desta
opção, tomada no princípio dos anos
2000, resultou que a nossa posição nestes segmentos tem sido de pódio consecutivamente, ora ocupando a segunda ou
a terceira posição no segmento de >100
hp com cerca de 10% de quota de mercado. No setor florestal a Valtra tem vindo a
reforçar a sua posição de líder incontestado, sendo a marca que detém mais de
50% do mercado deste segmento. De notar que o mercado nacional é muito disperso”, explica o administrador.
Diferenciação

A Valtra distingue-se da concorrência pela
oferta de soluções únicas no mercado,
tais como o posto de condução reversível,
tornando o trator numa máquina extremamente versátil e eficiente, quer para aplicações agrícolas, quer para aplicações florestais e de obras públicas. Também a cabine florestal com visibilidade inigualável,
as opções de pneus e jantes florestais de
origem que nenhuma outra marca oferece, as opções de equipamento hidráulico
de nível superior que normalmente só estão disponíveis em tratores de grande potência, opcionais na Valtra desde a gama
média, como são exemplo a bomba de
caudal variável de 200 litros/min, e todo o
equipamento hidráulico de elevadas prestações, às quase infinitas opções de personalização do trator através do estúdio
de personalização criado na fábrica, permitem satisfazer quase todos os desejos e
caprichos dos clientes mais exigentes, seja o esquema de cores e pintura,
passando pelo tipo de estofos
e tapetes, pelos sistemas de
áudio, aos diferentes tipos
de cabines, sistemas hidráulicos, carrega-

dores frontais, gruas florestais, entre outros. Todas as montagens especiais de fábrica são homologadas e garantidas pela
Valtra e utilizam os melhores componentes do mercado e à mão de obra altamente especializada, apanágio da Finlândia,
cuja qualidade dos seus produtos é reconhecida mundialmente.
Futuro brilhante

A marca Valtra tem sido reconhecida também em Portugal principalmente pela sua
qualidade e fiabilidade, e desde 2014 em
diante, também pela sua estética funcional e inovadora. Desde 2014 que não param de chover prémios internacionais sobre a qualidade do design da Valtra: Red
Dot 2015 e 2016 para a série T da Valtra,
Trator do Ano em design 2016 para a série
N4, Machine of the Year 2015 para a série
T no salão de Paris, GOOD DESIGN AWARD
2016, a maior distinção industrial dos
EUA, Machine of the Year 2017 para a série A4 no salão de Paris, entre outras distinções. “A oferta da Valtra nunca foi tão
premiada e reconhecida internacionalmente. Suportada pelos constantes e
avultados investimentos autorizados pelos acionistas do grupo AGCO que representam a maior prova de confiança, o futuro da Valtra augura-se brilhante. Em Portugal não tem sido diferente e acreditamos
que continuaremos a atrair os melhores
profissionais para a representação orgulhosa da Valtra, na senda da satisfação
dos nossos clientes mais exigentes que
são também os que nos fazem evoluir
mais. Estejam atentos ao nosso site e às
notícias que este ano iremos divulgar que
são muitas e boas, em www.valtra.pt.”, termina João Pimenta.
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CLÍNICA PEDIÁTRICA DE SETÚBAL

A referência
da pediatria em Setúbal
A Clínica Pediátrica de Setúbal
existe desde janeiro de 2007,
tendo desde sempre apostado
na qualidade do atendimento
com profissionais de
reconhecido mérito em
pediatria e especialidades
pediátricas. A possibilidade de
consultas urgentes em
pediatria sem marcação prévia,
constitui uma mais-valia para
que a CPS se construa
diariamente como um centro de
referência da pediatria no
distrito de Setúbal.

► Cláudio D’ Elia, pediatra, é mestre em
Medicina pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro e especialista em Pneumologia Pediátrica pela Sociedade Brasileira
de Pediatria. Atualmente, dedica-se ao
atendimento de crianças com problemas
respiratórios no Hospital Distrital de Setúbal. Isabel Alexandra Calçada Raminhos,
licenciada em Medicina pela Faculdade
de Medicina de Lisboa em 1986, pediatra
desde 1994, obteve grau de consultor em
Pediatria em 2002. Atualmente é coordenadora do Núcleo Hospitalar de Apoio à
Criança e Jovem em Risco do Centro Hospitalar de Setúbal. Victor Hugo Neves, licenciado em Medicina na Universidade do
Porto em 1990, é pediatra e especialista
em Neonatologia. É, atualmente, assistente hospitalar graduado no Centro Hospitalar de Setúbal, onde desempenha funções
assistenciais e é responsável pela Unidade de Urgência Pediátrica.
São os três responsáveis pela criação, organização e gestão da Clínica Pediátrica
de Setúbal. “A crescente exigência de qua-

Isabel Raminhos, Cláudio D'Elia
e Victor Hugo Neves

tamento dos doentes devem ser entendidos nas suas diversas componentes, tanto
física, quanto psicológica. Assim, os diversos grupos profissionais têm de desenvolver estratégias de complementaridade, de
forma a poderem ter uma visão integrada
e completa do doente. “Portanto, consideramos importante para a promoção global

lidade dos cuidados de saúde gera uma
oportunidade para o desenvolvimento de
serviços privados formatados para ter
maior eficiência. Nesse contexto, em
2007, a CPS – Clínica Pediátrica de Setúbal foi criada com o objetivo de oferecer
uma prestação de serviços de saúde complementar a nível ambulatório. Para tal,
procurámos a colaboração de profissionais, de diversas áreas, com elevada qualificação técnica e formação de competências na área pediátrica”, assumem.
Os administradores da clínica explicam
ainda que o especialista em pediatria atende desde recém-nascidos a adolescentes
e que, por isso, a formação nesta área é
muito exigente. “Além dos conhecimentos
adquiridos, espera-se deste profissional
uma grande disponibilidade para estabelecimento de laços de confiança com as famílias. Como se diz, os filhos não vêm com
manual de instruções e é pouco provável
que todas as dúvidas sejam esclarecidas
apenas no momento da consulta”. Também são da opinião que a avaliação e o tra-
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da saúde a integração de consultas de
Psicologia e Pedopsiquiatria”.
A rede de serviços da CPS integra ainda
outras áreas como a Ginecologia/Obstetrícia, Terapia da Fala e Fisioterapia, além de
diversas sub-especialidades pediátricas
como a Cirurgia, Ortopedia, Nefrologia, Endocrinologia, Imunoalergologia, Desenvol-

vimento, Pneumologia, Dermatologia, Cardiologia e Otorrinolaringologia. “Este apoio
é fundamental para o seguimento de situações de maior complexidade. E, como
a saúde não pode esperar, dispomos de
atendimento permanente para as situações de doenças agudas, para facilitar a
resolução dos problemas em tempo oportuno e de forma desburocratizada. Sem
necessidade de marcação prévia, os
doentes podem ser atendidos por um especialista em Pediatria, até às 21 horas de
segunda a sexta, e até às 19 horas aos sábados. Este serviço de atendimento diferenciou-nos desde sempre de outras clínicas. Atendemos inclusive as crianças que
não tenham vínculo à clínica. Permite
prestar uma assistência diferenciada por
especialistas que a população de Setúbal
tão bem conhece e que são uma garantia
de qualidade”.
A clínica divide-se em dois espaços separados. No primeiro piso do edifício realizam-se as consultas de rotina de Pediatria
e algumas das sub-especialidades, e no
quinto piso as consultas das diferentes terapias e serviço de atendimento urgente,

de laboratório com grande experiência,
mesmo em crianças muito pequenas.
As missões e características específicas
dos serviços privados de saúde obrigam a
um esforço permanente de leitura da realidade face aos alvos e objetivos iniciais,
visando proceder aos ajustamentos e reorientações. Ao longo destes dez anos de
existência a clínica ampliou o seu espaço

procurando, desta forma, evitar contacto
de crianças doentes com as que se encontram saudáveis.
Para maior comodidade, a Clínica Pediátrica de Setúbal estabeleceu uma parceria
com o Laboratório Germano de Sousa, a
qual possibilita que as análises clínicas sejam realizadas no próprio espaço da CPS.
As colheitas são efetuadas por uma técnica
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físico e foi agregando ao seu corpo clínico
profissionais, nomeadamente na área de
Ginecologia e Obstetrícia, cujas qualidades são, para os administradores, motivo
de grande orgulho, constituindo um verdadeiro “dream-team”.
“Os nossos utentes são oriundos predominantemente dos concelhos de Setúbal
e Palmela, no entanto, verificamos com
enorme satisfação que a nossa área de
influência estende-se a Sesimbra, Pinhal
Novo, Montijo, Vendas Novas, Grândola e
Alcácer do Sal. Temos como objetivo expandir a marca CPS com criação de rede,
estabelecer parcerias, consolidar a qualidade dos serviços oferecidos e evoluir na
díade mãe-filho, com expansão à área
obstétrica.
Apesar do crescimento exponencial, na
última década, da medicina privada controlada por grandes grupos económicos, a
CPS continua empenhada em se manter
competitiva, apostando na qualidade dos
profissionais e na proximidade com as famílias, de forma a responder da melhor
forma às suas preocupações e necessidades”, terminam.

CL2F

Engenharia e Reabilitação
Com quase 30 anos de
experiência no mercado, a
CL2F centra a sua atividade
nas áreas da engenharia,
reabilitação e construção. A
empresa tem tido um
crescimento estável, com
um volume de projetos no
valor de 250 milhões de
euros, mantendo sempre os
standards de rigor,
qualidade e capacidade de
execução. Localizada em
Lisboa, a CL2F é hoje uma
referência do setor em
Portugal. O futuro da CL2F
passa pelo crescimento no
mercado nacional e
internacional e pela
inovação técnica.

► A CL2F, Engenharia, Reabilitação e
Construção, nasce do espírito empreendedor de Carlos Freire, com mais de vinte anos de experiência nas áreas da
construção civil, obras públicas, imobiliário, restauro de edifícios antigos e reconstrução.

soluções, principalmente em relação à
construção sustentável. Foi com base
neste princípio que lançou o Primebuild,
um processo construtivo de elevada eficiência energética através de uma seleção de materiais com vantagens ambientais e bastante cost-friendly para o

Desde cedo assentou em três vertentes
de atuação: serviços, casas particulares
e reabilitação. No ano passado, com a
necessidade de uma realidade mais focada na inovação, promoveu uma identidade empresarial renovada.
Acredita bastante na criação de novas
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cliente. Desta forma, consegue minimizar o consumo de recursos energéticos
utilizando recursos renováveis e recicláveis. Assim, existe uma maior rapidez de
montagem e controlo de custos, desperdícios quase nulos em obra e poupança
energética. Também, muitos edifícios

ACREDITA BASTANTE NA CRIAÇÃO
DE NOVAS SOLUÇÕES, PRINCIPALMENTE
EM RELAÇÃO À CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL.
que possuem graves deficiências estruturais podem utilizar o processo Primebuild para substituir telhados, fazer ampliações e também executar reforços estruturais em menos tempo.
Uma vez que a CL2F opera no mercado
há quase 30 anos, conta com um portefólio extenso no setor. Já desenvolveu diversos projetos de construção e reabilitação por todo o país. As embaixadas dos
Emirados Árabes Unidos, da China, Alemanha, Luxemburgo e outras, a sede da
Siemens, da Mercedes-Benz e o Polo Tecnológico de Lisboa são bons exemplos do
trabalho que tem vindo a desenvolver.
Em relação à reabilitação, considera
que quando reabilita edifícios históricos
deve reproduzir com rigor as épocas em
que foram construídas, respeitando o
património português e mantendo a tra-

ça pombalina ou outro estilo arquitetónico que esteja subjacente à fundação do
edifício.
A nível interno, a CL2F aposta em recursos humanos qualificados, bem como
na formação e qualidade no trabalho
realizado. Contando com uma equipa dinâmica, de elevado know-how técnico, a
CL2F tem dado resposta aos problemas
e desafios do setor, construindo valor
num vasto número de projetos.
Relativamente ao serviço prestado, privilegia a atenção ao cliente. Acredita na
oferta de um serviço personalizado e no
cumprimento dos prazos acordados.
Os objetivos e prazos dos seus clientes
são a sua prioridade. A CL2F esforça-se
por combinar qualidade elevada e rapidez na execução, mantendo um custo
competitivo.
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SPECAI

“DEIXE A ANÁLISE DAS SUAS OBRAS
NAS MÃOS DE QUEM SABE”
A Sociedade Portuguesa de Engenharia, Consultoria e
Avaliação Imobiliária, conhecida por SPECAI, tem-se afirmado
no mercado pela sua capacidade de vistorias pormenorizadas
das patologias existentes em imóveis. Localizada em Lisboa,
a SPECAI tem sete anos de atividade, mas reúne a experiência
dos seus sócios no setor imobiliário e no setor da construção
e fiscalização.

► Criada em janeiro de 2010, a SPECAI é
uma empresa que reúne a experiência do
setor imobiliário com a experiência do setor da construção e fiscalização. É a reunião dessas experiências que lhe proporciona condições ímpares para ter uma visão global única e o domínio de todas as
fases dos seus trabalhos, assim como para analisar, estruturar e implementar um
serviço de excelência ao cliente. Ilídio Pires e Jorge Costa são sócios fundadores
da SPECAI, e afirmam já terem intervencionado em mais de 250 imóveis, onde
em cerca de dois terços dos mesmos começaram precisamente por fazer uma vistoria técnica de análise de patologias.
A SPECAI disponibiliza aos seus clientes
um vasto leque de técnicos, nomeadamente engenheiros, arquitetos, economistas, advogados, avaliadores, certificadores e operacionais, capazes de proporcionar aos seus clientes um tratamento per-

Ilídio Pires e Jorge Costa

sonalizado apresentando soluções inovadoras e eficientes. As intervenções da empresa, que se localiza em Lisboa, alargam-se a todo o país e traduzem-se sempre
em valor acrescentado para o cliente. Este
empenho é visível através da gama de serviços propostos, desde a conceção de um
plano estratégico ou de um investimento,
até à sua efetiva implementação.

Uma das vantagens da SPECAI é a sua
capacidade de realizar rapidamente o levantamento de imóveis em 2D e 3D, com
um rigor milimétrico que permite uma
completa visualização de todos os ângulos, tanto no exterior como no interior,

SERVIÇOS DE A a Z

A SPECAI executa todo o tipo de projetos e
estudos relacionados com o setor da construção e imobiliário. Seja construção nova,
remodelações ou reabilitação, os serviços
prestados pela empresa baseiam-se no
domínio da engenharia, arquitetura e decoração, possuindo para isso equipas
multidisciplinares em áreas que abrangem edifícios de habitação, comércio, indústria, serviços, urbanismo, estradas, infraestruturas e obras especiais.

permitindo desenhar imediatamente, fazer todos os cortes necessários e visualizar com rigor todos os pormenores construtivos. Ilídio Pires e Jorge Costa salientam ainda o apoio que a SPECAI presta a
empresas de gestão de condomínios,

Principais atividades
• Elaboração de projetos de arquitetura
• Elaboração de projetos de engenharia
• Licenciamentos de projetos junto de entidades autárquicas e oficiais
• Gestão integrada de projetos
• Certificações energéticas e acústicas;
• Consultoria
• Avaliação imobiliária
• Estudos de viabilidade económica
• Elaboração de planos de segurança e saúde
• Elaboração de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção
e demolição
• Elaboração de cadernos de encargos
• Elaboração de mapas de quantidades
• Vistorias técnicas de diagnóstico de patologias
• Elaboração de relatórios técnicos
• Peritagens judiciais
• Programas de concursos
• Relatórios técnico comerciais comparativos de propostas
• Fiscalizações
• Coordenação e gestão integrada de projetos
• Gestão de patrimónios
• Formação
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oferecendo soluções integradas para os
problemas técnicos existentes nos imóveis. São ainda realizados cadernos de
encargos e os respetivos mapas de medições elaborados pelos técnicos da empresa que descrevem com exatidão os
processos e métodos de trabalho a realizar assim como os materiais a aplicar. Isto permite assim efetuar uma correta
consulta ao mercado, sendo fácil comparar as propostas recebidas e eleger a que
melhor corresponde e defende os interesses dos clientes. Não se pode ainda
esquecer a vertente da elaboração de
programas de concursos, a seleção de
empreiteiros, a análise técnica e comercial de propostas, a negociação do contrato de empreitada, o apoio técnico e administrativo junto das entidades licenciadas, assim como a fiscalização e a emissão de certificações.
Um outro serviço prestado pela SPECAI é
a avaliação imobiliária, que se baseia numa inspeção física e na análise de todos
os fatores relevantes, sendo consubstanciados num relatório detalhado que acima de tudo têm como suporte a experiên-

lização, análise de patologias, concursos,
análise técnico-comercial do investimento e fiscalização dos trabalhos que venham a ser necessários.
Análises periciais
de patologias em imóveis

tos, acompanhamento técnico, controlo
de prazos e custos e ainda pareceres técnicos relativos a questões específicas da
construção.
A SPECAI orgulha-se de ter entre os seus
clientes, a confiança das melhores instituições financeiras em Portugal, nomeadamente bancos e fundos de investimento imobiliário. Para estes clientes procedem à analise do investimento de recuperação de imóveis que passa pela lega-

cia que possui na avaliação de qualquer
tipo de bem. O vasto know-how dos técnicos da SPECAI nas áreas de projeto e
construção suscita pedidos de consulta,
por parte dos seus clientes. Alguns desses serviços estão relacionados com gestão contratual, licenciamentos, revisão
de projetos, avaliação de compatibilidade
entre projetos das várias especialidades,
avaliação e revisão de cadernos de encargos, avaliação e revisão de orçamen-
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A análise pericial de patologias em imóveis é, sem dúvida, a especialidade e o
fator de diferenciação da SPECAI no mercado. Disponibiliza equipas de peritos
nos diversos ramos de engenharia civil,
elétrica e mecânica que, com recurso a
equipamentos específicos, efetua vistorias pormenorizadas das patologias existentes em cada imóvel. A partir de cada
vistoria, é elaborado um relatório técnico
onde consta, para além das patologias
existentes, qual o seu grau de gravidade
e urgência, qual a sua origem, como intervir e qual a estimativa de custos para a
sua reparação por área de intervenção.
Este relatório trata-se de uma ferramenta
fundamental para a decisão dos seus
clientes quando às intervenções necessárias a efetuar para resolução das patologias existentes.

PANISAL | PÃO & IMAGINAÇÃO

“Da tradição à Inovação”
Dois projetos, uma família. A família Gomes está no mercado da
panificação há mais de 60 anos. Construiu ao longo destes anos
um nome sólido no mercado: Panisal. É a panificadora
responsável pela produção de pão de reconhecida qualidade na
margem sul do Tejo. Recentemente surgiu a Pão & Imaginação,
um novo projeto da família que decidiu aproveitar a capacidade
produtiva da empresa-mãe para responder às necessidades do
mercado. Comercialização e distribuição de pão pré-cozido
ultracongelado é o seu core business.
► A Panisal é um nome incontornável no
distrito de Setúbal. Ao mesmo tempo,
também o nome António Gomes é uma
referência no setor da panificação na
margem sul do Tejo. Estamos a falar de
uma empresa com quase 40 anos que
continua a servir a população com os
pães mais saborosos. A Panisal possui
hoje três pontos de venda ao público, para além do serviço de revenda que efetua
nos concelhos de Seixal, Almada, Sesimbra e Lisboa. Tem uma capacidade produtiva que ascende aos dez mil pães diários,
através do seu funcionamento 24 horas

por dia. A sua fábrica encontra-se localizada em Pinhal de Frades, onde também aí
tem uma das suas lojas de atendimento
ao público. Para além desta, também no
Casal do Marco e na Torre da Marinha podemos encontrar a Panisal. Atualmente
não é apenas o casal Gomes o responsável pelo sucesso desta empresa, que ainda hoje mantém um cariz familiar. Teresa
e Adelaide Gomes, suas filhas, entraram
recentemente para a gestão da empresa
e têm lutado por conseguir alcançar os
objetivos propostos. Por um lado, manter
viva a tradição que se mantém ano após

Adelaide Gomes, António Gomes e Teresa Gomes

ano, muito em parte ao know-how de António Gomes, por outro lado incrementar
inovações que tragam mais-valias à atividade empresarial da Panisal. Só com sabedoria a família Gomes vai mantendo
uma estrutura já com cerca de 35 pessoas que diariamente trabalham na Panisal, um número que revela a importância
da empresa no concelho.
Uma referência na panificação

O fabrico de pão é a especialidade da Panisal e o fator de sucesso da empresa. É
a qualidade deste alimento que verdadeiramente faz a diferença no mercado. Para além disso, naturalmente que o profissionalismo e a simpatia da estrutura da
Panisal são fatores a mencionar. Contudo, Teresa Gomes destaca a capacidade
de readaptação da Panisal ao mercado
como um marco importante no processo
evolutivo da empresa. “Ao longo dos anos
fomos modernizando as nossas lojas. Recentemente, modernizamos a loja de Pi-
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nhal de Frades, junto à fábrica, que tal
como as outras tinha o conceito antigo
de 'depósito de pão'. Já tínhamos feito a
transformação dos espaços quer da Torre
da Marinha, quer do Casal do Marco, para o conceito mais abrangente de cafetaria, que acaba por corresponder ao mercado, porque hoje em dia uma padaria
por si só não sobrevive. Acrescentámos
produtos, mas o produto base continuará
a ser o pão, no qual somos especializados”, explica.
Para também responder às necessidades do mercado, recentemente, a Panisal
lançou novos produtos, como o pão de
cereais e pão de alfarroba, que são apenas dois exemplos dos inúmeros produtos que a panificadora produz.
Projeto Pão & Imaginação

“Aproveitámos a capacidade produtiva
que existia na Panisal para avançarmos
com a Pão & Imaginação. O grande consumo de pão que existia há uns anos aca-

bou. Houve uma mudança no hábito de
consumo dos portugueses em relação ao
pão e nós tentamos tirar proveito disso”,
nota Teresa Gomes, explicando o processo de criação da empresa que está sob a
sua responsabilidade. A Pão & Imaginação comercializa e distribui produtos de
panificação ultracongelados, um conceito
diferente de massas refrigeradas. “Como
o próprio nome indica, o pão está pré-cozido, precisa apenas de uma segunda cozedura de poucos minutos, dependendo do
tipo de pão. É muito procurado pela hotelaria, e pelo canal Horeca de uma forma
geral, a quem nós vendemos. Sendo que
quem produz esse pão é a Panisal, garantimos o máximo de qualidade. Introduzimos o conceito de pão pré-cozido ultracongelado, mas com um conceito mais artesanal, ou seja, pão feito de forma mais
manual, em contraponto aos grandes players do mercado com processos produtivos automatizados e produções massificadas”, realça a empresária.
Futuro saboroso

É com base em continuidade que será
traçado o futuro da Panisal. Tal como

Produtos
Pão & Imaginação

de nos adaptar a essas exigências e
queremos melhorar a formação técnica
das pessoas. Abrir um novo ponto de
venda para já não faz parte dos objetivos, enquanto a Pão & Imaginação não
estiver consolidada no mercado. Obviamente que o objetivo é crescer porque o
crescimento da Pão & Imaginação faz
desenvolver a Panisal”, conclui.

até agora, é com estabilidade que a panificadora irá continuar a trabalhar. A
modernização faz parte do sangue desta empresa e por isso está já a ser equacionado o próximo passo nesse sentido.
“Queremos melhorar alguns procedimentos, face ao que era a prática no
passado, pois o mundo mudou e as exigências são outras. Aos poucos temos
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Pão Tradição:
• Pão de Água • Padeirinhas
• Bola de mistura • Frade
• Chapata Rústica • Pãozinho
• Pão Saloio
Baguetes:
• Baguete • Baguete Rústica
• Baguete de Milho e Girassol
• Baguete três e sete Cereais
Pão Especial:
• Pão de Trigo e Alfarroba
• Pão com Farinheira
• Pão com Chouriço
• Pão de Azeitonas
• Pão de Hamburguer
• Pão de Passas
Pão de Cereais:
• Pão de Milho e Girassol
• Pão Prokorn • Pão Panda
• Pão do Coração • Pão Integral
Pão Infantil:
• Cãozinho • Carcacinha
• Pãozinho de Leite

TURIPENHA

Complementaridade turística
no berço da nacionalidade
É no meio de história e monumentalidade classificada pela
UNESCO como Património Cultural da Humanidade que
encontramos a Turipenha, uma cooperativa de interesse público
responsável pela gestão do Parque de Campismo da Penha e pelo
Teleférico de Guimarães. “Visitar Guimarães significa conhecer a
história e em simultâneo a contemporaneidade que a cidade está
a projetar em cada dia que passa”, revela José Bastos, deixando o
convite no ar de conhecer o berço da nacionalidade.
► Guimarães foi a primeira capital de
Portugal, ainda no século XII, altura da
fundação da nacionalidade, mantendo
até aos dias de hoje um centro histórico
reabilitado e classificado pela UNESCO
como Património Cultural da Humanidade. Foi precisamente no berço da nacionalidade que o Empresas+® foi conhecer
a Turipenha, uma cooperativa de interesse público com atividade na área da animação turística. É responsável pela gestão do Teleférico de Guimarães e pelo
Parque de Campismo da Penha, ambas
as estruturas localizadas em Guimarães.
José Bastos, vereador da Câmara Municipal de Guimarães, responsável pelos pelouros da cultura, centro histórico, juventude e turismo é o responsável da Turipenha,
estando agora a centrar as suas atenções
na otimização do parque de campismo e
na consolidação do teleférico.
“O parque de campismo, propriedade
municipal, é gerido desde 1998 pela Turi-

penha que é também a entidade proprietária do Teleférico de Guimarães. A gestão está até ao final do ano 2017 a cargo
da Turipenha o que do nosso ponto de
vista é uma mais-valia uma vez que permite ter uma gestão otimizada de dois
equipamentos de natureza turística, quer
o teleférico, quer o parque de campismo”, explica José Bastos.

José Bastos

convívio verdadeiramente inesquecíveis.
“O Parque de Campismo da Penha tem
um conjunto de características muito peculiares. Trata-se de um parque de campismo de montanha, que julgo ser um dos
melhores parques de campismo de montanha que o país tem. É um espaço extraordinário, com cerca de 25 mil metros
quadrados de área e que é muito procurado, sobretudo por estrangeiros. Até 2016
funcionava no período alto, ou seja, de
maio a setembro, sendo que a partir de
2017 passa a estar aberto ao público durante todo o ano. Isso será possível através de um plano de investimento que a

Parque de Campismo da Penha

Criado em 1950, o Parque de Campismo
da Penha localiza-se no alto da montanha da Penha, dispondo de uma casa
abrigo, completamente equipada para
20 pessoas, cozinha, um salão com televisão, lareira e sofás, permitindo a sua
utilização no inverno. Os amantes de
campismo consideram o local paradisíaco, totalmente integrado na paisagem da
montanha da Penha, com piscina e restantes condições para proporcionar aos
jovens de todas as idades momentos de
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Câmara Municipal já iniciou para dotá-lo
de melhores condições. Esse plano iniciou-se com a construção de um novo espaço para bar, e ainda este ano será feito
um novo investimento dotando o parque
com um conjunto de bungalows que possam permitir a utilização do parque na fase da época baixa, quando as condições
climatéricas são mais agrestes. Com os
bungalows, para além de aumentar a lotação, vai-nos permitir libertar a casa abrigo.
Acima de tudo vão trazer a capacidade de
estar em funcionamento durante o ano todo, com serviço de apoio a funcionar todo
o ano”, refere o vereador.

Teleférico de Guimarães

É o único teleférico a Norte do rio Douro,
que proporciona uma viagem inesquecível até à Penha, um santuário de vida natural com as melhores vistas sobre a região. Entrou em funcionamento a 11 de
março de 1995, fazendo o transporte entre a cidade de Guimarães e a montanha
da Penha numa extensão de 1700 metros, a uma altitude de 400 metros.
José Bastos assume que o Teleférico de Guimarães acaba por ter uma relação de complementaridade interessante e importante
com o Parque de Campismo da Penha.
“Desde logo, porque o teleférico é uma
oferta turística que funciona muito como
apoio ao parque de campismo. Quem está
acampado no parque pode utilizar o teleférico para se deslocar à cidade, evitando
fazê-lo na autocaravana ou em outro meio.
Estes equipamentos funcionam de forma
autónoma, mas estabelecem sempre alguns pontos de contacto. O teleférico é
uma mais-valia para o parque de campismo porque permite esta ligação. Para dar
um exemplo daquilo que pode ser a importância de um equipamento como o telefé-

rico, na montanha da Penha foi implantado um centro escutista que recebe escuteiros de todo o país, e todos os escuteiros
que vêm a Guimarães fazem a sua viagem
de teleférico. Anualmente esse valor ronda as 2000 viagens”, revela.

de gestão e o Teleférico de Guimarães, fazendo a gestão e operação de forma direta,
pois é propriedade da Turipenha.
“O grande desafio para o parque de campismo passa por dotá-lo de melhores
condições e fazer com que seja possível
tê-lo aberto durante todo o ano, mantendo no essencial as características daquilo que é um parque de campismo de
montanha e com aquilo que está subja-

Desafios da Turipenha

A atividade da Turipenha centra-se em dois
eixos: o Parque de Campismo por contrato
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cente a ele: tranquilidade e repouso. Relativamente ao teleférico o desafio é
manter o crescimento significativo da exploração. 2016 foi um ano extraordinário,
falamos de cerca de 400 mil viagens,
meio milhão de euros em termos de faturação. O desafio é manter estes números
e tentar, naturalmente, reforçá-los. Em
2012 Guimarães foi Capital Europeia da
Cultura, os números do turismo dispararam em todas as áreas, ainda assim em
2016 conseguimos ultrapassar os valores de 2012. O grande desafio é conseguir consolidar esta exploração com aquilo que são os altos custos de manutenção de um equipamento daquela natureza”, assume José Bastos.
Em jeito de conclusão, o vereador destaca o Guimarães Pass, um bilhete único
disponível já a partir deste ano que permite a entrada em equipamentos culturais e turísticos, como o Paço dos Duques
de Bragança, o Museu Alberto Sampaio,
o Centro Cultural Vila Flor, o Centro Internacional das Artes José de Guimarães e,
inclusive, o Teleférico de Guimarães, entre outros.

SPORTLASER

Desporto e lazer
para todos os gostos
Com 23 anos de mercado, a Sportlaser é hoje uma referência no
mercado nacional da comercialização de artigos de campismo.
Com as melhores marcas e os melhores equipamentos,
a empresa conquistou a confiança dos clientes. Sediada em
Fernão Ferro, Seixal, a Sportlaser vê as autocaravanas como
o futuro do mercado.

► Localizada na margem sul do Tejo,
mais propriamente em Fernão Ferro, encontramos a Sportlaser, uma conceituada empresa de comercialização de artigos de campismo. Aqui estão presentes
as melhores marcas e, consequentemente, o melhor material. A Sportlaser iniciou
a sua atividade em 1994 na Quinta do
Conde. Passaram-se 23 anos e hoje são
significativas as diferenças que encontramos, quer na empresa, quer no setor onde se encontra inserida. Nuno Matos é o
gerente, conhece o mercado melhor que
ninguém, mas garante que não foi um caminho fácil a percorrer. “Comecei a trabalhar cedo, ajudando o meu pai neste negócio, mas com o seu falecimento vi-me à
frente da empresa com apenas 20 anos
e sem experiência nenhuma. Felizmente

tive a ajuda de outras empresas, das
quais eu era o agente na margem sul,
ajuda essa que me permitiu continuar no
mercado”, recorda Nuno Matos.
Hoje experiência não lhe falta, e por isso
mesmo Nuno Matos reconhece que o
mercado atravessa dificuldades difíceis
de ultrapassar. “Existe uma concorrência com a qual não conseguimos lutar.
Trata-se de particulares que importam
caravanas de França ou da Alemanha e
que as vendem cá, através da internet”.
A juntar a isto, Nuno Matos confessa
que o caravanismo é um mercado em
decréscimo. Se no início da sua atividade vendia cerca de 200 caravanas por
ano, hoje esse número não chega a 30
veículos. A aposta tem recaído essencialmente nas autocaravanas, o presente e o futuro deste mercado. E quando
se pensa que obrigatoriamente se trata
de um investimento caro, Nuno Matos
relativiza essa questão. “Já vendi autocaravanas por cerca de cinco mil euros,
tratando-se de um valor perfeitamente
acessível. Obviamente que quando falamos de autocaravanas novas o preço é
outro. Aqui na Sportlaser trabalhamos
essencialmente com equipamentos se-

Diana e Nuno Matos

minovos, que tenham aproximadamente
dois ou três anos de uso”.
Para além da venda de caravanas e autocaravanas, a Sportlaser tem à disposição
dos seus clientes uma série de acessórios de caravanismo para venda e um
serviço de assistência. Revisões gerais,
remodelações, montagem de todo o tipo
de acessórios, reparações rápidas, montagem de alarme, transporte, assistência
no local e parqueamento são alguns
exemplos concretos.
Com 23 anos de mercado, sem dúvida
que a Sportlaser é uma referência no
mercado, sendo reconhecida de norte a
sul de Portugal. Ainda assim, Nuno Matos
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garante que hoje em dia a maioria dos
seus clientes restringem-se ao sul do
país. “Antigamente as pessoas eram obrigadas a deslocarem-se ao stand porque
não havia internet e por isso tínhamos
clientes de todos os pontos do país. Atualmente não se verifica isso”, lamenta.
Contando com a ajuda da sua irmã, Diana Matos, na gestão da empresa familiar,
Nuno Matos revela que gostava de melhorar o espaço onde se encontra a Sportlaser. Após a saída da Quinta do Conde,
a empresa instalou-se em Fernão Ferro,
num espaço alugado. “A ideia é avançarmos com uma cobertura e fazermos uma
parte para oficina”, conta.

VIDICAR

A favor da regulamentação
do mercado
Foi em Santa Maria da Feira que o Empresas+® esteve à conversa
com José Oliveira, o responsável pelo sucesso da Vidicar no mercado.
A empresa de cariz familiar que se dedica ao comércio e manutenção
de autocaravanas tem sabido ultrapassar os difíceis obstáculos que o
mercado tem apresentado, e por isso José Oliveira alerta para a
necessidade de uma maior regulamentação do setor em Portugal.
► O Empresas+® foi ao encontro da Vidicar, uma empresa puramente familiar de
comércio e manutenção de autocaravanas
que se tem destacado ao longo dos vários
anos de existência num mercado cada vez
mais concorrencial.
José Oliveira é o responsável e Ivo Oliveira o
seguidor da empresa, que se localiza em
Santa Maria da Feira, tendo começado a
sua atividade em 1996, inicialmente direcionada para a comercialização de automóveis. Posteriormente o foco da atividade
redirecionou-se para caravanas e autocaravanas, atividade que a empresa mantém
até aos dias de hoje. Foi precisamente este
o tema de conversa com José Oliveira: o
mercado da manutenção de caravanas e
autocaravanas, a comercialização e o futuro do setor.
Fazendo “um pouco de tudo”, a Vidicar comercializa quer autocaravanas novas, representando as marcas LMC, Fleurette, Florium e P.L.A., como usadas, e “ao nível da
reparação fazemos tanto a reparação interior como exterior, normalmente à base de
carpintaria. Fazemos arranjos e melhorias,
instalação de novos equipamentos e reparação e manutenção dos mesmos, ou seja,
apostamos na prevenção”. De salientar
que clientes estrangeiros fazem cada vez

mais parte do dia a dia da Vidicar, facto que
deixa José e Ivo Oliveira orgulhosos.
José Oliveira não tem dúvidas que a autocaravana é o futuro do setor. “Desde que
existiu um problema nos parques de campismo com a queda de árvores, nunca mais
comercializamos caravanas como antigamente e as vendas no segmento tendem a
diminuir. Para além de que as autocaravanas dão outra liberdade, tem outras condições, e conferem um fator muito importante: autonomia, pois são veículos munidos
de equipamentos para esse fim”, sublinha.
O mercado em que a Vidicar está inserida
encontra-se em constante agitação, fruto
de alguma concorrência desleal que se faz
sentir no meio. Ainda assim, José Oliveira
afirma que a concorrência não afeta o bom
funcionamento e seriedade da Vidicar, trabalhando sempre com humildade e com
proximidade ao cliente.
“Cada um compra aquilo que acha que está correto. No caso das autocaravanas importadas existem boas como más, assim
como em Portugal existe o mesmo segmento. Por muito que as pessoas procurem
os veículos no estrangeiro, têm que se dirigir sempre a empresas especializadas no
setor, que é o nosso caso, pois temos as peças, trabalhamos com as marcas oficiais.

José Oliveira

Contudo, esta área devia ser mais controlada e legislada, porque acaba por ser uma
autêntica selva. A pessoa que compra no
estrangeiro tem que ter a noção do que estão a comprar, pois uma autocaravana não
se rege pelas mesmas linhas de um automóvel. Mesmo nós, temos formações para
conseguir chegar à beira de um veículo,
identificar um problema e tentar resolver,
ver se é viável ou não, porque muitas vezes
a reparação não é viável. Depois o que
acontece muitas vezes é que nos procuram
para ajudar. Se formos bons a prestar o serviço, no futuro acabamos por ser recompensados com os clientes a virem ter connosco”, nota.
Outro problema em análise, que tem afetado este mercado em concreto, é o crédito
mal parado. Problema este que tem passado ao lado da Vidicar. Para além das precauções que a empresa tem com os clientes, existe ainda uma preocupação para
com as necessidades destes.
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“Fazemos sempre uma análise quando
chega cá um cliente, tentando entendê-lo.
Que tipo de família é que tem, o que procura, quem anda consigo, e tentamos sempre
adequar o carro consoante aquilo que o
cliente quer e precisa. Apenas indicamos o
que realmente vale a pena”, acrescenta.
O aluguer é uma atividade que a Vidicar
deixou de realizar, muito em parte pelos
problemas que este tipo de negócio acarreta para as empresas, tornando-se por vezes pouco rentável ou até mesmo dando
prejuízo.
Ultrapassando vários obstáculos no mercado, José Oliveira afirma agora que o futuro é “andar para a frente. Eu quero passar o testemunho da empresa, mas quero
passar bem”, conclui, acrescentando apenas que devia existir mais controlo no mercado, mais regulamentação sob a importação, e uma maior vigilância nas modificações nos carros com inspeções e na
vertente do aluguer.

CLUBE DE CAMPISMO DO BARREIRO

Um clube com história,
presente e futuro
Com quase 70 anos de história, o Clube de Campismo do Barreiro
é uma referência na margem sul do Tejo, pela sua história, pela
sua atividade e pela sua vontade de crescer. O trabalho
desenvolvido pelas diferentes direções permitiu ao clube formar
o Parque de Campismo dos Picheleiros. Está inserido no Parque
Natural da Arrábida e é por isso o local ideal para um fresco
descanso. Faça-se sócio e visite este agradável espaço.
► Foi na década de 40 do século passado que se começou a desenhar e a idealizar aquilo que é hoje o Clube de Campismo do Barreiro. Hoje ao falarmos no clube não podemos deixar de sublinhar o
Parque de Campismo dos Picheleiros, um
sonho que se concretizou anos mais tarde da criação deste clube. Tudo começou
no antigo Café Chic, no Barreiro, onde se
formou uma comissão que elaborou os
estatutos da organização. O número de
sócios foi aumentando consideravelmente, até que nos anos 50 proporcionou-se
a aquisição de um terreno, em plena Serra da Arrábida, para a instalação de um
parque de campismo. Inserido neste projeto esteve a criação de uma Casa Abrigo,
um apoio significativo ao nível do alojamento no parque de campismo. Em 1980

a Casa de Palmela oferece ao Clube de
Campismo do Barreiro dois hectares de
terreno contíguo ao já existente, dando
assim possibilidade de o Parque de Campismo dos Picheleiros crescer em termos
de capacidade e serviços.
Luis Ludovico é hoje o presidente do Clube de Campismo do Barreiro e assume
ser um projeto para continuar a crescer,
não parando no tempo e fazendo jus ao
progresso do seu historial. Está há quatro
anos na direção e desde então conseguiu
trazer mais pessoas para o clube, que em
tempos chegou a ter mais de 3000 sócios. O trabalho passa por proporcionar
aos sócios as melhores condições possíveis e por isso as atenções têm recaído
na melhoria do Parque de Campismo dos
Picheleiros, um espaço situado na encos-

Luís Ludovico

ta norte da Serra da Arrábida que se assume como um local calmo, fresco e verdejante. “A grande mais-valia do parque é o
descanso, pois estamos num local muito
aprazível e quando as pessoas vêm, acabam por prolongar a sua estadia. Estamos numa zona de reserva natural e por
isso a paisagem é outro encanto natural
que possuímos”, destaca Luis Ludovico.
Seja através de tendas, de caravanas ou
da Casa Abrigo, o Parque de Campismo
dos Picheleiros tem como capacidade máxima 200 pessoas, valor registado no verão de 2016, um ano excecional, como revela o presidente do clube. Para além das
atividades que aqui pode desenvolver –
parapente, escalada, passeios pedestres,
passeios de bicicleta ou de barco - através
de várias parcerias estabelecidas com
empresas do setor, os campistas podem
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desfrutar das comodidades do salão de
convívio e do café snack-bar no interior do
parque. As condições estão reunidas para
passar um bom período de descanso no
Parque de Campismo dos Picheleiros,
mas mesmo assim Luis Ludovico confessa
que alguns sócios do clube desconhecem
a existência e a essência do parque.
O facto de o parque de campismo estar inserido em plena reversa natural da Arrábida não trás só vantagens. Como diz Luis
Ludovico, é o principal problema para a
concretização de um desejo antigo do presidente. “Gostava de construir uma piscina no parque de campismo. Tive algumas
reuniões com os responsáveis do Parque
Natural da Arrábida e a questão tem-se revelado complicada. Não é por isso que irei
desistir, pois queremos continuar a crescer sob o nosso lema: vencer”.

DANIEL S. RODRIGUES, LDA

A “pintar” o futuro
com sucesso
Sediada no Seixal, a Daniel S. Rodrigues iniciou a sua atividade em
1998 efetuando serviços de pinturas interiores e exteriores.
As transformações no mercado da construção civil em Portugal
fizeram a empresa aumentar o leque de serviços, estando hoje
habilitada a efetuar obras de remodelação e requalificação de
edifícios na sua totalidade.
► No concelho do Seixal, e um pouco por
toda a zona da Grande Lisboa, não há
quem não conheça a Daniel S. Rodrigues.
A empresa, que se apresenta ao mercado
com o nome do seu gerente, nasceu em
1998, mas já muitos anos antes Daniel Rodrigues dava uma nova vida às paredes da
região. Estamos a falar de um especialista
em pinturas que foi adquirindo ao longo
dos anos uma boa carteira de clientes, fator este que o impulsionou a criar a Daniel
S. Rodrigues e a criar uma marca solidificada no mercado.
A pintura foi a atividade que lançou a empresa no mercado, mas o desenvolvimento
do setor fez com que a Daniel S. Rodrigues
procurasse alargar o seu leque de serviços. Luís Neves, coordenador geral da empresa, afirma que hoje nada se compara à
década de 90. “A história da empresa
prende-se com a prestação de serviços de

pintura, mas com a minha entrada na empresa, passamos a abranger áreas que
não estavam a ser colmatadas, nomeadamente a parte da reconstrução e recuperação de edifícios”.
Hoje a Daniel S. Rodrigues é uma empresa
que para além de pinturas efetua impermeabilizações, remodelações interiores de
apartamentos e moradias e recuperação
de fachadas. Também as especialidades
de canalização, eletricidade, serralharia,
carpintaria, desentupimentos, pavimentos, telhados e cozinhas são asseguradas
pela empresa que, com colaboradores próprios ou subempreiteiros, assegura obras
de remodelação na sua totalidade. O aumento dos serviços prestados implicou,
naturalmente, um crescimento do número
de trabalhadores afetos à empresa. São já
cerca de 20 os colaboradores que diariamente contribuem para o sucesso da Da-

Luís Neves e Daniel Rodrigues

niel S. Rodrigues e que permitem à empresa apresentar soluções técnicas adequadas a cada cliente e a cada situação. “Temos verificado que a procura começou a
ser maior, e isso deve-se à complementaridade de serviços que hoje oferecemos aos
nossos clientes”, justifica Luís Neves. O
Forte da Cruz, no Estoril, a Puratos, Smart
Studios em Lisboa, o Palácio de Queluz, a
Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa, assim como a Gonvarri (estas últimas duas como subempreiteiros da empresa STB), são locais de referência onde a
Daniel S. Rodrigues efetuou obras de remodelação e requalificação. Locais de destaque que comprovam a qualidade do serviço prestado pela empresa. “Temos a sorte de nunca procurar trabalho, porque a
nossa qualidade faz funcionar o passa a
palavra. Ter clientes satisfeitos proporcio-
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na recomendações futuras”, afirma orgulhoso Daniel Rodrigues.
O sucesso da Daniel S. Rodrigues está à
vista, mas nem por isso a administração
da empresa pensa alto. “Neste momento
chegamos a um patamar confortável, e é
aqui que queremos continuar. Encaramos
isto como uma escada em que neste momento temos que subir degrau a degrau,
ponderando bem o passo que a empresa
queira dar. Este ano de 2017 será um ano
de manter no mesmo ponto, o desafio será
tentar melhorar os resultados de 2016,
que mesmo assim já foram bons. A modernização da empresa tem sido um aspeto
que temos vindo a realizar gradualmente,
desde o parque automóvel às próprias instalações, por isso agora pretendemos mesmo é fazer mais e melhor com os mesmos
recursos”, remata Daniel Rodrigues.

G/F ARQUITECTOS

Um ateliê experiente
A GF Arquitectos é uma empresa que assenta a sua atividade na
elaboração de projetos de arquitetura. No mercado há 16 anos, é
conhecida pela sua participação ao nível das obras públicas
concebidas um pouco por todo o país. Experiência e a
complementaridade multidisciplinar são fatores que distinguem
a G/F Arquitetos no setor.
► O ateliê nasceu da junção de sinergias de dois amigos, Angelino Gomes e
João Fernandes, num processo evolutivo
a empresa foi crescendo e consolidando
a presença no setor privado.
A G/F Arquitectos iniciou-se com a realização de todo o tipo de projetos de arquitetura, mas em 2001 redefiniu a sua
estratégia de negócio, vocacionando-se
essencialmente para os concursos públicos. A empresa somou algumas participações e gradualmente foi ganhando
notoriedade no meio. Esta estratégia
não se mantém até aos dias de hoje e
foi alterada a partir da Portaria 701-h,
momento em que começam a surgir algumas dificuldades, nomeadamente
quando a seleção passa a incidir sobre
as propostas mais económicas. “Anteriormente era a qualidade das propostas
que definia a seleção dos projetos e era
aí que nos destacávamos. Agora o preço
passou a ser um fator determinante, o
que nos provocou algumas dificuldades

de competitividade”, recorda Angelino
Gomes. Foi a partir deste momento que
a G/F Arquitectos se voltou novamente
para as obras privadas, ao mesmo tempo que mantinha a sua participação nos
concursos públicos. Durante muito tempo a G/F Arquitectos esteve muito focada nos equipamentos sociais como escolas, lares, infantários, equipamentos
de saúde, entre outros. A habitação nunca teve grande foco na sua atividade.
Presentemente a empresa encontra-se
a desenvolver alguns equipamentos privados mas com o cariz e as exigências
da obra pública.
Para Angelino Gomes não existe uma
predefinição em termos de conceito para aquilo que o ateliê desenvolve, até
porque este não pretende ser um ateliê
de autor, mas sim um ateliê de comparticipação e complementaridade de todos os colaboradores. Para além disso a
diversidade ao nível dos seus clientes e
programas é muito grande. “Costuma-

Angelino Gomes

mos dar soluções personalizadas para
cada cliente, ou seja, não há dois trabalhos iguais e cada um é desenvolvido em
função das necessidades dos clientes e
das particularidades de cada um. Perante isso procuramos agir de forma séria e
dedicada”. Questionado sobre o tema
da eficiência energética, Angelino Gomes refere-nos que a esse nível apostam na pesquisa e na perceção daquilo
que é a melhor solução para cada caso,
estudando bem as necessidades de cada cliente para lhe dar uma resposta
mais ajustada àquilo que ele pretende.
Uma das principais mais-valias da G/F
Arquitectos é a sua complementaridade.
Isto deve-se ao facto de ter já uma grande experiência ao nível das obras públicas que lhes permite ter determinadas
ferramentas e mecanismos para tratar
temas complexos com alguma facilidade. “A nossa experiência permite-nos
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identificar aquilo que é a solução mais
ajustada para a solicitação do cliente e
dá-nos vontade para podermos arriscar
mais”, reforça Angelino Gomes.
A empresa conta com colaboradores internos e externos, consoante a dimensão e a exigência do projeto. “Trabalhos
de grandes dimensões necessitam de
recursos multidisciplinares e pessoas
com formações e conhecimentos específicos, para nós é preferível ter parceiros externos de qualidade que nos possam auxiliar em alguns projetos”, explica o arquiteto.
Com projetos que se estendem um pouco por todo o país, a G/F Arquitectos pretende continuar a desenvolver a sua atividade numa aposta mais voltada para o
setor privado até que a disponibilidade e
investimento em programas mais atrativos na obra pública voltem a estar disponíveis.

AMARELO E PRATA

'Uma entidade,
várias soluções'
A Amarelo e Prata tem como missão combinar o gosto pela arquitetura com a estética do cliente,
valorizando e aconselhando a qualidade dos produtos e serviços prestados. A arquitetura e a
construção são a base da atividade da Amarelo e Prata, fundada em 2006, sendo uma empresa
experiente, sólida e sustentável que tem vindo a desenvolver-se com base numa multiplicidade de
serviços que visam dar uma resposta efetiva às atuais necessidades do mercado. Os recursos
técnicos, a experiência e a responsabilidade no compromisso para com o cliente são os seus
principais fatores de diferenciação no mercado.
► A Amarelo e Prata conta com quase 11
anos de existência, operando em todo o
país no setor da arquitetura, construção, remodelação e design. Com sede nas Caldas
da Rainha e com muitos projetos e boas relações comerciais realizadas também por
Lisboa e Vale do Tejo, a empresa desenvolve a maior parte da sua atividade em toda
a Área Metropolitana de Lisboa.
Segundo Eduardo Pratas, administrador da
Amarelo e Prata, “só na zona de Campo de
Ourique a empresa tem a seu cargo 24 empreendimentos da seguradora Fidelidade,
sob um protocolo de manutenção. Visitamos de 15 em 15 dias o imóvel e asseguramos o bom funcionamento e conservação
das partes comuns e apenas interferimos
nos apartamentos quando o cliente nos solicita esse serviço”.
A Amarelo e Prata tem por base uma estrutura sólida de conhecimentos, nas várias
áreas que complementam o setor, desde
comércio de materiais e serviços para remodelação e construção, à execução do
próprio projeto de arquitetura. Experiências
que fortalecem toda a base desta empresa
atualmente.
A empresa cresceu e, hoje, ao fim de 11
anos de existência, a sólida equipa desen-

Prata não existem fronteiras. “Aceitamos
todos os projetos que nos desafiem, de norte a sul do país. Temos uma empresa em
Moçambique, com sede na Cidade da Beira, a MozVedras Construções, onde atualmente comercializa produtos ligados à
construção civil. Desta forma, se surgirem
negócios fora de Portugal temos capacidade de os estudar e desenvolver. Temos, inclusive, clientes franceses que já nos manifestaram a intenção de fazer uma parceria”, revela.
A empresa tem por objetivo manter os
atuais clientes satisfeitos bem como desenvolver-se, diversificando a sua área de
negócio, encontrando-se numa fase de expansão que visa um crescimento da sua
produção anual. Segundo Eduardo Pratas,

volve projetos em várias áreas, como por
exemplo o design de mobiliário, decoração
e design de interiores e também a coordenação, gestão e fiscalização de obra. Contudo, é na área da remodelação, reabilitação e manutenção de edifícios, apartamentos e espaços públicos que assenta a atividade principal da empresa.
“Somos uma empresa líder no que se refere
às manutenções e reabilitações de imóveis
de investimento, prestamos um serviço
completo de materiais e serviços de qualidade e confiança. A Amarelo e Prata é reconhecida como um dos parceiros principais nos
setores de projeto e beneficiação de imóveis
de investimento” afirma Eduardo Pratas.
Embora concentre a sua atividade na Área
Metropolitana de Lisboa, para a Amarelo e
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perspetivam-se investimentos a curto prazo em projetos de reabilitação que assentam na compra de imóveis, com respetiva
reabilitação e venda.
Com uma equipa de onze profissionais qualificados em todas as suas áreas de intervenção, a empresa tem vindo a conseguir
assegurar o seu compromisso com grande
responsabilidade e respeito pelo cliente,
garantindo assim o cumprimento dos prazos e qualidade nos serviços prestados.
“Fazemos questão de trabalhar sempre
num ambiente de aprendizagem e focado nos objetivos. Valorizamos e aplicamos a ética profissional de forma a identificar e satisfazer continuamente as necessidades e expectativas dos clientes.
Temos um compromisso importante com
a qualidade e, por isso, os nossos produtos e serviços trazem sempre valor acrescentado”, conclui.

ERA SINES

Serviços que fazem a diferença
Instalou-se em Sines apenas em 2014, mas tem a ambição de ser
líder de mercado na região de Sines e Santiago do Cacém.
João Lopes, responsável pela Era Sines, viu neste operador
mundial de franchising imobiliário uma oportunidade de
sucesso. Destaca os serviços prestados pela imobiliária como
o fator diferencial perante a concorrência.

► Era uma vez uma máquina a vender
casas. Era uma vez uma imobiliária com
formação contínua e perto dos clientes.
Era uma vez a Era, um operador mundial
de franchising imobiliário presente em
Portugal desde 1998, tendo hoje mais de
200 agências distribuídas pelo território
nacional. O Empresas+® foi conhecer a
Era Sines e perceber a razão pela qual
João Lopes se tornou franchisado desta
rede imobiliária. “Comecei como consultor, como tantos outros, até que surgiu o
convite para iniciar e liderar um projeto
Era em Vila Nova de Milfontes. Implementei a loja e tudo o que estava inerente a
isso, até que surgiu a oportunidade de
adquirir o franchising em Sines. Já conhecia bem o setor e por isso decidi arriscar,
tendo aqui chegado em 2014”, explica o
broker da Era Sines.
A aposta na Era foi desde sempre uma
certeza para João Lopes, que se assume
sentir identificado com a filosofia, com os

valores e método de trabalho da rede.
“Destaco a proatividade e a credibilidade. Nós aqui mostramos aos clientes o
porquê de cobrarmos cinco por cento sob
uma transação. Temos dez serviços que
prestamos e que explicamos a todos os
clientes”, refere, explicando ainda esses
mesmos serviços. “Avaliamos o imóvel e
depois ajudamos o cliente a tornar e a ter
o imóvel apresentável. Fazemos uma fotoreportagem, anunciamos na internet,
colocamos a placa e integramos o imóvel
no nosso plano de marketing. De seguida
selecionamos os compradores mais interessados e, se for necessário, temos um
departamento processual que ajuda nas
questões do apoio financeiro. Por último,
destaco o nosso serviço de operações
partilhadas, assim como o contacto mensal com os clientes para transmitir toda a
informação necessária”.
Estes serviços, na opinião de João Lopes,
diferenciam a Era perante a concorrên-

João Lopes

cia. Lamenta apenas o facto de “as pessoas se preocuparem com o que pagam
de comissão e não com os serviços que
lhe são prestados”.
Sines e Santiago do Cacém são os dois
concelhos onde a Era Sines tem influência, dedicando grande parte da sua atividade para a mediação de residências,
terrenos e quintas.
Acompanhando a tendência do setor,
também João Lopes tem sentido o aumento de investidores estrangeiros na
procura de terrenos e propriedades para
se instalarem na costa vicentina. A nível
interno, o broker também sente um crescimento na procura de casa por parte
dos portugueses, essencialmente pela
abertura ao consumo e aumento da faci-

“AVALIAMOS O IMÓVEL E DEPOIS AJUDAMOS
O CLIENTE A TORNAR E A TER O IMÓVEL
APRESENTÁVEL. FAZEMOS UMA
FOTOREPORTAGEM, ANUNCIAMOS NA INTERNET,
COLOCAMOS A PLACA E INTEGRAMOS O IMÓVEL
NO NOSSO PLANO DE MARKETING”

28

lidade a créditos bancários que se tem
vindo a sentir. Hoje, João Lopes está apenas dedicado ao seu projeto em Sines,
assumindo por isso que pretende ser líder no mercado de Sines e de Santiago
do Cacém num curto espaço de tempo.
“Depois, se houver oportunidade, poderei abrir outra loja”, acrescenta.
“Na Era trabalhamos com zonas específicas de trabalho, não nos misturamos.
Cada loja e cada comercial tem uma zona própria de trabalho porque nós acreditamos que a proximidade e a afinidade
que temos com o cliente vendedor é o
segredo do nosso sucesso. Nós vemos o
negócio pelo lado da venda e por isso a
nossa preocupação é o cliente vendedor”, conclui.

FINACASA SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS

“Somos a chave do seu negócio”
Criada em 2014, a Finacasa chegou ao mercado com um espírito e conceito inovador. Trata-se de uma
agência de serviços imobiliários que não tem porta aberta ao público, mas que assume ser esta uma
das suas mais-valias. A empresa de Nuno Tavares especializou-se na mediação de imóveis da banca,
segmento que tem permitido um crescimento constante ao longo do tempo.

► Desde 2014 que a cidade de Setúbal
passou a contar com mais uma agência
de serviços imobiliários. Não se trata
apenas de mais uma agência, mas sim
de uma empresa que chegou a este mercado com um posicionamento diferenciador. A particularidade é que não tem uma
porta aberta ao público em geral, característica unanimemente atribuída a agências imobiliárias. Mas nem por isso a Finacasa fica atrás da concorrência. Nuno
Tavares, o administrador da empresa, reconhece mesmo que a sua localização e
o conceito inovador acarretam vantagens
ao negócio. “A Finacasa é um escritório,
mas está localizada num ponto estratégico da cidade de Setúbal, onde diariamente passam centenas de pessoas que pa-

-se na venda de imóveis da banca. Um
segmento de atividade que Nuno Tavares
pretende continuar a explorar. “Por vezes
trata-se de casas de baixo custo e por isso
as agências tendem a fugir destes negócios, pois os bancos pagam à percentagem. Mas eu prefiro ganhar pouco, mas
ganhar sempre, de forma continuada”.
O crescimento da Finacasa tem acompanhado o crescimento do setor imobiliário
em Portugal. O administrador salienta o
forte crescimento do investimento estrangeiro no nosso país como a tendência dos
últimos anos. Comprar imóveis com o objetivo de os recuperar para uma posterior
rentabilização é o foco do investidor, e
neste aspeto Setúbal não foge à regra. É a
cidade onde a Finacasa maioritariamente
desenvolve a sua atividade, daí Nuno Tavares testemunhar a realidade da cidade
sadina. “Temos praias lindas, uma das
baías mais bonitas do mundo e temos
Tróia, fatores que potenciam o turismo. E o
ramo imobiliário relaciona-se inteiramente
com o turismo. Setúbal, há uns anos a esta parte, tinha parado no tempo, mas felizmente está agora a caminhar no sentido
de divulgar a cidade como um lugar turístico onde as pessoas se sintam bem”.
Para além de Setúbal, também os concelhos de Palmela, Pinhal Novo e Barreiro
são trabalhados pela Finacasa, apesar de
as atenções ao nível das angariações estar na cidade capital de distrito. “A angariação é a chave do negócio do ramo imo-

ram e observam o nome Finacasa. O facto de não ter uma porta aberta permite-me ter muito mais flexibilidade”.
A Finacasa tem apenas dois anos de atividade, mas Nuno Tavares transporta já
uma vasta experiência no setor. Trabalhou durante nove anos no mercado imobiliário para outras empresas antes de se
lançar num projeto independente. “Iniciei
esta aventura porque estabeleci vários
contactos ligados a este ramo, à banca,
nas conservatórias, na Câmara Municipal
e nas finanças. Percebi que tinha condições, conhecimento e experiência para
arriscar”, confessa.
Apesar de efetuar todos os serviços de
compra e venda de imóveis, arrendamentos ou permutas, a Finacasa especializou-
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biliário. Quanto melhor for a angariação,
mais rápido teremos sucesso em concretizar uma venda”, explica.
O acompanhamento próximo ao cliente é
o fator que Nuno Tavares destaca como
mais-valia da Finacasa. Trata-se de uma
realidade presente na identidade da empresa desde o primeiro contacto do cliente, até ao dia da escritura do imóvel.
Com nome e marca registada, a Finacasa
pretende agora consolidar-se no mercado
setubalense. “O objetivo principal passa
por um crescimento interno. O crescimento
implica trabalhar bem a zona, angariações
de qualidade, concretizar mais negócios e,
se possível, conseguir um maior volume de
negócios”, conclui Nuno Tavares.

SUCATAS T&T

O espírito empreendedor
ao serviço do ambiente
É na Zona Industrial Vila Amélia, em Palmela, que encontramos a
Sucatas T&T, uma empresa de recolha de sucatas, nomeadamente
resíduos ferrosos e não ferrosos. Tem um ano de atividade e
nasceu pela vontade de Tiago Silva e Telmo Cova em dar um novo
rumo às suas carreiras profissionais. Garantem não estar
arrependidos da mudança e já faz parte dos planos a curto prazo
alargarem a atividade para um segundo armazém.

► O espírito empreendedor e a vontade
de alcançarem algo mais na vida levou
Tiago Silva e Telmo Cova a deixarem os
seus empregos e enveredarem por um
projeto em comum. Um trabalhava na
Volkswagen Autoeuropa e o outro era funcionário do Grupo Portucel. Em comum
têm o facto de serem cunhados e, contando com a ajuda do sogro de ambos,
embarcaram na aventura de constituírem
a Sucatas T&T. São precisamente os três
as únicas pessoas responsáveis pelo funcionamento da empresa, mas garantem
que não estão arrependidos da mudança. “É um projeto que nasceu do nada e
começou numa brincadeira entre nós
dois. Começamos por desenvolver esta
atividade como part-time e fomos ga-

nhando alguns contactos onde recolhíamos e comprávamos sucata. Esta ideia
surgiu no final de 2015 e em 2016 montamos este armazém de reciclagem de
resíduos. É um negócio que pensamos
que poderia modificar a nossa vida e assim aconteceu”, conta Tiago Silva.
A empresa encontra-se localizada na Zona
Industrial Vila Amélia, em Palmela, onde
recebe todo o material ferroso (ferro, chapas e bidons) e não ferroso, como é o caso
de inox, alumínio, latão, cobre, motores,
placas de computador, televisores e cartão. “No nosso armazém fazemos dois tipos de trabalho: desfiamos cobre num
equipamento apropriado e fazemos a limpeza do material”, explica Tiago Silva.
Aqui, um dos segredos para o sucesso do
negócio reside na triagem de todos os elementos dentro dos equipamentos recebidos para a descoberta de componentes
ainda mais valiosos que o metal. Um trabalho minucioso e especializado mas que
recompensa, garantem. “Nós vivemos à
base da procura da sucata e o preço oscila de acordo com a procura. Antigamente
ninguém sabia analisar os metais, e hoje
as pessoas estão mais especializadas,

Cliff Castillo, António Esteves,
Telmo Cova e Tiago Silva

conseguem distinguir os diferentes materiais”, lamenta Tiago Silva, apontando este como um dos problemas do mercado.
Ao contrário do que seria de esperar, a
Sucatas T&T não se deixa intimidar pela
concorrência de grandes empresas, confessando mesmo precisar delas para a
sua atividade. “As grandes empresas fazem-nos falta. Eles são os nossos clientes e sem eles não temos capacidade para comprar materiais, porque o difícil neste negócio não é vender, mas sim comprar”, sublinha.
Com apenas um ano de mercado, a Sucatas T&T encontra-se bem posicionada no
mercado e pretende mesmo já avançar
com a abertura de um segundo armazém. O objetivo passa por ampliar a em-
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presa, apesar de a nova localização ainda ser uma incógnita. “Queremos abrir
uma segunda unidade onde haja mais
população, pois é importante nesta atividade estarmos mais próximos das pessoas. Para além disso, vamos sempre
ponderar novos investimentos, nomeadamente em equipamentos alternativos para a nossa atividade”, conta Tiago Silva.
Para além do sucesso empresarial da Sucatas T&T, Tiago Silva e Telmo Cova orgulham-se de desenvolverem uma atividade amiga do ambiente. A diminuição de
resíduos na natureza e a consequente diminuição da poluição são fatores concretos que fazem os empresários terem ainda mais vontade de apostarem todas as
energias na empresa.

RESTAURANTE DONA BIA

Na Comporta, o melhor peixe
O Restaurante Dona Bia é um autêntico sucesso no que ao longo
da costa vicentina diz respeito. A cozinha tradicional portuguesa,
em especial os pratos de peixe, tem apaixonado portugueses e
estrangeiros. São já 23 anos de atividade onde a qualidade e a
confeção na hora fazem a diferença.
► A sua localização é excelente. Em plena costa alentejana, o Restaurante Dona
Bia desfruta de uma paisagem singular
capaz de apaixonar qualquer um. São
centenas os turistas que todos os anos
experimentam ou repetem o paladar que
conquista os amantes da cozinha tradicional portuguesa. Aqui o mais procurado
são os pratos de peixe grelhado no carvão e o marisco, especialidades que se
tornaram uma referência na região e que
são o “segredo” desta casa.
Ao contrário do que seria de imaginar, a
Dona Bia não é a responsável pelo espaço, mas sim Paula Morgado, que ano
após ano, faz do Restaurante Dona Bia
um caso de sucesso.

A empresária desenvolveu na Suíça, durante alguns anos, competências de hotelaria
que a fizeram arriscar num projeto, em sociedade, na Comporta. A sazonalidade do
negócio rapidamente veio ao de cima e era
emergente encontrar alternativas. “Em
1994 decidi abrir o Dona Bia e naturalmente o negócio foi evoluindo. Fui realizando algumas remodelações, consoante as necessidades, sempre em prol do bom funcionamento do espaço”, refere Paula Morgado.
Seja na sala ou na esplanada, os clientes
usufruem da vista para as dunas que escondem o mar, e de um ambiente calmo.
São já 23 anos de atividade e por isso torna-se difícil, para Paulo Morgado, enumerar as principais especialidades do espaço. “Todos os pratos são bastante procurados e é tudo feito na hora, consoante o pedido do cliente. Para entrada podem saborear as nossas pataniscas, as lulinhas fritas, uma salada de polvo, gambas à Dona
Bia ou uma saborosa salada de pimentos.
A nível de pratos trabalhamos essencialmente o peixe, que acompanha sempre o
arroz: arroz de coentros, de tomate, de fei-

Paula Morgado

jão, de grelos, de berbigão, de conquilha e
até de queijo. Raramente pedem batata, o
que dificulta o trabalho na cozinha, porque
temos de coordenar esse trabalho com o
do grelhador. O crescimento do número de
clientes tem tornado este trabalho mais
complexo. Ao longo de todo o ano é muito
procurado o peixe-galo, os carapauzinhos
fritos, o pregado frito, os filetes de garoupa, as enguias fritas com arroz de lingueirão e a canja de garoupa. Recentemente
introduzimos um prato que é a canja de
lingueirão e que está a ser bem aceite.
Relativamente às sobremesas, todas são
caseiras, e destaco a sericaia, o pudim de
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gila com amêndoa, a tarde de requeijão, a
mousse de maracujá ou a mousse de limão”, recomenda Paula Morgado.
O espaço funciona durante todo o ano,
apesar de o verão ser a estação do ano
que promove uma maior afluência de
clientes ao espaço. Por vezes, este facto
chega mesmo a ser um problema. O Restaurante Dona Bia tem capacidade de 60
lugares, um número insuficiente para a
procura que se regista quando o calor chega. “O turismo cresceu em Portugal de
uma forma geral e nesta zona, nos últimos
anos, vendeu-se muito a imagem da Comporta. No que respeita à praia e à paisagem é o melhor que nós temos. Contudo,
falta acompanhar em termos de restauração para dar resposta à procura. De Tróia
até Grândola há falta de restaurantes, é
um facto”, lamenta a empresária.
Ainda assim, a qualidade prevalece no Restaurante Dona Bia, prova disso são os clientes que há mais de 20 anos continuam a
frequentar o espaço.

ARTCORPU’S – CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

MARCA DE PRESTÍGIO Em
FORMAÇÃO E CUIDADOS De BELEZA
Esta é uma marca já conceituada no que respeita ao mercado da
estética e cabeleireiro. Na cidade de Felgueiras, a artCorpu’s
compreende um centro de formação profissional com as vertentes
de estética, cabeleireiro e barbeiro, contemplando um vasto leque
de cursos e formações específicas nestas áreas que, hoje em dia,
têm vindo a ganhar cada vez mais adeptos. Na gerência deste
projeto, desde a sua inauguração em 2014, está Bruno Teixeira e
Eduarda Alves que têm vindo a apostar na inovação e na procura
de novas técnicas e módulos para que possam imprimir no mundo
dos cuidados de beleza um cunho de criatividade e diferenciação.
► A artCorpu’s é um centro de formação
profissional que obedece à lecionação de
cursos nas áreas da estética e do cabeleireiro e que deu, no ano de 2014, os seus
primeiros passos como um espaço aberto
ao público disponível para receber alunos
com aptidões para estas vertentes.
Bruno Teixeira e Eduarda Alves são os administradores deste centro que “começou por uma brincadeira”, contam. “A minha formação académica é na área da
gestão e, no início deste projeto, eu não
iria sequer fazer parte da gerência. Propus à Eduarda Alves a parte da imagem
do centro, desde o logótipo, com a ajuda
do amigo Domingos Ribeiro, a outras
questões relacionadas com a comunicação da marca, bem como a criação e organização da empresa”, explica Bruno
Teixeira a quem, mais tarde, foi estendido
o convite por parte de Eduarda Alves, formada em cabeleireiro, para que assumisse consigo a gerência da artCorpu’s.
O convite foi aceite e, de imediato, algumas barreiras foram quebradas, como
foi o caso da escolha da localização da
escola que estava a ser, de facto, “um
grande problema. Visitei vários espaços
e estava com grande dificuldade para
encontrar aquele que seria o ideal. Com
a entrada do Bruno na administração,
no próprio dia, encontrámos este que é,
ainda hoje, o local onde tudo acontece”,
relembra a sócia-gerente com orgulho e
alguma nostalgia.
Foram imensas as noites passadas em
claro envolvidos no meio de planos e

Eduarda Alves e Bruno Teixeira

obras para que tudo resultasse até à data da inauguração da escola. No entanto,
havia pormenores que faziam toda a diferença e que eram uma clara aposta, mesmo antes da abertura da artCorpu’s.
reconhecidos no mercado português e
que dizem respeito a esta área”. Na
artCorpu’s há, por isso, lugar para homens
e mulheres, “desde que mostrem vontade
de aprender e sejam responsáveis, pois
esta é uma verdadeira escola onde até as
faltas dos alunos têm de ser justificadas.
Somos bastante exigentes no que respeita
ao aproveitamento dos nossos formandos
uma vez que, no mercado de trabalho, é o
nosso nome que está representado através dos profissionais que são aqui formados”, explica a gerência.

CERTIFICAÇÃO COMO PRIORIDADE

“A nossa grande preocupação residia na
certificação do nosso centro de formação. Queríamos, antes de ter uma porta
aberta ao público, transmitir confiança
aos futuros alunos e, por isso, apostámos
desde logo em certificar a artCorpu’s.
Normalmente, os processos de certificação só são levados a cabo após a abertura da empresa mas nós, mais uma vez,
quisemos ser diferentes”, diz Eduarda Alves. Neste sentido, esta é uma entidade
formadora certificada pela DGERT e só
depois de ter este dado como adquirido é
que a artCorpu’s foi inaugurada, já com
uma lista de alunos em espera para que
fossem iniciadas as primeiras formações
nas vertentes de estética e cabeleireiro,
em outubro de 2014.
FORMAÇÕES DIFERENCIADAS
EM ESTÉTICA E CABELEIREIRO

Bruno Teixeira explica que os serviços e
áreas de atuação da artCorpu’s se podem
dividir em três grandes vertentes: a estética, o cabeleireiro e o barbeiro. “Dispomos
de uma distinta variedade de cursos nestas três grandes áreas relacionadas com
os cuidados de beleza. Apostamos muito
em cursos diferenciados e, neste momento, lecionamos todos os módulos que são
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NOVIDADES SÃO UMA MAIS-VALIA

Bruno Teixeira e Eduarda Alves preocupam-se em proporcionar aos seus formandos cursos e formações diferenciados para que melhor possam especializar-se na área pretendida. “Temos o objetivo de intensificar cada vez mais as nossas idas ao estrangeiro e aumentar as
participações em feiras para que possamos trazer novidades de outros países e
as possamos implementar no nosso centro”. Na vertente da estética, por exemplo, está já estruturado o curso de tatua-

UM FUTURO DE CONSTANTE
INVESTIMENTO

gem que conta com uma sala destinada
para a lecionação dessa formação. Sala
essa que, para Eduarda Alves, é motivo
de grande admiração, “uma vez que tem
uma parede com um graffiti que é uma
verdadeira obra de arte”.
A FAMÍLIA ARTCORPU’S

A maioria dos formandos da artCorpu’s
reside na região do Vale do Sousa e são
provenientes, essencialmente, dos concelhos de Felgueiras, Fafe, Celorico,
Mondim de Basto, Marco de Canaveses,
Baião e Amarante. No entanto, esta escola de formação profissional conta também com alunos de outros pontos do
país e até do estrangeiro, quer pelos va-

que temos esse feedback por parte das
entidades onde os nossos formandos
realizam o seu estágio. A grande maioria
deles consegue, com facilidade, encontrar emprego ou acaba por criar o seu
próprio negócio, numa visão mais empreendedora que também nos agrada
imenso”, diz Bruno Teixeira.

lores competitivos que consegue praticar nos seus serviços, quer pela aposta
na formação dos próprios formadores
que são, para a gerência e para os alunos, uma grande mais-valia. “Acreditamos que o nome da artCorpu’s começa
já a ter algum impacto no mercado da
estética e cabeleireiro e, a verdade, é
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Neste momento, um dos grandes focos
da artCorpu’s passa pelo projeto artRodas, cujo objetivo é a dinamização de um
transporte para os formandos, desde o
domicílio até à escola e vice-versa. “Alguns alunos não têm facilidade de transporte para chegar às nossas instalações
e pensamos que este será um bom apoio,
a implementar ainda este ano. Por outro
lado, pretendemos criar uma espécie de
coffee shop na nossa escola, uma boa
oportunidade para os nossos formandos
aqui fazerem refeições acessíveis. Queremos, sobretudo, proporcionar um ambiente acolhedor aos alunos”. O intuito é
continuar a investir na artCorpu’s e nunca permitir que este seja um projeto já
concluído, por isso, “o investimento em
novas formações será sempre uma constante, para além das contínuas melhorias
no próprio espaço, bem como nos materiais, produtos e equipamentos utilizados
na lecionação dos cursos, sempre com
uma qualidade irrepreensível”, rematam
os gerentes.

O MOINHO

Uma história centenária
ligada à padaria
Na cidade de Amarante podemos encontrar um projeto
diferenciador que aposta na produção e divulgação do que melhor
se faz a nível gastronómico na região. O Moinho é uma marca
reconhecida na cidade e tem nos seus clientes a prova de que a
qualidade e a tradição são o verdadeiro cartão de visita de uma
casa com uma história centenária ligada à padaria.

► “O Moinho nasce numa família centenária de padeiros. O meu bisavô foi dos
primeiros padeiros de pão de Padronelo,
distribuindo-o de carroça, de segunda até
sexta-feira, para Fafe, Guimarães, Vizela.
O meu avô que nasceu 24 anos depois
também era padeiro, eu nasci 24 anos
depois sou padeiro, a minha filha que
nasceu 24 anos depois porventura poderá também ser uma empresária nesta
área”, explica André Morgado, proprietário da marca O Moinho.
A marca Moinho foi criada há 20 anos pelos pais do atual proprietário e tornou-se
uma casa de referência por fornecer aos
clientes produtos de muita qualidade.
“Oferecemos aos clientes algo diferenciado no mercado”, explica, destacando alguns produtos típicos que aqui o cliente
pode encontrar como o Pão de Padrone-

lo, a bola de carne, pão de ló ou ainda os
bolos de aniversário com uma massa tradicional feita à mão.
O reconhecimento da qualidade dos produtos apresentados pel´O Moinho levou
à necessidade de criação de novos serviços dentro da casa. “A minha mãe começou a fazer casamentos porque as pessoas reconheciam a qualidade da casa.
Juntou-se a uma cozinheira e começaram
com este projeto. Os clientes queriam O
Moinho nos eventos deles, mas a dificuldade em encontrar espaços que possibilitassem o acesso a equipas de catering
exteriores, fez com que este serviço estacionasse”, explica André Morgado, salientando que tinham uma estrutura
montada com capacidade de material para responder a eventos com uma média
de 300 pessoas.

Novas oportunidades
de mercado

Como o negócio da pastelaria é bastante
dispendioso e, segundo André Morgado,
é um negócio sem grandes perspetivas
de futuro, o empresário procurou abraçar
novas áreas de negócio. “Montamos um
snack-bar numa zona industrial e aprendemos a trabalhar o low-cost. Depois
olhei para o material que tínhamos, para
as 300 pessoas que poderíamos servir, e
tentei encontrar uma solução. Numa
perspetiva de marketing pensei que,
usando o material dos caterings antigos,
com a nossa qualidade do produto, poderia voltar a afirmar esta área e explicar às
pessoas que podem consumir produtos
de elevada qualidade.
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Assim, direcionaram-se para o mercado
dos eventos, corporativos e institucionais, servindo com grandes padrões de
qualidade e profissionalismo as necessidades dos clientes. “Eu posiciono-me
num mercado diferente, um mercado que
não é para pessoas e para empresas
com posses, mas sim para pessoas e empresas que apostam na qualidade dos
produtos e serviços”, sublinha André
Morgado, acrescentando que atualmente
contam com bastante procura para diversas câmaras municipais e entidades particulares para eventos de apresentação
de produtos, coffee breaks, entre outros.
“Levamos a comida feita, é rápido, eficaz
e limpo. Poupamos trabalho ao cliente e
incutimos qualidade ao serviço que este

apresenta. No serviço de catering não podemos permitir que falte alguma coisa ao
cliente”, nota.
André Morgado confessa que quando
prestam um serviço de catering o principal foco passa por se colocarem no papel
do cliente, disponibilizando-lhes um serviço e produtos que se adequem às suas
pretensões e desejos. “Temos crescido e
aprendido muito. Eu acho que o primeiro
ano em qualquer negócio é o ano em que
estamos dispostos a aprender”, conta.
“A Câmara Municipal de Amarante, o Instituto Empresarial do Tâmega e a Associação Empresarial acreditaram no projeto e apostaram em nós. Sentiram que podíamos partir do nada e fazer algo diferente e novo com produtos tradicionais
como as bolas de carne ou a bola de cogumelos Shiitake”, confessa André Morgado que procura continuar a apostar em
produtos de elevada qualidade, e principalmente da região. “Se não apresentássemos a açorda de marisco em pão de
sêmea, o rojão em pão de milho, o panado, rissol ou bolinho de bacalhau com arroz de feijão, os presuntos e os queijos,

Cavaca do Moinho. A doçaria conventual
e o cake design também marcam presença dentro destas portas, ou seja,
oferta não falta para o cliente se deliciar
com produtos de qualidade.

éramos mais um serviço, mas queremos
ser diferentes”, acrescenta.
Os pais de André Morgado contam atualmente com “uma casa como sempre sonharam no centro da cidade, O Moinho
no centro histórico, uma casa muito bonita com uma arquitetura excecional”.
Neste espaço, o Pão de Padronelo, o
pão de ló e a bola de carne têm um lugar
de destaque, mas o ex-líbris é mesmo a

Um futuro repleto de projetos

Olhando para o futuro, o empresário
confessa que o projeto passa por, com
dinheiros próprios, testar se será possí-
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vel num evento desportivo servir entre
100 e 200 pessoas em parceria com a
organização. Outra aposta em cima da
mesa está assente na criação de condições para a realização de serviços numa
área geográfica a mais de 200 quilómetros de distância.
“Os clientes sentem que num ano se mudou muito, que apresentamos produtos diferentes, reinvestimos tudo o que ganhamos no catering. Espero não crescer muito, mas de forma sustentada”, confessa o
proprietário, salientando que, acima de tudo, a aposta das apostas passa por continuar a oferecer aos clientes o melhor serviço, o melhor acompanhamento, a melhor qualidade e os melhores produtos típicos das regiões do Douro e Tâmega.

MICAEL TEIXEIRA – UNIPESSOAL, LDA

NA BASE DO CONFORTO
Foi em 2015 que Micael Teixeira fundou uma fábrica de solas pré-fabricadas para a indústria de calçado,
à qual viria a atribuir o seu nome. Com uma experiência profissional na área difícil de igualar, a Micael
Teixeira dedica-se à produção de solas pré-fabricadas em diversos materiais, primando sempre pelas
boas condições para os funcionários e satisfação dos clientes. Com uma junção de conhecimentos e
vontade de vencer, Micael Teixeira oferece ao seu cliente a maior inovação e qualidade do mercado.

► Micael Teixeira ganhou desde muito cedo uma paixão por esta área de atividade.
Ainda muito jovem começou a trabalhar
na fábrica de solas pré-fabricadas da família, onde cresceu enquanto profissional.
Sendo esta uma grande empresa a nível
nacional, Micael Teixeira reuniu os conhecimentos necessários para dar início ao
projeto dos seus sonhos. Em 2015 decidiu
fundar a sua própria fábrica de solas pré-fabricadas, à qual atribuiu o seu próprio
nome. Hoje em dia conta com o apoio da
sua esposa e assistente administrativa,
Daniela Marinho, e juntos rumam no sentido da qualidade, conforto e satisfação do
cliente. Mesmo não estando neste projeto
desde o início, a assistente administrativa
tem sido uma peça fundamental no desenvolvimento deste projeto, mostrando
também uma grande paixão pela área e
revelando ainda que este é um projeto que
serve também de homenagem ao pai de
Micael Teixeira. “Queremos aproveitar para agradecer tudo o que o pai do Micael
nos transmitiu, pois tudo o que sabemos
devemos-lhe a ele. Foi ele que nos deu a
oportunidade de sermos o que somos hoje. Um muito obrigado a ele”.

A Micael Teixeira direciona-se para a produção de solas pré-fabricadas em neolite,
como alternativa ao couro, e em micro, para um resultado leve e confortável ao estilo clássico e, mais recentemente, tem
apostado nas máquinas de gravação a laser, também para a indústria do calçado.
Oferecem ao cliente uma grande diversidade de acabamentos adequados às suas
exigências, tendo consolidada a rápida
resposta e a presença permanente junto
dos seus colaboradores. Com um raio de
atuação a nível nacional para empresas
localizadas em Felgueiras e Guimarães,
Daniela Marinho afirma que trabalham
com os materiais necessários, que os
clientes exijam, e que muitas vezes têm
que cumprir normas impostas. Isto é, se
um determinado material utilizado por um
fornecedor não for de encontro à vontade
do cliente, procuram outro para conseguirem suprir essas necessidades.

riais diferentes, esta é uma empresa
que aposta fortemente na utilização de
máquinas que obedecem a uma tecnologia de ponta. As máquinas de laser,
por exemplo, pressupõem um investimento considerável mas “permitem à
Micael Teixeira apresentar ao cliente
um serviço totalmente personalizado, já
que têm a possibilidade de gravar na sola de um sapato o que este desejar, tudo dentro de portas”. A gerência da Micael Teixeira espera alcançar um crescimento significativo nesta vertente, visto
que é um serviço diferenciado e que
proporciona um acabamento diferente e
inovador, de alta qualidade e que os distingue dos demais. “Produzimos solas
especiais para as mais diversas ocasiões”, remata.
Apesar de possuírem uma vasta experiência e equipamento especializado,
quando questionados sobre a possibilidade de desenvolverem um trabalho
completo, isto é, a produção total do calçado, Daniela Marinho garante que começaram a trabalhar as solas pré-fabricadas e é nessa área que pretendem
continuar. Esta é a área para a qual dire-

INVESTIMENTO
EM TECNOLOGIA DE PONTA

Para além de poderem fornecer ao
cliente uma vasta gama de solas, coloridas, com diversos tamanhos e de mate-
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Micael Teixeira e Daniela Marinho

cionam o seu trabalho e só com a especialização lhes é permitido desenvolver
um trabalho com mais qualidade e rigor.
Com a oferta crescente no mercado é,
sem dúvida, essencial servir o cliente
com rapidez e de acordo com aquilo
que ele pretende. É neste sentido que
consideram essencial manter as boas
relações, tanto com os fornecedores,
como com o consumidor final. Essa ligação e acompanhamento foi algo que

que nasce um produto final tão diferente
do que é habitual.
Atualmente, a Micael Teixeira tem uma
produção diária entre 800 a 1000 pares
de solas pré-fabricadas, mas afirmam que
se alguém os solicitar para a produção de
um número elevado de peças, conseguem responder e cumprir o prazo estipulado entre as empresas. Daniela Marinho
confirma que garantiam a produção,
“nem que tivéssemos que trabalhar dia e
noite, é para isso que cá estamos, conseguimos sempre responder, sem medo,
destemidos e com vontade de vencer”.
Ainda em conversa com o Empresas+®,
Daniela Marinho revela que para o futuro pretende apenas manter a qualidade
que conseguiram até aos dias de hoje,
mas não esconde o desejo de aumentar
a produção, sem ambições de produzir a
grande escala. A Micael Teixeira consegue diferenciar-se no mercado pela excelente relação preço/qualidade, sem
nunca falhar com nenhum cliente, bem
como seguindo à risca o cumprimento
de prazos, mantendo os elevados níveis
de qualidade.

Micael Teixeira procurou implementar
na sua empresa desde que entrou no
mercado. Mas mais importante ainda é
prezar todo o corpo técnico que da sua
empresa fazem parte. O sócio-gerente
mantém uma relação de amizade e entreajuda com todos os seus colaboradores, considerando que alguns deles,
que o acompanhavam há muito tempo
no negócio da família, “já não são funcionários, são amigos, é uma segunda
família, e às vezes até é a primeira”.
MÃOS À OBRA

Micael Teixeira não faz apenas o acompanhamento junto de clientes, ele próprio
faz questão de participar nos trabalhos
desenvolvidos e só assim se sente realizado. Ao manter-se junto das linhas de
produção pode também ele exercer a profissão que o preenche. Daniela Marinho
revela ainda que o próprio gerente “passa aqui noites a orientar tudo para no dia
seguinte os funcionários começarem a
trabalhar com tudo organizado”. É num
clima de amizade e proximidade entre a
entidade patronal e o corpo trabalhador
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RESTAURANTE CAFFÉ-CAFFÉ

Um restaurante
com prazer em servir
O Restaurante Caffé-Caffé é uma referência gastronómica de
excelência do concelho de Felgueiras. Situado na freguesia de
Refontoura, este restaurante dispõe de um espaço moderno e
acolhedor com capacidade para 150 pessoas. Por entre todas as suas
especialidades, destaca-se o cabrito assado e o bacalhau com broa.
► “Aqui venho de vez em quando, quando
me apetece apreciar um bom prato típico
da região”. Este é um dos muitos comentários que se pode ler numa das páginas do
Restaurante Caffé-Caffé, e que serve muito bem de mote para aquilo que vamos introduzir a seguir. Se procura um restaurante para ser bem servido no concelho de
Felgueiras, este é certamente uma boa escolha. Não é todos os dias que encontramos um espaço como este, que harmoniza
a qualidade da cozinha típica portuguesa
com um ambiente moderno e acolhedor.
Já para não falar do atendimento que é exímio e peculiar, bem ao jeito de Vitor Carvalho, o seu orgulhoso fundador. E motivos
não lhe faltam para o ser. Repetiu-nos por
várias vezes ao longo da entrevista: “Tenho
muito gosto na casa que tenho”, também
visível pelos sinais de contentamento estampados na sua cara.
“Acabei de colocar uma torta de laranja
no forno”, dizia-nos logo de início.“Sou eu
que faço todas as sobremesas que temos
aqui”. Ficamos obviamente admirados
com toda a sua destreza e questionamos
logo de seguida: “E a restante cozinha?”.
Bem, essa fica a cargo da sua mãe e esposa, as verdadeiras cozinheiras da casa. São elas as responsáveis pela confeção das várias especialidades do Caffé-Caffé. A principal especialidade é o cabrito. Sobre este prato, a única coisa que

Glória Moreira, Vitor Carvalho e Tiago Carvalho

se pode adiantar é que precisa de ser pequeno, que tenha até cinco quilos de peso e depois é assado em forno a lenha.
Os outros segredos ficam guardados para
quem o sabe fazer bem. Com este certame já participaram por três vezes numa
feira internacional gastronómica realizada em Espanha, a convite do Município
de Felgueiras. Receberam já várias visitas de órgãos de comunicação social e
certamente não vão ficar por aqui. Para
comer cabrito assado durante a semana,
o melhor mesmo é fazer uma encomenda. Às sextas, sábados e domingos, este
prato é já parte integrante da carta. Se
não for apreciador desta iguaria, existem
outras que não ficam nada atrás. O bacalhau com broa, o tradicional bife à casa
ou o franguinho da guia, são umas excelentes alternativas para uma boa experiência gastronómica no Caffé-Caffé. De
salutar é também a magnífica montra de
peixes frescos, renovada diariamente.
Quanto às sobremesas, já vimos que a
sua confeção é toda ela caseira. Desde a
famosa torta de laranja, ao cheesecake
ou à mousse de chocolate de manteiga de
amendoim ou café, são todas boas razões
para quebrar qualquer regime. No que se
refere aos vinhos, o vinho da Lixa é prata
da casa, mas existem outras variedades
de variadas regiões do país que pode escolher para acompanhar a sua refeição.

O espaço não é pequeno, tendo renascido de uma velha casa centenária em
avançado estado de degradação. O Restaurante Caffé-Caffé é composto por três
salas com capacidade para 150 pessoas,
por isso, se resolver visitar este espaço
nos dias de maior afluência, o melhor é
mesmo reservar.
O Restaurante Caffé-Caffé tem vindo a introduzir algumas novidades ao longo de
todo o seu percurso. É provável que fique
surpreendido se pedir uma água e servirem-lhe uma garrafa diferente e com o rótulo do restaurante. Isto acontece porque
toda a água servida neste espaço é purificada e engarrafada dentro do próprio espaço, através de um sistema de filtragem
interno. Já que falamos em tecnologias, os
novos sistemas informáticos também se
encontram bastante presentes no restaurante através de receitas eletrónicas, onde pode ver as imagens e o conteúdo dos
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pratos existentes. É provável que veja também ao peito de Vitor Carvalho um crachá
eletrónico que lhe vai dar a informação
dos pratos que estão a sair no momento.
Se com tudo isto ficou com vontade de
experimentar, sentir-se-á ainda mais motivado com o que lhe vamos dizer a seguir. Vitor Carvalho fundou o Restaurante
Caffé-Caffé há precisamente 18 anos.
Quis criar uma casa à sua imagem e assim o fez, com uma particularidade bastante notável. Quando o Euro ainda não
tinha entrado em vigor, o preço de todos
os pratos servidos no restaurante fixava-se nos 1500 escudos. Com a transição
para a moeda única o mesmo valor manteve-se, ou seja, passaram a custar
7,50€. E quando dizemos todos, são
mesmo todos, desde o peixe à carne.
Dificilmente encontrará um espaço desta
natureza com esta relação qualidade/
preço tão acessível.

SALÃO DE CHÁ CHOCOLATE E CANELA

Um prazer chamado
Chocolate e Canela
Chocolate e Canela é o nome de um salão de chá situado
no concelho de Felgueiras. Com um conceito muito próprio,
este espaço distingue-se pela sua oferta à base de produtos
de confeção própria e com pouca adição de açúcar.
► O que é que acontece quando se juntam dois afrodisíacos como o chocolate e
a canela? Aparentemente, uma intensa
combinação de sabores para o palato dos
mais gulosos. Mas neste caso falamos de
uma combinação que resultou num projeto digno de ser partilhado. Chocolate e Canela é o nome de um salão de chá situado
no concelho de Felgueiras que surgiu para
marcar este mercado pela diferença. Não
é uma pastelaria, não é uma padaria e
muito menos uma confeitaria. É apenas
um salão de chá que promete deixar qualquer um deliciado pela diversidade que
tem. Mas afinal o que distingue esta casa
das outras? Por mais que se tente, nunca
vamos conseguir transparecer aquilo que
o Chocolate e Canela verdadeiramente é.
Talvez consigamos ajudar através da ilustração desta reportagem, mas o melhor é
mesmo parar e visitar. E acredite que não
se vai arrepender.

Damos-lhe algumas boas razões para querer experimentar. Não podemos dizer que
existe uma só especialidade, existem várias, e tudo graças às mãos de Adélia Pereira que confeciona as verdadeiras especialidades. Era já conhecida na cidade pelos seus dotes de pasteleira e esse foi naturalmente o principal fator para o início
desta atividade. O Chocolate e Canela está
aberto há pouco mais de um ano e a ideia
inicial de Vítor Vieira, mentor deste projeto,
nunca foi conceber uma pastelaria com as
noções habituais e comuns, mas sim demarcar-se pela diferença e pela qualidade
dos produtos. O negócio começou por ter
tanto sucesso que, no espaço de apenas
um ano, multiplicou-se e mantém-se até
aos dias de hoje com duas casas.
Os bolos são, talvez, o principal cartão de
visita, uma vez que são de fabrico caseiro
e diário. O bolo de brigadeiro é dos mais
procurados da casa. O pão de ló, um pou-

Adélia Pereira e Vítor Vieira

co húmido, é feito através de uma receita
única, visto ser preenchido com nozes,
maça e canela e ovos moles. O cheesecake e os restantes semifrios são também
uma verdadeira referência e, para isso,
Adélia Pereira confessa que exigem muita
criatividade. Uma das grandes particularidades de todas estas receitas é a baixa
adição de açúcar, e mesmo assim os doces conseguem ser irresistíveis. Para
quem não é amante de doces, as torradas
são também uma boa opção para quem
gosta de experiências diferentes e igualmente deliciosas. Estas não são de fabrico
próprio e também não são todas iguais. A
grande diferença é que levam pedaços de
frutos secos como nozes, avelãs ou amêndoas e fazem-se acompanhar por um misto de compotas de frutos.
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Bom, se acha que estes ainda não são
bons motivos para querer experimentar,
conseguimos ainda enumerar mais alguns. Os sumos naturais, por exemplo,
são uma opção saudável para acompanhar qualquer que seja a refeição porque
são feitos através de frutas naturais. Os
crepes são outra especialidade e distinguem-se pela confeção própria diária também. Qualquer um destes produtos é feito
na hora do pedido para que a qualidade
esteja bem presente no momento de os
comer. No verão, sendo a estação quente
que é, as taças de gelados são bastante
apetecíveis.
A começar pelos produtos e a acabar no
próprio espaço, fica a garantia de que esta
experiência tem tudo para ser o mais aprazível possível.

F. HENRIQUE

Uma marca
para o comércio de peles
Sediada em Felgueiras, a F. Henrique é uma empresa especializada
na comercialização por grosso de peles para a indústria
do calçado. No mercado há já vários anos, a empresa de Henrique
Brochado dispõe de uma já comprovada experiência no setor
e de um know-how inigualável.
► No mundo das peles, poucos são os
que não conhecem Henrique Brochado,
ou o Henrique das peles, como popularmente é conhecido. É um empresário de
Felgueiras que conhece como ninguém as
peles dos sapatos. Neste mercado, está
há quase 40 anos. Começou por trabalhar
aos 11 anos num armazém local de peles.
Depois de passar por uma experiência
profissional, Henrique Brochado estabeleceu-se com apenas 25 anos como representante de uma fábrica de curtumes sediada em Alcanena. Essa fábrica produzia,
Henrique Brochado fazia as vendas e a fábrica fornecia e faturava diretamente com
o cliente. Há cerca de 13 anos a fábrica
encerrou, ficando este sem a sua representada. A própria indústria dos curtumes
atravessava algumas dificuldades no mercado e foi desde então que o empresário
resolveu inverter o rumo do seu negócio,
passando a ser ele próprio o comprador e
vendedor das peles.
A F. Henrique firmou-se assim como uma
empresa especializada no comércio por
grosso de peles. O negócio foi-se desenvolvendo gradualmente. Tanto que até o próprio empresário não esperava alcançar a
dimensão que tem hoje. Há cerca de três
anos, a F. Henrique transitou para um armazém renovado, na Zona Industrial de

Sendim, em Felgueiras, por uma questão
de organização logística. Dispõe de umas
instalações modernas, amplas, capazes
de armazenar uma considerável quantidade de stock. “É preciso ter stock porque os
meus clientes fazem pedidos todos os
dias”, revela Henrique Brochado. E não
são só os pedidos que abundam, mas
também as tendências do mercado se renovam constantemente, e há a necessidade de ter uma grande capacidade e variedade de oferta. “O nosso mercado é exigente e se não apostarmos na variedade,
somos ultrapassados”, reforça. E por variedade, entenda-se cores, acabamentos
e padrões diversos.
As peles da F. Henrique destinam-se única
e exclusivamente à indústria do calçado.
Trata-se de um produto 100% natural,
oriundo essencialmente de Itália e do Egito.
Por ser um produto algo delicado, é fundamental ter-se um conhecimento aprofundado sobre a sua origem para que seja aplicado corretamente no produto final. Para isso, Henrique Brochado tem sempre o cuidado de aconselhar os seus clientes sobre
as peles porque por vezes “uma pele que é
indicada para um sapato, nem sempre é indicada para uma bota” e é importante que
os fornecedores saibam qual a finalidade
do produto. Sobre este mercado, Henrique

Sílvia e Henrique Brochado

Brochado destaca a sua constante transformação. “Neste momento a indústria dos
sapatos encontra-se muito vocacionada
para a moda, o que por vezes para nós, fornecedores, nem sempre é fácil estar dentro
de tudo ao mesmo tempo e precisamos de
acompanhar ao máximo a sua evolução”.
Uma das grandes particularidades desta
empresa é que a grande maioria das suas
peles são adquiridas sem acabamentos.
A ideia é que o acabamento seja feito de
acordo com o desejo do cliente. “Normalmente os meus clientes dizem-me o tipo
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de peles que querem e, mediante o tingimento que temos aqui, mando fazer a
transformação das cores nas indústrias
de curtumes”, explica.
Questionado sobre o futuro, Henrique Brochado salienta que “não podemos fazer
planos a longo prazo”. Espera, obviamente, que o negócio tenha continuidade e
que se sustente sob a mesma orientação.
Paralelamente com a sua filha, detém um
outro negócio de comércio de peles por
grosso e será essa a base da continuidade
da F. Henrique no mercado.

ABREUCAR SERVICE

“O seu carro em boas mãos”
Desde 1999 que a AbreuCar Service tem vindo a dar uma resposta
integrada ao nível da reparação e manutenção da mecânica
automóvel em toda a região do Vale do Tâmega. Complementa uma
série de serviços capazes de corresponder a todo o tipo de
automóveis por se tratar de uma oficina multimarca, que procura
uma constante atualização quer ao nível dos equipamentos, quer
ao nível da mão de obra. É, para além disso, uma oficina certificada
para a realização de manutenções dentro do período de garantia.
► Situada na cidade de Amarante, a
AbreuCar Service é uma oficina de reparação e manutenção automóvel que foi
fundada há 18 anos. Nasceu através de
Fernando Abreu, que mesmo antes de iniciar este negócio, trabalhava como chefe
de oficina numa outra concessionária. O
gosto pela mecânica automóvel foi incutido nos seus dois filhos que acabaram por
ingressar na área também. Constituiu-se
assim uma empresa essencialmente familiar, mas dotada de know-how no setor.
Apesar dos altos e baixos da economia
nacional/regional, o percurso da AbreuCar Service foi feito sempre de forma sustentável ao longo dos anos, tendo-se tornado numa das oficinas de referência a
nível regional.
Questionado sobre os serviços, Tiago
Abreu, filho do fundador e gerente da empresa, é perentório nas suas palavras:
“Nós fazemos aqui um serviço completo
no âmbito da reparação e manutenção
mecânica e elétrica”. Objetivamente, a
AbreuCar Service presta um conjunto de
serviços integrados a automóveis multimarca que vão desde a mecânica, à eletricidade e outros serviços adicionais como pneus, alinhamentos, reprogramações centralina, entre outros. “Vamos
evoluindo lentamente, mediante as nos-

Equipa de AbreuCar Service

sas possibilidades”, acrescenta. Por uma
questão de desenvolvimento natural da
empresa, a oficina acabou também por
introduzir uma zona de serviços rápidos
destinados às mudanças de óleo, filtros,
calços, entre outros. Ao nível dos equipamentos, a AbreuCar Service tem vindo ao
longo dos anos a atualizar-se perante o
mercado, com a aquisição de máquinas
de diagnóstico de ultima geração, habilitadas tanto para os carros mais antigos
como para os mais recentes. O mesmo
acontece com a mão humana, na medida
em que existe uma constante aposta na
formação de todos os colaboradores. A
AbreuCar Service é também uma das
poucas oficinas situadas em todo o Vale
do Tâmega certificada para a realização
de manutenções dentro do período de
garantia. “O cliente em vez de realizar na
concessão onde os preços são elevados,
pode fazer a manutenção do seu automóvel connosco e poupar até 50%, não perdendo a garantia do fabricante”.
A oficina de Fernando Abreu contempla o
selo Eco-Oficina, um conceito de uma rede
de mais de 200 oficinas independentes
em todo o país certificadas com a norma
ISO 9001 e 14001, que têm acesso a um
pacote de soluções que integram desde a
imagem corporativa, ao programa am-

biental, tecnologia, equipamentos e produtos financeiros. Este fator pode não ser
tão percetível ao cliente, mas Tiago Abreu
assegura que são este tipo de certificações que “nos dão credibilidade no mercado e que nos faz estar cá há 18 anos”.
A AbreuCar Service funciona de segunda
a sábado com uma grande flexibilidade
para o cliente pelo facto de ser uma oficina pequena em termos de recursos hu-
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manos. Este fator permite ainda fomentar a proximidade com o cliente que, neste caso em concreto, é visto como um
amigo e parte integrante da casa. A pensar na sua satisfação, Tiago Abreu garante que nunca irão fechar portas à evolução desde que esta ocorra de forma sustentável.
AbreuCar Service uma oficina multimarca,
de marca.

PIZZARIAS RICARDO

UM ESPAÇO DE ELEIÇÃO
NO VALE DO SOUSA
São quatro os espaços das Pizzarias Ricardo, distribuídos pela
região do Vale do Sousa, nos concelhos de Penafiel, Lousada,
Paredes e Felgueiras. Um conceito típico italiano é o que se propõe
ao cliente com um cardápio composto por pizas, pastas ou saladas,
no entanto, há mais para além disso e até a francesinha é uma das
bandeiras destas casas. Com menus regularmente atualizados,
o foco aqui reside na adaptação ao gosto do cliente e em
proporcionar-lhe uma oferta variada e distinta, assente em
ingredientes de uma qualidade irrepreensível.
► As Pizzarias Ricardo são já uma referência na região do Vale do Sousa e a sua
presença está atualmente assinalada em
quatro concelhos distintos: Penafiel, Lousada, Paredes e Felgueiras. Esta é uma
marca que completa no próximo ano o seu
20º aniversário e, desde o início, sempre
lhe foi associado o bom sabor das pizas e
a qualidade na sua confeção.
Óscar Novais, o administrador do grupo
Pizzarias Ricardo, explicou que, com o
passar dos anos, “houve necessidade de
ir adaptando as sugestões do menu, pelo
que se oferece muito mais do que pizas”.
Segue-se nas Pizzarias Ricardo o típico
conceito de restaurante italiano, com uma
oferta de pizas, pastas ou saladas. A Pizza

da Casa, composta por fiambre, chouriço,
bacon e cogumelos é muito apreciada, a
par da Pizza Calzone mas, para além disso, o conceito bem português de snack-bar está também aqui patente, com a
francesinha, o cachorro ou o prego. “No
início, as nossas casas eram mais conhecidas pelas pizas, mas os clientes começaram a questionar outras opções, até pelo prato do dia e, por isso, apenas na casa
de Felgueiras, temos o serviço de diária.
Fazemos sempre uma adaptação ao gosto
e preferência dos clientes de cada restaurante”, explica o administrador.
Certo é que o público jovem é, nas Pizzarias Ricardo, o principal cliente. No entanto, Óscar Novais recebe clientes de todas

Óscar Novais

as idades e responde com a máxima qualidade às exigências que surgem no dia-a-dia. O próprio turismo tem-se implementado com cada vez maior força no Vale do
Sousa e a disponibilidade de menus em
língua inglesa é uma mais-valia para chegar ao público estrangeiro. De referir ainda a possibilidade de optar por um menu
vegetariano, do qual é exemplo a Pizza Vegetariana à base de tomate fresco, espinafres, milho, cogumelos e orégãos.
“O nosso objetivo é cativar cada vez mais
clientes e fidelizá-los através da nossa
ementa tão rica e diversificada. Imagino
que o difícil seja escolher”.
A aposta na qualidade dos produtos e serviço prestado é motivo de orgulho nas Pizzarias Ricardo. O controlo de ingredientes e
todos os processos a eles associados é feito diariamente e existe grande preocupação na escolha de fornecedores certifica-

44

dos. Por outro lado, a questão da higiene e
limpeza é um ponto a considerar pela equipa de trabalho, motivada pela gerência para o rigor em todos os planos de limpeza.
“Quanto à confeção das refeições, todos os
ingredientes são preparados na sua véspera de forma a mantê-los sempre frescos e
garantindo a segurança dos alimentos que
colocamos na mesa do cliente”, explica
Óscar Novais, focando a política de todas
as pizarias: oferecer sempre um serviço exímio e alvo de recomendação.
Ainda este ano, a principal aposta irá recair sobre as entregas ao domicílio com a
criação de um ponto de fabrico exclusivo
para esta vertente, sem que seja necessário interferir na dinâmica dos restaurantes, o que “irá permitir chegar a um
cada vez maior número de clientes e tornar também este um serviço mais satisfatório”.

ÓPTICAS CUNHA

A experiência
é a chave do sucesso
É das casas mais antigas de Amarante e das mais reconhecidas
a nível local pelo seu rigor, compromisso e profissionalismo.
As Ópticas Cunha, situadas também na Vila da Cova da Lixa,
possuem uma vasta experiência no setor adquirida ao longo
dos seus 30 anos de existência.
► Em Amarante, poucos são os que não
conhecem as Ópticas Cunha. É uma casa
que soma já 30 anos de existência e a sua
longevidade faz de si um dos espaços de
excelência da cidade pela sua já comprovada experiência, rigor e profissionalismo.
O negócio está nas mãos dos irmãos
Cunha que trabalham já nesta área há
bem mais anos. Mas é provavelmente Joaquim Cunha a cara mais conhecida para
os amarantinos, não fosse ele o homem
por detrás do balcão. Estreou-se numa ótica em Penafiel e lá constatou que a casa
era muito procurada por clientes de Amarante. Depressa estes clientes tornaram-se amigos e foi esta amizade que motivou
a procura por uma oportunidade de negócio em Amarante. Estava assim lançado o
mote para a formação das Ópticas Cunha,
uma casa que sempre encarou os seus
clientes como amigos. “Foram eles que
nos ajudaram a arrancar o negócio e que

nos permitiram crescer”, lembra Joaquim
Cunha. O destino foi, ainda assim, traiçoeiro. Em 2011 um incêndio acabou por destruir por completo todo o prédio e mais alguns contíguos, deixando o negócio totalmente parado e com perdas de vários milhares de euros. Joaquim Cunha demorou
apenas uma semana a restabelecer-se,
enquanto aguardava a remodelação total
do edifício para que pudesse voltar onde
tudo começou. Foi mais uma vez com a
ajuda dos amigos que conseguiu dar continuidade ao negócio, sem que fosse necessário o interregno que podia ser determinante para o futuro da ótica.
O edifício foi totalmente remodelado e a
loja que vemos hoje, nada se parece com
o que era anteriormente. Ficou maior,
mais moderna e mais prática para a execução de todos os serviços inerentes.
São serviços relacionados com a ótica
em si desde o simples comércio de ócu-

Joaquim Cunha

los aos exames optométricos, execução e
montagem própria do produto. O espaço
é composto ainda por um consultório de
optometria e por uma oficina que permite
realizar diferentes trabalhos e reduzir significativamente os tempos de espera.
Joaquim Cunha recorda ainda assim que,
antigamente, a questão do tempo era
mais relevante: “Nós precisávamos de fazer um grande stock de lentes mas isso
agora não é necessário porque as circunstâncias são outras. Vir do Porto para
Amarante era algo que chegava a demorar bastantes horas e isso refletia-se no
tempo das entregas. Agora já não preciso
de ter uma grande quantidade de stock.
Nós acabamos por ter sempre as graduações normais e as pessoas quando vêm
cá só precisam de escolher o modelo da
armação e no máximo em 15 minutos
têm os seus óculos prontos”.
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As Ópticas Cunha abriram em 1987 em
Amarante e passados dois anos abriram
em Celorico de Basto. Ao fim de 20 anos,
e por opções comerciais traduzidas pelo
mercado, a loja acabou por ser vendida,
ao mesmo tempo que nascia outra na Vila
da Cova da Lixa. Mantêm-se as duas até
então com os mesmos moldes. Ao nível de
parcerias, as óticas beneficiam de uma
com a Associação Nacional dos Óticos e
têm por isso todos os acordos de cooperação que a mesma associação tem.
Compromisso, qualidade, assistência e experiência são os fatores que melhor caracterizam as Ópticas Cunha. Quem o diz é
Joaquim Cunha, perentório na escolha
das palavras. “O futuro para nós depende
dos nossos clientes porque são eles que
vão reger as regras da casa e cabe-nos
dar-lhes uma boa assistência e oferecer-lhe sempre um produto de qualidade”.

CLÍNICA DENTÁRIA DOUTORA ANDREIA BABO

UMA ESPECIALISTA
NO SEU SORRISO
Na freguesia de Travanca, concelho de Amarante, a Clínica Dentária
Doutora Andreia Babo tem vindo a desempenhar um importante
papel no que respeita à sensibilização para os cuidados a ter com os
dentes. Completa no mês de agosto o seu terceiro aniversário e é
pela qualidade dos serviços médicos dentários prestados que
pretende evoluir e ser o parceiro de confiança dos seus pacientes.
Na administração da clínica está Andreia Babo, uma jovem médica
dentista que, sozinha, se lançou neste projeto e está agora
orgulhosa do percurso até então traçado.
► Andreia Babo terminou a sua formação em Medicina Dentária no ano 2010
e, desde então, tem vindo a investir na
área da saúde oral. Há cerca de três
anos e após a venda da clínica onde trabalhava, decidiu criar o seu próprio projeto e ter o seu consultório na freguesia
de Travanca, no município de Amarante.
“É um projeto muito recente e fruto de
uma decisão tomada repentinamente,
motivada pelo facto de sempre ter trabalhado nesta zona e ter aqui os meus pacientes”.
Para a médica dentista, a Clínica Dentária Doutora Andreia Babo tem sido uma
agradável surpresa e o seu rápido cresci-

mento é uma realidade. “O facto de me
ter especializado em ortodontia faz com
que as pessoas conheçam a clínica também por essa razão, para além das vertentes da estética e da oclusão, áreas
pelas quais tenho grande interesse”, explica. No entanto, nesta clínica são realizados diversos serviços de medicina
dentária generalista, embora Andreia
Babo acredite que é pela especialização
e diferenciação que tem vindo a marcar
a sua presença numa profissão cada vez
mais exigente.
“No que respeita à vertente estética, podemos fazer um pouco de tudo. Recorrendo a um bom profissional, não existem riscos associados a estes tratamentos que operam na cor, tonalidade, tamanho e até volume”, explica a especialista
em saúde oral que nota um maior interesse na sociedade por estar informada
e a par daquilo que deve ou não ser feito.
Apercebe-se ainda que os pais cada vez
mais se preocupam com a dentição dos
filhos numa tenra idade, “o que previne a
manifestação de diversos problemas no

Andreia Babo

futuro” dando, por isso, especial destaque à iniciativa dos cheques dentista.
Por outro lado, os cuidados com a saúde
oral por parte dos idosos são uma realidade também ela satisfatória, pelo que
“grande parte dos pacientes da Clínica
Dentária Doutora Andreia Babo têm uma
idade superior a 65 anos”.
Existe, nesta clínica, grande preocupação em proporcionar um serviço de qualidade ao utente, a par do máximo conforto possível. Para isso, “não pode ser
prescindida a qualidade dos materiais
que utilizamos diariamente e dos equipamentos que estão em contacto com o
paciente. Esse é um ponto fundamental
e que faz toda a diferença na eficácia do
trabalho realizado”. A administradora
acredita que é por esse motivo e tam-
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bém pela afeição aos profissionais que
as pessoas fazem a sua escolha e, por isso, investe nos recursos humanos para
que seja possível criar uma relação de
proximidade com os pacientes.
Na Clínica Dentária Doutora Andreia Babo, aos sábados, são ainda realizadas
consultas de Nutrição e, “neste momento, o objetivo não passa por incluir novas
especialidades, mas sim por criar um novo consultório equipado para Medicina
Dentária. Gostava de, ainda este ano, estabelecer parcerias com empresas e instituições da região e, dessa forma, passar uma mensagem e informar cada vez
mais as pessoas. Considero que o trabalho em rede poderá dar frutos e é, na minha opinião, um passo importante”, remata a médica dentista.

FL CONSTRUÇÕES

Excelência no ramo
da construção
A FL Construções é uma
empresa na área da
construção direcionada para
obras de reabilitação,
restauro, remodelação e
decoração de interiores.
Fundada em 2012 pelos
sócios Francisco Lopo e Rita
Santos, formados,
respetivamente, em
Engenharia Civil e Gestão, o
escritório principal da
empresa está sediado em
Matosinhos.

► O encerramento da empresa onde trabalhava Francisco Lopo foi o mote que levou à criação da FL Construções. Foi o espírito empreendedor do empresário e de
Rita Santos que impulsionou a criação de
um projeto próprio que lhes permitiria
continuar ativos no mercado de trabalho.
Como na maioria das empresas, a fase
inicial revelou-se desafiante exigindo, assim, uma maior versatilidade de todos os
envolvidos neste projeto.
Numa etapa embrionária, a empresa executava remodelações de interiores de
apartamentos e outros projetos, bastante
limitativos em comparação com os
atuais. Nos primeiros anos, a FL Construções recorria à subcontratação para todos os serviços, sendo que nos quadros
da empresa estavam apenas os sócios
que a criaram.
Para Francisco Lopo, a diferença de dimensão dos projetos com que passou a

Francisco Lopo e Rita Santos

garantir que os mesmos sejam executados com a qualidade habitual. Rita Santos possui igualmente funções de gestão,
mas com ligação à logística financeira,
recursos humanos e marketing. A FL
Construções uma empresa concebida para criar obras de pequena dimensão,
mas com o know-how e capacidade para
desenvolver o trabalho como empresas
de grande envergadura.

trabalhar não foi um processo fácil, visto
que o engenheiro civil lidava, na anterior
empresa, com projetos de grande relevância e obras de tamanho muito considerável. Também por isso, o sócio-gerente colocou “mãos à obra” e começou a
criar a sua própria carteira de clientes
com os contactos que possuía no setor.
Foi a partir deste ponto que começaram a
surgir alguns projetos de maior destaque.
Assim, a empresa foi crescendo de forma
gradual. Este desenvolvimento possibilitou que a FL Construções evoluísse também a nível de recursos humanos, onde o
crescimento é notório: em 2012 trabalhavam apenas duas pessoas na empresa,
sendo que passados cinco anos estão ao
serviço 23 colaboradores.
Atualmente as funções assumidas por
Francisco Lopo estão associadas à gestão de operações, de modo a coordenar
todos os passos dos projetos e, assim,

Uma estrutura consolidada

A FL Construções possui atualmente alvará de classe número três e é correto
afirmar-se que esta empresa tem vindo a
remar contra o sentido natural da recessão na área da construção. Fatores como
a experiência a nível técnico e o excelente relacionamento a nível de recursos humanos, fazem com que se mantenham
em destaque num mercado geralmente
competitivo e agressivo.
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Francisco Lopo, a empresa entrou “como
um vírus” em grande parte dos gabinetes
da zona Norte e, com a intensificação de
trabalho, a FL Construções deu provas
em obras de relevância, conseguindo
assim constituir um portefólio extremamente interessante e de renome.
Francisco Lopo e Rita Santos referem que
estão atualmente a colher os frutos do
trabalho que semearam durante os últimos anos. O crescimento da empresa foi
significativo e referem ainda que, no presente, os seus clientes estão espalhados
por áreas geográficas muito diversificadas, tendo inclusive investidores estrangeiros. Apesar dos convites para trabalhar fora do país, a internacionalização
da entidade não é um dos objetivos futuros, fundamentando que existe trabalho
suficiente em Portugal.
Quando questionados sobre qual a obra
ou projeto de mais relevância para a empresa, referem que todos os projetos desenvolvidos são de igual importância.
Francisco Lopo refere ainda que se apaixona por todas as obras, incluindo as
que remontam aos tempos primordiais
da empresa.
Para o sócio-gerente é importante e fator de orgulho que, apesar de atualmente estarem envolvidos em projetos de
grande relevância, sejam reconhecidos
como uma empresa que iniciou a sua
atividade com projetos de remodelação
e restauro de casas de banho, e hoje tenha atingido dimensão e uma posição
consolidada no mercado. “Não nos podemos esquecer de onde viemos”, sublinha Francisco Lopo.

“Existem valores dos quais a FL Construções não abdica, como a qualidade da
prestação de serviços, mesmo que não
se assegurem preços baixos. Quer isto dizer que não é do interesse da empresa
fazer o preço mais baixo do mercado,
mas sim executar o serviço com mais
qualidade”.
Atualmente, a empresa possui a sua própria mão de obra em serviços de carpintaria, de pichelaria, assim como o próprio
material.
Da FL Construções faz parte uma equipa
de profissionais em várias vertentes, desde serventes a chefes de equipa, conjugando, assim, uma rede de mão de obra
completa por forma a evitar a subcontratação de outras empresas. “Quando o
cliente sente que os colaboradores estão
associados à empresa, a sua confiança
na mesma aumenta consideravelmente e
é possível desenvolver um trabalho de
colaboração bastante mais interessante”, afirma Rita Santos. Os colaboradores
são o rosto da empresa em todos os projetos desenvolvidos, e a criação de um relacionamento de proximidade com os
clientes, disponibilizando-lhes todo o
acompanhamento necessário, é um cartão-de-visita de excelência para a empresa. “O cuidado e a atenção personalizada
a cada cliente proporcionam uma relação
de confiança entre a empresa e os consumidores”, acrescenta.
Paralelamente a FL Construções estabeleceu um conjunto de parcerias com gabinetes de arquitetura e de interiores, de
modo a que se consiga um acompanhamento ainda mais especializado às necessidades que os clientes possam ter,
atingindo assim mais facilmente o resultado que o consumidor pretende.

Um futuro promissor

Satisfazer as necessidades
do cliente

A personalização no atendimento é uma
das grandes mais-valias da FL Construções pois, como refere Francisco Lopo,
não existe qualquer impedimento para
que seja possível executar o “fato à medida”. Em alguns casos, explicam os sócios, o cliente tem uma verba limitada para um determinado projeto, o que acaba
por ser desafiante para a empresa, sendo
que nestas situações deve existir uma
grande flexibilidade por parte de quem
presta os serviços.
A forma versátil e o acompanhamento a
cada caso particular tem sido um dos fatores que justifica o sucesso atual da
FL Construções. A opinião e situação fi-

nanceira de cada cliente é valorizada e o
trabalho é feito tendo em conta todos esses fatores e condicionantes.

trabalho. Esta foi a plataforma ideal para
alavancar o nome da empresa, surgindo
assim mais contactos e, por consequência, o aumento da carteira de clientes.
Posteriormente, cerca de dois anos depois, começam a surgir novos clientes na
zona Norte do país, ocupando a agenda
da empresa e impossibilitando, de certa
forma, o intenso foco no mercado da capital. Num curto espaço de tempo, refere

O crescimento
da imagem no mercado

Inicialmente a FL Construções denotava
muita procura por clientes na capital, tendo durante um largo período de tempo a
região de Lisboa como principal foco de
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O principal objetivo da empresa para o
futuro consiste em manter a satisfação
dos seus clientes, tal como sempre os
habituou. Preservar e, se possível, elevar os padrões de qualidade das obras é
outro objetivo para que sejam reconhecidos pelas competências técnicas e de
trabalho.
Para a FL Construções não existe interesse algum em ser escolhido por ter o preço
mais baixo, mas por marcar a diferença
em todos os detalhes, como por exemplo
na limpeza da própria obra, na forma como os colaboradores estão devidamente
equipados, nos cuidados que os funcionários têm com os espaços. Os empresários sublinham com orgulho que os colaboradores estão preparados para prestar
um serviço de excelência na ausência
dos sócios-gerentes.

EXTINPORTO

Um aliado para a segurança
contra incêndios
A ExtinPorto é uma empresa que se presta a serviços de
instalação e manutenção de sistemas de segurança contra
incêndios. Fundada há sete anos, a ExtinPorto tem vindo a
afirmar-se gradualmente e embora seja uma empresa situada
no Norte, tem já clientes espalhados um pouco por todo o país.
A qualidade dos serviços efetuados é a garantia de satisfação
dos seus clientes.
► A ExtinPorto é uma empresa que está
a completar sete anos de existência. Ricardo Pereira foi o responsável pela criação desta empresa, especializada na manutenção de equipamentos de segurança contra incêndios. O gosto pela área
surge quando Ricardo Pereira trabalhava
numa empresa do mesmo setor sediada
em Lisboa, mas que detinha vários clientes na zona Norte do país. A empresa lisboeta decide confinar a sua atividade
apenas à Área Metropolitana de Lisboa, o
que motivou Ricardo Pereira a adquirir a
carteira de clientes pela qual era responsável até então, fundando assim a ExtinPorto. Foram esses clientes que impulsionaram a atividade da empresa e estavam
distribuídos pela zona da Maia, Vila do
Conde, Póvoa de Varzim, Aveiro, Porto,
Esposende, entre outras localidades. À
medida que a ExtinPorto estruturalmente
ia crescendo, apostava cada vez mais
nestas zonas de trabalho e ao mesmo

Ricardo Pereira

tempo expandia-se para outras como Vila
Nova de Gaia, Rio Tinto, Gondomar, Matosinhos, Alfena, Valongo ou Sobrado.
A empresa atingiu “um patamar de excelência”. O número de clientes e a visibilidade da ExtinPorto cresceu a passos largos, tanto que a zona Norte era já insuficiente. Atualmente a empresa consegue
alcançar um leque de 13 mil clientes espalhados um pouco por todo o país, “desde o Algarve a Viana do Castelo” e faz
uma média de cinco a dez novos clientes
por dia. Em apenas quatro anos passa de
apenas uma carrinha para seis, transita
estrategicamente de um espaço físico
em Rio Tinto para uma rua central do Porto, a Rua da Alegria, e contrata mais sete
colaboradores.
O negócio vai muito para além dos extintores em si. Falamos de tudo o que abrange sistemas de segurança contra incêndios como projetos de segurança, plantas de emergência, manutenção de extin-

tores, sinalização de segurança, medidas
de autoproteção, redes de incêndio armadas e sistemas de deteção de incêndios. Todos os serviços de manutenção e
recarga dos extintores são efetuados em
todo o território nacional e dispõem de
um seguro de responsabilidade civil, bem
como a sua inscrição atualizada na Proteção Civil para os serviços que presta.
Segurança
no alojamento local

Dentro de toda a atividade da ExtinPorto,
a venda de extintores é a mais expressiva,
principalmente para o alojamento local.

Equipa da ExtinPorto
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Este é um nicho de mercado que está a
crescer consideravelmente dada a obrigatoriedade na aquisição de um kit de segurança contra incêndios para o alojamento local. Assim sendo, é natural que
haja uma especial preferência sobre os
extintores, embora o kit seja composto
por mais do que isso: um sinal de extintor, uma manta para a cozinha que abafa
o fogo, um sinal de manta com instruções, uma caixa de primeiros socorros
com respetiva sinalização e uma identificação do número de emergência. “Destes kits, já vendemos mais de 1000 unidades”, nota Ricardo Pereira.

Área de especialização

Falar de sistemas de segurança contra
incêndios é falar de uma área muito específica e exigente, que obriga a uma especialização muito própria por parte da
empresa e dos técnicos que com ela colaboram. Existem várias especificidades
e os sistemas variam de compartimento
para compartimento.
Ter uma empresa desta natureza obriga a
uma formação geral sobre segurança e
depois existem as formações mais específicas. Dentro destas, existem empresas
que podem fazer determinados serviços e
outras que podem simplesmente fazer de
tudo se tiver habilitada para tal. No caso
da ExtinPorto, a empresa trabalha sobre
quatro áreas: a sinalização, a extinção por
água, a deteção de incêndios e os extintores. Para além de toda esta formação, é
ainda necessário registo na Autoridade
Nacional de Proteção Civil (a ExtinPorto
tem o registo número 654), fator que a
ExtinPorto possui naturalmente. No que
se refere à manutenção dos extintores é
necessário outro tipo de certificação porque as auditorias são efetuadas por enti-

dades externas. No caso da ExtinPorto essa auditoria externa é efetuada pela eiC
(Empresa Internacional de Certificação).

instalação e manutenção de sistemas de
segurança contra incêndios. Ricardo Pereira destaca a pontualidade das suas
marcações, poupando desta forma tempo aos seus clientes, a certificação ao nível técnico que garante um serviço de
qualidade e de excelência e know-how.
“Quando uma empresa abre, em ques-

A escolha certa

De facto são muitos os fatores que nos
provam que a ExtinPorto é a escolha mais
acertada para a execução de serviços de
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tões de segurança contra incêndio, existem sempre algumas coisas que ficam
por fazer porque muita gente tem falta de
conhecimento em relação a esta matéria.
Nós na ExtinPorto, mesmo que não entremos no timing certo, conseguimos recuperar o tempo perdido, fazendo toda a
parte de segurança como deve de ser.
Conseguimos apoiar o nosso cliente de
início ao fim de forma rápida, garantindo
as medidas de autoproteção e um projeto
aprovado pela Autoridade Nacional de
Proteção Civil”, explica o proprietário.
A ExtinPorto soma clientes de várias naturezas e muitos deles de referência a nível nacional desde clínicas, indústrias,
espaços comerciais, de restauração, gimnodesportivas, escritórios, habitações
uni e multifamiliares. Em relação a estas
últimas, destacam-se os condomínios
que têm também uma participação bastante ativa na empresa.
Os números da empresa crescem a cada
dia que passa mas o objetivo de Ricardo
Pereira é manter-se com a mesma estrutura em funcionamento e ganhar mais
estabilidade para os próximos anos.

UNIFORMES

“Chave para o sucesso?
Qualidade!”
Após uma vida inteira de trabalho no setor têxtil, José Emílio
Pereira, sócio-gerente da UniFormes, sentiu que não poderia ficar
parado. Aproveitando todo o seu know-how e experiência no
setor, decide apostar num projeto próprio. Sediada em Valongo, a
UniFormes teve como primeiros clientes algumas escolas às
quais forneceram uniformes escolares. Com o tempo surgiram,
naturalmente e devido à grande rede de contactos que José
Emílio Pereira possuía, vários clientes que fizeram com que a
UniFormes se afirmasse no setor.
► Numa fase embrionária da empresa,
houve a necessidade da divulgação de todo o projeto, inclusive um trabalho porta a
porta. Com os conhecimentos de José Emílio Pereira na zona geográfica de Valongo e,
acima de tudo, no setor têxtil, rapidamente
a UniFormes passou a dispor de uma rede
de clientes com bastante potencial.
O principal foco do trabalho da UniFormes assenta na produção de uniformes e
fardamentos empresariais, tendo uma
pequena percentagem de trabalho direcionado para a conceção e produção de
trajes personalizados para confrarias.
A empresa trabalha com equipas subcontratadas para serviços especializados co-

José Emílio Pereira

mo a produção e o fabrico de materiais.
No que diz respeito à vertente comercial
e de marketing da empresa, todo o trabalho é desenvolvido por uma estrutura familiar que, segundo José Emílio Pereira,
trabalha de forma bastante eficiente. As
redes sociais têm tido um papel preponderante na projeção da imagem da empresa, tendo esta parte do seu catálogo
disponível no Facebook.
O sócio-gerente da empresa revela em
entrevista ao Empresas+® a importância
dos seus clientes, salientando que todos
são igualmente importantes para a UniFormes. Dentro do rol de clientes da empresa merecem destaque a Prio, o INEM,

a LabMed, Bosch, Estores Limite e Motoresfera. Atualmente a UniFormes encontra-se a exportar os seus produtos além-fronteiras, nomeadamente para Angola.
A qualidade da matéria-prima com que a
UniFormes trabalha combina na perfeição com a criatividade de José Emílio Pereira e, para o sócio-gerente, essa combinação é um dos fatores mais preponderantes para o sucesso da empresa no
mercado. Esta simbiose entre a qualidade da matéria-prima e criatividade do
empresário resultam na possibilidade de
criação de produtos personalizados para
os seus clientes. “A maior parte das empresas não têm uma noção completa do
artigo que comercializam, preocupando-se, forçosamente, em vender, mas não
na qualidade do produto em si. Para nós,
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o mais importante é ter a certeza que as
nossas peças preenchem todos os requisitos para que o cliente se fidelize a nós”,
refere José Emílio Pereira.
Neste momento, refere orgulhosamente
o sócio-gerente, “a UniFormes não procura clientes, visto que são os próprios
clientes que procuram os serviços da empresa”. O objetivo fundamental atualmente é manter a qualidade do serviço e
a satisfação dos clientes, continuando a
fidelizá-los com o serviço prestado.
Os últimos dois anos superaram de forma inquestionável aquilo que eram os
objetivos iniciais para o sócio-gerente.
José Emílio Pereira pretende que a Uniformes continue a crescer e que alguém,
dentro do seio familiar, continue a trilhar
este caminho de sucesso.

ATELIER 507

Arquitetura
e Planeamento de excelência
Fundado em janeiro de 2002, o Atelier 507 tem dedicado a sua
atividade à conceção de projetos de arquitetura e de planeamento.
O headmaster de todo o projeto é o arquiteto Serafim Santos,
formado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e
especializado na recuperação e renovação urbana. Apostado em
satisfazer as necessidades dos clientes, o Atelier 507 procura
responder com as melhores soluções do mercado.

► O gosto pela arquitetura chega a Serafim Santos ainda em tenra idade, por volta dos 12, 13 anos. A envolvência familiar conecta-o, de forma natural, a projetos e obras ligados à arquitetura, sendo
que a opção por esta área de formação
quase se tornasse óbvia. Serafim Santos
ingressa no curso de Arquitetura em
1980, pouco tempo após a revolução dos
cravos, e refere que era uma fase repleta
de inquietação e incerteza a vivida nesse
período. O arquiteto revela que após concluir a sua formação sentiu que ainda teria imenso para aprender. As inovações
tecnológicas e as necessidades do mercado obrigam a que o trabalho dos arquitetos se adapte constantemente ao longo
dos tempos.
Serafim Santos desde sempre direcionou

a sua atividade para duas vertentes distintas: o trabalho com autarquias e o trabalho com particulares. Foi nesta última
vertente que surgiu a necessidade de
criar o Atelier 507, por forma a dar uma
resposta mais eficaz ao cliente particular.
Com o passar dos anos o projeto foi-se
aprimorando e, atualmente, o Atelier 507
é uma estrutura perfeitamente organizada e com um plano de trabalho inquestionavelmente autónomo. Estas duas vertentes continuam a estar presentes no
quotidiano da empresa, o que transforma
este gabinete, segundo Serafim Santos,
num atelier mais completo.
O Atelier 507 está vocacionado não só
para executar construções de raiz, mas
também para recuperações e remodelações em construções já existentes, ver-

Serafim Santos

tente que está em exponencial crescimento, principalmente nos principais
centros urbanos. Quando questionado
sobre o seu projeto de eleição, o arquiteto revela que cada um foi especial, salientando ainda que é tão importante a paixão esboçada numa obra colossal como
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em projetar contornos menores.
“Não existe uma linha condutora no pensamento de um arquiteto, as opiniões
tendem a dinamizar-se”, afirma Serafim
Santos, reforçando a ideia de que os arquitetos devem acompanhar as tendências de mercado e adaptar-se às necessidades dos clientes. Esta adaptação tem
como objetivo disponibilizar as melhores
soluções adaptadas à realidade atual. É
nesta linha de pensamento que Serafim
Santos trabalha no seu quotidiano, sempre com o foco no cliente e as suas necessidades, e tentando surpreender com
as mais arrojadas e avançadas soluções
do mercado.

ENN ELETRODOMÉSTICOS

Qualidade em forma
de eletrodoméstico
A ENN Eletrodomésticos é, como refere o próprio nome, uma empresa
ligada à venda de eletrodomésticos. Existe há já 38 anos e é um
modelo de superação, face ao surgimento das novas grandes
superfícies. Eduardo Nunes Neves está agora ao comando daquilo
que é um excelente negócio familiar que tem vindo a passar de
geração para geração. É hoje visto como um exemplo de quem se
afirma num mercado cada vez mais competitivo.

► Inicialmente o modus operandi da empresa passava bastante por aquilo que é
a revenda de equipamentos eletrónicos,
mas devido a problemas financeiros, houve uma alteração na estratégia de venda
da ENN Eletrodomésticos. Com o surgimento de algum desequilíbrio financeiro,
a empresa começou a pensar na venda
direta ao consumidor final. Refere Eduardo Nunes Neves que houve uma grande
aposta na competitividade a nível de preços, assim como na qualidade e eficácia
dos serviços prestados a nível de instalações dos produtos. O espaço físico da
ENN Eletrodomésticos é bastante amplo,
tendo sofrido recentemente algumas remodelações, de forma a ter um aspeto
muito mais fresco e moderno. Para
Eduardo Nunes Neves é muito importan-

te que a empresa acompanhe as atualizações digitais que hoje em dia se fazem
notar e, por isso mesmo, a ENN Eletrodomésticos tem trabalhado bastante a nível
online, nomeadamente nas redes sociais. Num futuro bastante próximo, a
empresa vai criar uma loja online, que vai
estar disponível no sítio da ENN Eletrodomésticos. Eduardo Nunes Neves refere
ainda que é importante ter os dois espaços, o online porque tem uma maior visibilidade, e o espaço físico porque permite
o contacto direto com o eletrodoméstico
em causa e uma melhor avaliação.

nómica e que, por sinal, está a conseguir
penetrar no mercado, que é a Haeger. Em
relação aos grandes eletrodomésticos, a
ENN Eletrodomésticos trabalha com os
principais grupos, como o Electrolux, que
é constituído pelas marcas AEG, Zanussi
e Electrolux, e a empresa colabora ainda
com o grupo BSH, formado pelas marcas
Bosch, Siemens e Balay. Apesar de terem
eletrodomésticos de todos os tipos, o forte da empresa é material para cozinha. O
que a distingue das restantes empresas
da mesma área é o facto de exercerem
manutenção e serviços de garantia sem
custos adicionais.

Serviços e marcas
da ENN Eletrodomésticos

A ENN Electrodomésticos trabalha com
um leque bastante vasto a nível de marcas, ainda assim, Eduardo Nunes Neves
dá algum destaque à Samsung e à LG.
Em relação aos pequenos domésticos, a
ENN Eletrodomésticos aposta bastante
no Grupo SEB, que é composto pelas
marcas Krups, Moulinex, Rowenta, Tefal,
entre outras. Houve também a necessidade de investir numa marca mais eco-

Situação atual
e futuro da empresa

Atualmente, a ENN Eletrodomésticos conta com sete colaboradores, divididos pelos
serviços de loja e de entregas. Para esse

54

serviço de distribuição e entregas, a empresa conta com três carrinhas. A ENN Eletrodomésticos planeia manter um crescimento estável, pelo que Eduardo Nunes
Neves espera envergar pela vertente online para obter uma maior divulgação daquilo que é o seu trabalho. A ENN Eletrodomésticos tem, ultimamente, passado por
uma fase bastante positiva depois do período crítico que atravessou todo o país. A
faturação da empresa, a nível anual, está
atualmente nos dois milhões de euros e
prevê-se um crescimento, ainda que gradual, para os próximos anos. Eduardo
Nunes Neves pretende angariar cada vez
mais clientes e fidelizá-los, através de empenho e proximidade ao cliente. O empresário afirma ainda que ama o que faz e salienta que a persistência e a dedicação
são as chaves para o sucesso que tem vindo a alcançar.

TECNOVIVO

Dez anos de sucesso
A Tecnovivo iniciou a sua atividade no início de julho de 2007,
tendo vindo desde então a conquistar o mercado nacional a nível
de equipamentos e componentes nas áreas do gás, água,
climatização e energias renováveis. A empresa nasceu, a convite
da Tecnogas, com a ideia de destacar os produtos da empresa
italiana em Portugal. Nessa altura, Vítor Costa, engenheiro
de formação e gerente da Tecnovivo, vai a Itália e, com dois meses
de preparação, coloca a empresa em funcionamento.
► Numa fase inicial, o progresso da Tecnovivo contou com a ajuda da empresa-mãe, a Tecnogas, nomeadamente no
que respeita ao stock primário. Apesar
disso, a empresa fez um investimento necessário em viaturas e no software para
que pudesse começar a trabalhar. A empresa contava inicialmente com o gerente e com uma colaboradora, mas à medida que o trabalho cresceu, a necessidade de acrescentar colaboradores chegou
também. Atualmente, a Tecnovivo apresenta quatro comerciais, uma contabilista, um responsável de armazém, uma
pessoa na logística interna, um colaborador ligado a funções de secretaria e está
prevista a contratação de outro colaborador para funções de apoio à logística interna. Vítor Costa confessou que tem preferência por contratar pessoas que nunca estiveram ligadas a este setor, para

que seja possível uma formação com
mais clareza.
“Apesar de existir uma área em que temos
muita concorrência, temos uma área de
produto onde essa disputa não existe, e isso faz com que sejamos bastante bem vistos a nível nacional”.

Vítor Costa

Os serviços da Tecnovivo

rência e já deixou a sua marca no mercado. Geralmente, os clientes da empresa
estão mais associados à indústria, onde o
seu material é especial e com muitas especificidades e, por isso, a fidelização dos
compradores surge de forma natural.

Cerca de 90% dos produtos que a empresa disponibiliza são importados de Itália
mas, ainda assim, a Tecnovivo consegue
entregá-los num prazo muito curto de tempo. A empresa trabalha nos setores da canalização, de fluídos, de ar condicionado,
entre outras. O produto que permite à empresa distinguir-se no mercado são por
exemplo as eletroválvulas, equipamentos
de segurança e filtros que se inserem na
área da regulação e do controlo. Nesta
área, a Tecnovivo tem dissecado a concor-

Produto em destaque: Fast Pipe

Este produto foi lançado num evento que
ocorreu no início do mês de abril, de forma
a ser possível dar a conhecer esta inovação. O Fast Pipe nasceu em Itália e apesar
do seu custo ser mais elevado do que alguns produtos similares, acaba por ser
mais rentável porque funciona e instala-se
de forma fácil e independente. O produto
promete ser inovador e que vai vincar no
mercado nacional.
Balanço sustentável

Em dez anos de existência, a empresa
apresenta um balanço muito afável e
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sustentável, sendo que em todos os
anos, o fecho de saldo contabilístico foi
positivo. É ainda de destacar que a empresa foi parabenizada por parte das
Finanças relativamente aos métodos de
trabalho, muito devido ao cumprimento
dos prazos de pagamento. A Tecnovivo
pretende continuar num crescimento estável a nível financeiro, com uma gestão
equilibrada e pensa agora no alargamento do espaço físico com o objetivo
de aumentar o stock. Apesar de o espaço atual ser bastante amplo, a empresa
sente necessidade de dilatar a superfície, para que o stock possa também ser
expandido. Nos primeiros seis meses de
atividade, a empresa faturou cerca de
600 mil euros, sendo que atualmente o
valor ultrapassa já os dois milhões.
É previsível que a empresa continue a
crescer de forma sustentável e equilibrada para o futuro.

TREVOCARGO

O melhor destino
para a sua mercadoria
A Trevocargo é uma empresa de transitários, sediada
em Matosinhos, que tem uma equipa com vasta experiência
nas áreas de importação e exportação. Luís e Pedro Ribeiro,
irmãos, são os sócios-gerentes da empresa, que foi fundada
em 2014. Os dois sócios já tinham experiência nesta área e
aproveitaram o facto de terem uma boa equipa com eles, para
decidirem avançar com o projeto. Surgiu, então, a Trevocargo.
► Uma empresa de transitários como a
Trevocargo executa o trabalho de intermediário nos transportes de mercadorias. Para trabalhar neste setor é necessário possuir uma vasta rede de
contactos, tanto a nível de transportadores, como de agentes nos locais de
entrega. Os sócios da empresa, Luís e
Pedro Ribeiro, referem que não é um
emprego que tenha um horário estipulado “das 9h às 17h”, isto porque, por
vezes, é necessário comunicar com
agentes que estão em países com fuso
horário distinto do português.
Serviços e zonas de atuação

É importante referir que a Trevocargo
trabalha para qualquer local do globo,
através de serviços de importação e ex-

portação, por via marítima, terrestre ou
aérea. Também devido à localização da
empresa, a região Norte de Portugal é a
área geográfica com mais clientes para
a Trevocargo mas, ainda assim, a empresa revela que existem clientes um
pouco por todo o país. Pedro Ribeiro revela que o principal destino das cargas
das empresas com quem trabalha é,
atualmente, o continente africano, mais
especificamente Angola.
A qualidade e tamanho das instalações
da empresa permitem que seja possível
receber, manusear e posteriormente distribuir qualquer tipo e quantidade de carga. A distinção da Trevocargo está ligada
à eficácia e à rapidez de execução que,
neste ramo, é um fator bastante importante. A maior parte das cargas que cabe

Luís e Pedro Ribeiro

à Trevocargo fazer chegar ao destino são
materiais de construção, daí existir uma
ligação vincada com o mercado angolano
que, como se sabe, ainda está numa fase
de criação de estruturas.
Balanço desde a inauguração

A empresa completa o terceiro aniversário no mês de setembro e revela que houve uma readaptação ao mercado, devido
às constantes alterações do mesmo. Os
sócios mostram-se felizes pelo sucesso
da Trevocargo até então mas, ainda assim, procuram sempre potenciar novos
clientes, fazendo esse trabalho em várias
plataformas, com um investimento ininterrupto naquilo que são os meios online.
A empresa apresenta um leque de clientes que os deixa confortável no mercado,
mas, revela Luís Ribeiro, a busca permanente por novas alternativas é o que faz
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com que a Trevocargo apresente serviços
que a coloca na vanguarda do setor de
transitários.
O futuro da Trevocargo

A opinião dos irmãos Ribeiro foi unânime
em relação ao futuro da empresa. Ambos
pensam que crescer de forma cautelosa
será a melhor solução para a Trevocargo.
A empresa procura encontrar parceiros
de negócio que lhes permitam preservar
as relações, para que, dessa forma, a
rentabilidade seja mais calculada e lhes
conceda um maior conforto e estabilidade a nível financeiro. A confiança na equipa, o know-how que adquiriram em experiências anteriores e a qualidade aliada à
eficácia e rapidez que possuem são as
mais-valias desta empresa que está a dar
cartas neste setor e promete não ficar
por aqui.

IN DETAILS

Arquitetura ao detalhe
Sediado bem no centro do Porto, na rua de Cedofeita, o atelier
In Details foi fundado em 2013 e está intimamente associado à
reabilitação urbana. Os arquitetos Pedro Ferreira Pinheiro e
Ana Rita Cambra são os responsáveis por este projeto e ambos
têm especialização em reabilitação nas mais distintas áreas
ligadas à arquitetura. A simbiose entre os dois arquitetos é
refletida na convergência de cada ideia e pensamento,
tornando, assim, o trabalho mais completo de forma a
reconhecer e valorizar cada detalhe.
► Devido à sua localização, a grande
maioria dos trabalhos onde os serviços
da In Details são requeridos é na cidade
invicta. Apesar de existirem alguns trabalhos ao longo do Douro, é vontade dos arquitetos alargar a zona de atuação, nomeadamente para o Sul de Portugal, assim como para o Minho. Uma grande parte dos clientes deste atelier são investidores portugueses e estrangeiros que decidiram investir em Portugal, nomeada-

mente na zona nortenha do país. Também por isso, o atelier trabalha muito
com promotores imobiliários, que compram os edifícios, fazem a reabilitação
necessária e posteriormente a venda dos
mesmos. O principal foco da In Details é
a reabilitação em centros urbanos, devido à grande afluência populacional que,
designadamente no Porto, se faz sentir.
“Cada vez sentimos mais que as pessoas
querem estar próximas do centro, da zona histórica”, assumem os administradores da In Details.

des de cada edifício. Nos projetos de reabilitação da In Details, os arquitetos esforçam-se infindavelmente para que possa
ser feita uma aliança entre a recuperação
necessária do edifício e as suas características tradicionais, de forma a manter a
identidade original do mesmo.
O atelier compromete-se em acompanhar
o desenvolvimento de cada obra e, segundo Pedro Ferreira Pinheiro, só dessa
forma é possível alcançar o sucesso e a
confiança de cada cliente. Devido à importante necessidade de comunicação
com cada cliente, a In Details desenvolveu uma valiosa capacidade gráfica, de
forma a conseguir exibir as suas ideias a
cada cliente de uma forma mais esclarecedora.

Os serviços da In Details

O atelier procura cobrir uma completa gama de serviços, cobrindo a área de arquitetura, engenharia, consultoria e obra. O In
Details foi dos primeiros ateliers especializados na reabilitação e, para além de executarem os projetos, os arquitetos apoiam
também na aquisição e estudo dos edifícios, no estudo de viabilidade financeira, e
em toda a consultoria e análise envolvente
necessária. Como já referido, a atividade
central do atelier está ligada à reabilitação
em zonas históricas. Para a sociedade de
arquitetos, a reabilitação é um desafio
constante, muito devido às adversidades
que possam encontrar e às especificida-

Os planos para o futuro

Para os arquitetos da In Details a reabilitação vai continuar a ser o principal foco
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de atividades nos próximos anos. Também pelas questões demográficas que
envolvem a zona do Porto, não existe
muito espaço para construção de raiz, e
este facto obriga a que sejam feitas cada vez mais remodelações de áreas já
existentes. Para Pedro Ferreira, a reabilitação não vai ficar centrada apenas nos
centros históricos e vai também ser feita
em prédios dos anos 60 e 70, assim como nas zonas mais periféricas das cidades. Estes, apesar de terem características distintas aos edifícios das zonas
mais antigas, precisam também de ser
reabilitados e adaptados. Segundo os
arquitetos, existe uma enorme falha no
que é relativo a planos de manutenção
de edifícios e isso vai trazer consequências. Para o futuro, a In Details promete
trabalhar com o maior empenho possível e é garantido que a atividade irá ser
executada ao detalhe.

RESTAURANTE SEI LÁ

Comida tradicional
no Porto? Sei Lá!
O Restaurante Sei Lá está situado no coração da cidade invicta,
mais precisamente na rua 5 de Outubro, próximo da Casa da
Música na Boavista. Após várias experiências, Rui Marques decidiu
abrir o seu próprio espaço e apostar no Sei Lá, um projeto próprio
onde pode contar com receitas tradicionais da gastronomia
portuguesa. No dia 1 de Maio o restaurante comemorou o seu
primeiro aniversário.
► Rui Marques, gerente do Restaurante
Sei Lá, conta ao Empresas+® que começou a trabalhar na área da restauração
aos treze anos de idade. “Nessa época,
colocava-me em cima de duas grades para conseguir tirar um café”, confessa.
Atualmente conta com um currículo repleto de experiências a nível da restauração,
nomeadamente nos sete anos que antecederam à abertura deste projeto em que
trabalhou num restaurante na Boavista.
Hoje em dia, fala num negócio de família
que conta com cinco colaboradores. O nome do espaço surge devido à resposta de
uma pergunta frequente, “Onde queres ir
jantar?”, à qual uma grande parte das
pessoas responde, “Sei Lá”.
Grande parte dos clientes do Sei Lá são
moradores, trabalhadores ou executivos
que, na pausa do trabalho, escolhem o

restaurante de Rui Marques pela qualidade e variedade da oferta. Este estabelecimento tem à disposição dos clientes um
menu executivo diário no valor de 6.50€.
Rui Marques refere que não trabalha em
quantidade, ou seja, aqui servem-se os
pratos com qualidade, e o objetivo é que o
cliente se sinta satisfeito em quantidade e
qualidade. Com o crescimento da adesão
aos almoços, o menu executivo aumentou
de um prato de carne e outro de peixe, para três de carne e três de peixe. Ao jantar o
serviço é à carta e apresenta pratos que
exigem uma degustação com menos pressa, e aí entram algumas das especialidades da casa. No Sei Lá, as especialidades
são a espetada de polvo, o bife de mostarda, o bacalhau Sei Lá e a posta Sei Lá.
A posta Sei Lá é alta, mal passada e leva
uma camada de broa, salteada com azei-

Equipa do Restaurante Sei Lá

te, alho, salsa, coentros e orégãos. Este é
o mesmo preparado que se usa no bacalhau Sei Lá.
Neste espaço é também feita uma grande
aposta nas sobremesas caseiras, sendo o
próprio Rui Marques e Rute Borges, a cozinheira, que preparam delícias como mousses de manga, maracujá e chocolate, pudim de pão, entre outras tantas. Para a
elaboração de todos os produtos que
saem desta cozinha, o gerente salienta a
importância da simbiose perfeita entre a
experiência dele e a mão da cozinheira,
Rute Borges.
“Não é do meu interesse ganhar muito,
mas sim ganhar o cliente. Valorizo a proximidade com quem vem ao Sei Lá, gosto
dessa sinergia”, refere Rui Marques,
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salientando que tudo neste projeto é pensado com o cliente em primeiro plano. A decoração do espaço, por exemplo, está ligada aos mais carismáticos espaços da cidade do Porto, transmitindo uma imagem de
proximidade da invicta cidade portuguesa.
Para o futuro, Rui Marques pretende continuar a crescer, tanto em almoços como
em jantares. Continuar a melhorar a qualidade de serviços é objetivo primordial para uma contínua satisfação dos clientes.
Foi desta forma que o restaurante Sei Lá
superou completamente as expetativas
iniciais. Este primeiro ano, acabado de
cumprir, foi para o responsável do restaurante melhor do que alguma vez pensou,
mostrando-se por isso otimista pelos ventos e tempos que estão por vir.

MAR VIAGENS

Viagens à sua medida
Igor Lage, Ricardo Lusquinhos e
Hugo Costa são os três sócios
que compõem a equipa
administrativa da Mar Viagens,
empresa sediada na Rua Brito
Capelo, em Matosinhos.
Conheceram-se numa antiga
empresa situada onde são as
atuais instalações da Mar
Viagens. Inseridos no GEA
Group, a Mar Viagens tem a
capacidade de oferecer aos seus
clientes as melhores ofertas do
mercado a preços competitivos
e apelativos.
► Criada em 2011 por dois dos sócios, Ricardo Lusquinhos e Hugo Costa, aos quais
posteriormente se juntou Igor Lage, a empresa conta já com uma filial situada no
Padrão da Légua, gerida atualmente por
Igor Lage. Ricardo Lusquinhos e Hugo Costa estão, na maior parte do tempo, na loja
mãe, situada em Matosinhos. Para os três
sócios, o que pode distinguir a Mar Viagens das restantes plataformas equivalentes é a total personalização de serviços, as
denominadas “viagens à medida”. Como
refere Ricardo Lusquinhos, o pacote típico
de viagens de férias também está disponível e é comercializado, tal como na maioria
das agências, mas o fator de distinção é
que o cliente pode decidir para onde quer
ir, onde quer ficar e o que quer ir fazer,
apresentando a Mar Viagens a solução
mais adequada a cada caso.
“Por vezes o telemóvel toca a meio da noite porque alguém ficou retido num aeroporto nos Estados Unidos. São momentos
como esse que me mostram que o meu

“Uma viagem para Palma de Maiorca, por
exemplo, com um pacote base, é relativamente fácil de vender. Se falarmos numa
viagem para a Tailândia, onde o cliente
quer passar duas noites num local, mais
três dias noutro, fazer um conjunto de atividades diversificadas, a gestão dessas
viagens exige muito mais de nós”, refere
Igor Lage, sublinhando que este é um dos
fatores que demarcam a Mar Viagens no
mercado.
Não é primordial para os sócios da Mar

horário não é das 9h às 18h. Tenho que
me levantar e resolver a situação ao cliente. Penso que esse esforço seja uma mais-valia para a Mar Viagens”, menciona Ricardo Lusquinhos. A já vasta experiência
que possuem neste ramo faz com que sejam extremamente eficientes na resolução
de aparentes problemas que o cliente possa encontrar durante a sua viagem, com
contactos em qualquer ponto do mundo
em redes hoteleiras e companhias aéreas,
entre outros fatores de grande relevo.
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Viagens imporem-se no mercado por disporem do preço mais baixo, mas sim adquirir a total confiança dos viajantes. É de
superior importância manter os clientes
pela satisfação que obtiveram numa primeira experiência, principalmente no âmbito de viagens mais específicas, personalizadas. “Por vezes, em jeito de brincadeira, dizemos que funcionamos como
uma mercearia, devido à proximidade
que temos com o cliente”, refere Ricardo
Lusquinhos.
No seu primeiro ano de atividade a empresa obteve um volume de faturação a rondar os 700 mil euros, chegando no ano
transato ao patamar dos dois milhões de
euros. Para o futuro, os gerentes da Mar
Viagens não têm por objetivo abrir mais filiais, estratégia que tem a finalidade de
consolidar todo o projeto. Esta decisão
prende-se na necessidade de manter a
qualidade do serviço que é reconhecida no
mercado, esperando manter a rota do sucesso alcançada até aos dias de hoje.

MÉRITO INVEST

“Ajudamos os nossos clientes
a concretizar sonhos!”
Com uma posição cimentada no mercado imobiliário,
o grupo Mérito Invest foi fundado no ano de 2000 com
a abertura de um espaço na cidade de Braga. Atualmente
com quatro lojas, a rede espalha-se por Barcelos,
Guimarães e Vila do Conde. O acompanhamento próximo do
cliente é o modelo de trabalho, de forma a deixá-lo o mais
satisfeito possível. Sempre de portas abertas para a
realização de bons negócios, o Grupo Mérito Invest é gerido
por Marisa Brito que mantém a aposta numa adaptação
rápida ao mercado e um bom relacionamento com todos
os intervenientes deste ramo.

► Fundado no ano de 2000, o Grupo
Mérito Invest possui quatro espaços de
mediação imobiliária na região Norte do
país. Desde cedo interessado em cimentar uma posição de solidez, competência e credibilidade junto dos mais diversos atores do mercado imobiliário, o grupo gerido por Marisa Brito abriu a primeira loja na cidade de Braga. Atenta à
necessidade de evoluir em direção a um
melhor serviço junto do cliente, o grupo
Mérito Invest abriu em 2007, mais duas
lojas, uma em Barcelos, que também
atua em Famalicão, e outra na cidade de
Guimarães, expandindo o seu trabalho
na região do Minho. Em setembro de
2015 foi aberta a loja de Vila do Conde,
que também trabalha o concelho vizinho
da Póvoa de Varzim. “Foi uma estratégia
comercial a abertura destas lojas nestes
mercados. Em Vila do Conde a estratégia é bem diferente uma vez que, por um
lado, temos a habitação própria permanente e, por outro lado, a secundária”,
afirma Marisa Brito.

nas onde têm lojas próprias. Atualmente
mantém uma boa relação com a banca
trabalhando também muito bem os particulares, devido à maior abertura de
conceção de crédito, e a um maior número de clientes com capital próprio.
Procurando adaptar-se com facilidade
ao mercado, o grupo de mediação imobiliária trabalha com todo o tipo de clientes e os mais variados produtos. Segundo a gestora, a procura pelo arrendamento mantém-se, havendo neste momento falta de oferta. Este ano o grupo
Mérito Invest acredita crescer ainda
mais devido ao dinamismo existente, à
boa equipa de consultores e ao facto da

Marisa Brito

banca estar a emprestar mais dinheiro.
Considerando que o mundo da mediação imobiliária se alterou bastante nos
últimos anos, no grupo Mérito Invest o
cliente irá encontrar excelentes profissionais que farão a diferença e procurarão sempre o melhor para todas as partes. “Antigamente a mediação imobiliária era vista como um serviço, mas para

Muito mais que um serviço,
uma relação entre pessoas

Possuindo uma dinâmica muito própria,
o grupo tem vindo a crescer a cada ano
que passa, tendo o ano de 2016 sido o
melhor de sempre. Nos anos de crise o
grupo Mérito Invest trabalhou com bastante proximidade com a banca, sendo
mediador exclusivo do Montepio, nas zo-
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nós é muito mais que isso, é uma relação entre pessoas. No grupo Mérito Invest o cliente encontra excelentes profissionais. Nós temos muito bons consultores, empenhados e dedicados em perceber o que o cliente necessita e o que é
que o cliente vendedor pretende. O nosso serviço é personalizado. Tratamos de
toda a burocracia necessária ao nosso

cliente, otimizando-lhe tempo. Acabamos por criar uma relação de amizade, e
procuramos ajudar as pessoas a serem
felizes, porque é isso que nós fazemos
no grupo: nós ajudamos os nossos clientes a concretizar sonhos. É muito bom
quando chegamos ao fim, à escritura, e
vemos a felicidade nas pessoas. Trabalhamos na fidelização dos clientes, em
executar o melhor serviço e acompanhamento e na relação, aspetos que acho
muito importantes”, acrescenta. Trabalhando com diversas empresas através
de parcerias, o grupo Mérito Invest
acompanha o cliente em tudo e trata de
todo o processo burocrático desde as
isenções até à água e luz. É um serviço
“chave-na-mão” o que faz com que o
cliente fique satisfeito e recomende a
amigos e familiares.
Formação constante
para todos os colaboradores

Durante o ano são realizadas diversas
formações na vertente da angariação,
como se deve proceder perante o mercado, como ajudar o cliente proprietário,

quando eles aceitam o nosso valor temos vendas muito rápidas”.
Consultores dinâmicos
e empenhados

ções. Para nós basta ter uma boa angariação para se vender. Fazemos estudos
de mercado, apresentamos um dossier
com tudo detalhado, e aconselhamos o
valor ao cliente proprietário para ter
uma venda imediata. Por norma conseguimos elucidar o cliente vendedor em
relação ao preço, e posso dizer que

realizar uma boa venda e ainda em fotografia de forma a valorizar os imóveis
que estão a ser comercializados. Para
Marisa Brito o trabalho mais importante
do consultor é o da angariação, havendo
depois um trabalho muito importante
para gerir o imóvel e o seu preço. “O essencial nesta atividade são as angaria-
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Estando sempre disponíveis a realizar
partilhas com outras imobiliárias, trabalhando assim produtos que estejam próximos do seu real valor de mercado por forma a satisfazer as necessidades dos seus
clientes, o grupo trabalha quer em regime
de exclusividade quer em regime de não
exclusividade. Para ter uma equipa coesa
e que esteja de acordo com a forma de
trabalhar do grupo, Marisa Brito procura
consultores que procurem desafios, pessoas dinâmicas, empenhadas e com perfil de vencedor. Temos um grupo que podia ser maior, mas não o é por causa disso. Nós temos uma equipa estável e queremos que estejam felizes e ganhem dinheiro. Nós queremos que os nossos consultores sejam os melhores”, conclui.
O objetivo para este grupo é ser o melhor
com o intuito de realizar o melhor trabalho possível, fidelizando assim todos os
clientes com confiança e satisfação.

QUALIFICA

QUALIFICAÇÃO DE EXCELÊNCIA
EM TURISMO RURAL
Ricardo Costeira é o diretor técnico da Qualifica, uma empresa
criada em 2011, primordialmente voltada para a requalificação
do edificado existente e a sua readaptação para fins turísticos
em áreas rurais ou urbanas. Com uma base sólida no mercado,
o corpo técnico procura responder às necessidades
e preferências do cliente, sem nunca descurar as exigências
e preferências do mercado.

► A Qualifica nasceu no período difícil que
o país atravessou em 2011. Em contraciclo com a crise, foi criada uma empresa
que apostava num nicho de mercado onde se verificava existirem lacunas. Inicialmente voltada exclusivamente para a reabilitação do edificado de zonas rurais e a
sua readaptação à atividade turística, Ricardo Costeira, atual diretor técnico, assume que não entraram pela reabilitação
tradicional nem era esse o seu ideal. “Entramos na requalificação de um nicho de
mercado específico ao recuperar zonas rurais e casas de campo. Pegamos em casas que estavam em ruínas e transformamos em casas de turismo rural. A traça e o
carisma estão lá, mas o conforto e a qualidade também”. E é na qualidade que este
engenheiro civil de 36 anos procura alicerçar a jovem empresa. Conta ainda que “se
centrasse a atividade de recuperação em
obras tradicionais, estaria a desenvolver
projetos como qualquer outra empresa o
faz”. Neste sentido, a Qualifica vai em busca de projetos onde a sua experiência e
corpo técnico lhe permitem destacar-se
da concorrência, acrescentando valor aos
imóveis rurais. “Se, por um lado, qualquer
empresa recupera um apartamento, nem
todas são capazes de requalificar uma
quinta de turismo rural, cuja tradição não
pode ser alterada, cujo valor histórico tem

que ser preservado, cujas técnicas de
construção de outros tempos têm que ser
replicadas”. Mas, por vezes, é necessário
fazer novo à traça antiga, referindo que, “o
que acontece muitas vezes é que os imóveis estão num estado de ruína tal, que é
necessário proceder à sua integral demolição, ainda que de forma cuidada, para
que depois possam ser reconstruidos exatamente como existiam, com recurso às
mesmas pedras, com as eventuais adaptações necessárias para dar lugar ao novo
projeto” explica Ricardo Costeira. Se, num
momento, ao olhar para o imóvel só são visíveis ruínas, no momento seguinte vê-se
uma casa exatamente igual à que foi construída há 50 anos atrás, ainda que dotada
de acabamentos de luxo, com o conforto
ao nível da construção moderna e que responde por inteiro às necessidades do
cliente. Ricardo Costeira garante que recuperar património antigo lhe traz uma satisfação diferente.
Neste momento a Qualifica conta com seis
colaboradores, três oficiais de construção
civil, um arquiteto, um engenheiro civil e
uma secretária de direção. Com um corpo
técnico criteriosamente selecionado, todas as especialidades são geridas por estes e todas as empresas parceiras são escolhidas por partilharem com a Qualifica
os mesmos ideais, quer a nível de qualida-

Ricardo Costeira

de, quer a nível da relação com o cliente.
Atualmente, a jovem empresa encontra-se
a desenvolver projetos em Braga, Amares
e Vila Verde, contando ainda no currículo
com obras em outras áreas geográficas,
como Guimarães, Porto e Terras de Bouro.
Por parte da direção técnica, o desejo de
crescimento a curto prazo é visível, quer a
nível de volume de obra, como de área
geográfica de atuação.
A CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS NOVOS

Desde a sua génese, a Qualifica tentou posicionar-se no mercado pelas competências que possui, pelo valor que consegue
acrescentar aos projetos que desenvolve,
mostrando especial aptidão para a requa-
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lificação de imóveis de turismo rural. A retoma da economia tem vindo a restituir
confiança aos proprietários e investidores,
sendo que estes são os agentes que, efetivamente, podem ditar o rumo da atividade
da construção. E quando o rumo não passa pela requalificação do nosso património rural, a capacidade de resposta mantém-se. E nas palavras deste gestor, “se a
Qualifica começou pelo mais difícil, se sabemos requalificar imóveis velhos, com
um nível de dificuldade técnica superior,
então também sabemos construir novos.
Se reabilitamos no campo, também sabemos reabilitar na cidade. Se o mercado
nos pede uma construção nova, ou uma
reabilitação num centro histórico, esta-

uma chave. A trabalhar apenas para particulares, a empresa está numa fase em
que os clientes vão à sua procura para
realizarem os seus projetos. “As nossas redes sociais não são trabalhadas há bastante tempo, porque felizmente estamos
numa situação em que os clientes que já
terminaram as obras trazem outros clientes, ou outras obras” explica o diretor técnico. Ainda assim, o facto de trabalharem
em centros pequenos, onde as obras podem ser vistas e acompanhadas, fortalece
a ideia de qualidade e estética que procuram passar.
Desde o início que existe uma preocupação por parte do corpo técnico da Qualifica
em manter uma relação próxima do cliente. Conseguem-no ao acompanhar as
obras de perto e, ao mesmo tempo, ao
mostrar ao cliente qual a melhor solução
para o trabalho que pretendem desenvolver. A obra é sempre gerida em conjunto
com o cliente de forma a obter um produto
final com os menores custos possíveis,
tanto de construção como de manutenção.
“Tento sempre oferecer ao meu cliente a
solução que lhe resulte em menores preo-

mos também predispostos a responder e
distinguimo-nos de igual forma. Essencialmente, na qualidade e na atenção ao
cliente”. É com essa qualidade e com a especial atenção com que encaram cada
projeto e que querem ser reconhecidos
junto dos clientes.
Quando o cliente chega à empresa traz
consigo um objetivo e uma ideia para desenvolver o que tem em mente. O passo
seguinte passa pela elaboração de um
projeto de acordo com o que o cliente pretende, devidamente enquadrado com a
sua capacidade financeira. A estética e a
função ficam a cargo do arquiteto, norteado pela ideia com que o cliente se apresenta, auxiliado pela componente técnica
da engenharia. Assim nasce o projeto, que
a Qualifica faz evoluir desde a ideia embrionária do cliente, passando pelo licenciamento, até à entrega da chave.
UMA RELAÇÃO DE AMIZADE
COM O CLIENTE

É desta forma que nasce a relação, desde
que o cliente entra com uma ideia, até
bem para além do dia em que sai com
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cupações futuras, com a melhor qualidade
possível e ao melhor preço”, afirma Ricardo Costeira, mostrando que só conseguem
uma imagem positiva no mercado se esta
for de competência e responsabilidade.
Um cliente será sempre um amigo e é por
essa filosofia que se fazem acompanhar.
Com perspetivas de crescimento e com
um balanço muito positivo do ano 2016, a
Qualifica procura manter a qualidade e
inovação num nicho de mercado com tanto valor histórico. “Trabalhamos com qualidade, trabalhamos com sinceridade e
construímos como se fosse para nós próprios vivermos. Se temos a competência
para escolher as melhores soluções, não
o fazemos por menos para os nossos
clientes”, termina Ricardo Costeira.

FACTOR AMBIENTE

COMPROMISSO ASSUMIDO
COM A NATUREZA E MEIO AMBIENTE
A Factor Ambiente foi fundada em 1997 tendo passado a fazer
parte integrante do grupo espanhol Espina & Delfin, sediado em
Santiago de Compostela, no ano de 2003. Atualmente ocupa um
lugar importante no setor da água em Portugal, com
investimento na apresentação de soluções de tratamento de
água adequadas à realidade económica e social do país.
A empresa conta com profissionais altamente competentes e
qualificados, com um elevado nível de profissionalismo, tendo a
sua atividade vocacionada para a conceção de projetos,
construção e exploração de infraestruturas de tratamento de
águas e águas residuais e gestão de sistemas municipais de
água e saneamento em todo o país.
► Os primeiros anos de atividade da Factor Ambiente desenvolveram-se sobretudo
na região Norte, mas o rigor e profissionalismo presentes em todos os trabalhos que
desenvolve rapidamente lhe valeu um lugar considerável no setor das águas em
Portugal e, consequentemente, a extensão
a todo o país, tendo a seu cargo a gestão de
diversos sistemas de tratamento e gestão
de água. Para além de Portugal e Espanha,
onde possui uma unidade industrial de produção fabril, está a desenvolver projetos na
América Latina e em África, nomeadamente na Colômbia e Angola.

mento versus eficiência energética no desenvolvimento de projetos de instalações
de tratamento de águas e águas residuais
como as ETA e ETAR bem como em redes
de abastecimento e saneamento”, explica
Auxília Henriques, diretora de projetos.
Com uma vasta experiência no mercado, a
Factor Ambiente está maioritariamente ligada à exploração de infraestruturas de
tratamento de águas e águas residuais,
ETA e ETAR, sendo responsável pela condução das instalações incluindo controlo
químico e microbiológico destas. A Factor
Ambiente atua, ainda, na área da manutenção de redes e de equipamentos, que
vão desde a limpeza e deteção de fugas,
até aos trabalhos de reparação. Oferece
ainda um serviço de construção de equipamentos eletromecânicos, embora a linha de montagem esteja sediada em Santiago de Compostela.
“Tivemos um balanço positivo no ano de
2016, e esperamos atingir um crescimen-

A Factor Ambiente conta, atualmente,
com 17 colaboradores, embora grande
parte das vezes recorra ao modelo de
subcontratação, por exemplo para a execução física das obras, consoante as necessidades que se fazem sentir. Os profissionais que integram a empresa são em
grande parte engenheiros que garantem
uma qualidade de excelência nos serviços que desempenham, sendo um fator
de elevada importância para estabelecer
boas relações com os seus atuais e futuros clientes.
As principais áreas de atuação dos técnicos especializados passam pela conceção
de projetos, construção de infraestruturas, produção de equipamentos, operação
de instalações de tratamento de águas e
águas residuais, manutenção de instalações e equipamentos e gestão de serviços
de água. “A Factor Ambiente tem o seu foco central na conceção de soluções de tratamento otimizadas na relação investi-
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to superior no ano de 2017 tendo iniciado
o ano com boas perspetivas de que tal
possa acontecer, garantindo que trabalharemos nesse sentido”, refere Jorge Freitas, diretor financeiro. Os colaboradores
da Factor Ambiente prometem, ainda,
manter o profissionalismo, a ética e a responsabilidade a que estão habituados garantindo a solidez que têm vindo a criar.
“O desenvolvimento pessoal e profissional
de todos os colaboradores, a melhoria
contínua e a implementação de tecnologia
de ponta em todos os processos, produtos
e serviços e o fomento da credibilidade e
da confiança junto dos seus parceiros e
clientes, são objetivos que nos orientam
dia a dia”, ressalva Hugo Afonso, diretor
de produção, tendo presente o compromisso com a natureza e com o meio ambiente, procurando preservá-lo e agir de
forma a garantir a vida das gerações futuras, porque para preservar o meio ambiente, é preciso conhecê-lo.

SUBLIMAR

UM PROJETO DE QUALIDADE
EM CRESCIMENTO
Fundada em janeiro de 2015 por Eurico Peixoto, a Sublimar
desenvolve a sua atividade na construção de edifícios públicos,
comerciais, industriais e residenciais. A trabalhar em todo o país, a
empresa de construção e engenharia, com apenas dois anos de
presença no mercado, tem já uma lista de grandes clientes e
provas dadas de profissionalismo dentro da sua área de atividade.
Os princípios fundamentais da Sublimar são a excelência no
serviço e no produto final.
► Eurico Peixoto, sócio-gerente da Sublimar - Construção e Engenharia Unipessoal, Lda, entrou no mercado de trabalho
há 18 anos, e durante esse tempo colaborou numa vasta lista de obras em Portugal e na Europa. Engenheiro civil de
formação, decidiu lançar a sua própria
ideia de fundar uma empresa de construção civil de excelência, com sede em
Guimarães. Desde o seu nascimento, a
Sublimar tem mantido um crescimento
bastante significativo, sempre com grande aposta na qualidade e capacidade de
adaptação a cada cliente. A empresa
fundada por Eurico Peixoto tem a sua atividade focada na reabilitação, remodelação e construção de edifícios comerciais,
industriais, públicos e residenciais, com
grande aposta na qualidade do produto
final e rapidez dos projetos, princípios

fundamentais para obter bons resultados. O sócio-gerente traz consigo um
vasto leque de conhecimentos e experiência na área da construção que se revelam um importante ponto de partida
para o trabalho que desenvolve atualmente, e acresce ainda uma vasta lista
de empresas parceiras de excelência
que garantem o cumprimento dos princípios fundamentais da Sublimar.
Com apenas dois anos de existência, e
superando todas as expectativas, a Sublimar teve um aumento de faturação
acima do milhão de euros de um ano para o outro, passando dos 300 mil euros
para 1.8 milhões de euros, fruto do profissionalismo que teimam em manter.
Dos dez colaboradores atuais, três são
engenheiros, uma técnica de segurança
e os restantes estão ligados à área da

construção civil no mínimo há dez anos.
No que respeita às restantes necessidades, a Sublimar recorre a subcontratação de empresas parceiras de excelência, de forma a garantir a qualidade em
todas as especialidades. A empresa desenvolve projetos de engenharia, mas o
seu foco principal consiste em obras de
reabilitação e remodelação, como exemplos visíveis a Vila Berta, na Graça, Lisboa, cenário do filme “Pátio das Cantigas”. Atualmente a Sublimar tem na sua
carteira de clientes empresas do ramo
público e privado, que vão desde câma-

ras municipais até hipermercados, como
é o caso da cadeia LIDL.
A Sublimar pretende encontrar novos nichos de mercado e crescer de forma sustentada. Neste momento, os preços baixos na oferta de serviços não preocupam
Eurico Peixoto, sendo que o objetivo passa por manter a qualidade de excelência
e rapidez de resposta às exigências dos
clientes. É essa rapidez e cumprimento
de prazos estipulados entre o cliente e a
empresa que solidificam a confiança no
seu trabalho.
Neste momento, Eurico Peixoto trabalha
apenas a nível nacional, embora fale de
projetos internacionais de modo a aproveitar novos mercados. Ainda assim, devido ao elevado crescimento durante os
dois anos de existência, o sócio-gerente
estima que a sua empresa continue em
constante desenvolvimento, procurando
novos clientes, afirmando-se pela sua
sustentabilidade, e proporcionando as
melhores condições de trabalho aos seus
colaboradores e um excelente produto
aos seus clientes.
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RECIFE – DESMONTAGEM DE VEÍCULOS

CENTRO DE ABATE
EM EVOLUÇÃO
A Recife nasceu em 2007 quando os irmãos Carlos Carvalho
e Manuel Abílio Carvalho agarraram a oportunidade de abrir
um centro de abate. Atualmente estão presentes em Viana
do Castelo, Vila Real, Chaves e Braga. A Recife trabalha
essencialmente o desmantelamento de viaturas e a venda
de peças usadas.
► Em 2007, ainda a trabalhar noutra
empresa, surgiu uma oportunidade de
abrir um centro de abate a Carlos e Manuel Abílio Carvalho, que aproveitaram a
sua visão de negócio para se afirmarem
no mercado. O reconhecimento que obtiveram no mercado fez com que alargassem a sua atividade a outras áreas geográficas: “Abrimos inicialmente em Viana
do Castelo e Vila Real em 2007, depois
em Bragança e Chaves em 2008, e o último em Braga em 2009”, afirma Arlindo
Gomes, responsável financeiro da empresa. A Recife começa a crescer aquando
do incentivo governamental para o abate
de veículos mas, por consequência, se
até ao momento a concorrência era escassa, os centros de abate começaram a
crescer em massa. Nessa altura, a Recife
sofreu uma reestruturação, sendo obrigada a reduzir o número de funcionários
e a fechar a filial em Bragança. No entanto, com a procura de um novo rumo, uma
elevada capacidade de resistência e a

adaptação ao mercado conseguiram voltar a afirmar-se no mercado.
A partir do momento em que o cliente
pretende cancelar a viatura, basta deslocar-se às instalações da Recife e não
tem necessidade de se preocupar com
todos os processos administrativos inerentes a esse cancelamento. A Recife
procura, assim, reduzir o tempo que o
cliente vai perder, oferecendo um serviço totalmente completo e um valor monetário justo após avaliação do estado
de conservação da viatura. O primeiro
passo é recolher a viatura e colocá-la
num parque para proceder à descontaminação, isto é, à redução de todos os
resíduos perigosos. Em seguida passa
para a fase de desmantelamento onde
são retiradas as peças reutilizáveis. Por
último, a Recife retira o motor, e separa
os metais ferrosos e não ferrosos, com
fim na destruição total da viatura.
Atualmente com 30 colaboradores a nível nacional, a Recife mantém a cons-

tante procura pela rentabilidade e crescimento com aposta constante no desmantelamento de viaturas e na venda
de peças usadas. Possuem, ainda, protocolos com várias entidades públicas a
nível nacional, nomeadamente com as
câmaras municipais de Braga e Viana do
Castelo. Em Braga, estão instalados na
Zona Industrial de Sobreposta, distante
do centro da cidade, mas Eduardo Carvalho, gerente da empresa, garante que
se destacam pelo seu produto, que a
concorrência não oferece. “Trabalhamos
com câmaras municipais e temos muita
área para armazenar que nos permite
fazer stock”, salienta. A Recife trabalha
com todas as marcas, com material cuidadosamente selecionado, com garantias de qualidade e com recurso a trans-

“TRABALHAMOS COM CÂMARAS MUNICIPAIS
E TEMOS MUITA ÁREA PARA ARMAZENAR
QUE NOS PERMITE FAZER STOCK”
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portadoras para fazer entregas, pois só
assim podem oferecer aos clientes um
serviço de excelência.
Eduardo Carvalho está, no momento, a
trabalhar uma plataforma digital com o
objetivo de informatizar as peças e, posteriormente, disponibilizar na internet fotografias dos veículos e das peças que fazem parte do seu stock. Ao leme desta
empresa encontra-se também Aurora Silvina, gerente, que garante que o ano de
2016 superou as expectativas e espera a
curto prazo poder retomar um serviço de
proximidade com oficinas que a Recife
possuiu em tempos. A afirmação no mercado é um dos focos desta empresa que
irá continuar a apostar no desenvolvimento de um trabalho assente na qualidade e excelência.

AFPSAT

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE EXCELÊNCIA
A AFPSAT, fundada em 2009 por Paulo Costa, é uma empresa
ligada à reparação, manutenção e instalação de todo o tipo de
caldeiras, esquentadores, ar-condicionado, painéis solares e
bombas de calor. Procuram desde a sua génese diferenciar-se pela
qualidade de serviço prestado e rapidez na resposta aos seus
clientes. Os colaboradores da AFPSAT apostam ainda numa relação
de proximidade com os clientes e alertam para a necessidade da
manutenção constante dos equipamentos.
► Paulo Costa, fundador da AFPSAT, trabalhou desde sempre ligado à área da mecânica, sem nunca deixar de acreditar na
possibilidade de iniciar um projeto que lhe
permitisse estar em movimento e em contacto com os clientes, ao invés de ficar diariamente em locais fechados. Começou,
então, a trabalhar numa empresa ligada à
instalação e manutenção de caldeiras, em
Vila Verde. Entretanto, no desemprego,
criou sozinho o seu próprio projeto que se
revelou um sucesso e, com uma procura
cada vez maior pelos seus serviços, viu-se
obrigado a aumentar o número de colaboradores. Com um crescimento que superou todas as expectativas, começou a estabelecer parcerias com grandes empre-

sas. Desde 2009, momento em que fundou a AFPSAT, oferece apoio técnico aos
instaladores em todo o tipo de caldeiras,
esquentadores, ar-condicionado, painéis
solares e bombas de calor. A AFPSAT disponibiliza aos seus clientes um serviço de
excelência investindo na constante formação de novas tecnologias e numa adaptação constante ao mercado.
O empresário acredita que para fidelizar
os seus clientes é importante manter
uma relação de proximidade constante, e
para que isso aconteça garante que atende todas chamadas que lhe são feitas e,
caso não lhe seja possível, retribui no minuto seguinte. Ao fim de semana está
sempre disponível um técnico para responder a situações de emergência, garantindo um tempo de resolução de problemas de 24 horas na área geográfica
de Braga e de 48 horas no restante território. É esta rapidez no tempo de resposta, o acompanhamento e a proximidade
com o cliente que permite à AFPSAT distinguir-se da concorrência e manter-se
em constante crescimento. É essencial
haver disponibilidade num momento em

Paulo Costa

que existe muita oferta e concorrência.
Com o objetivo de continuar a oferecer
aos clientes um serviço de excelência, a
AFPSAT criou um serviço inovador, um
contrato de manutenção no qual “os
clientes pagam uma taxa anual mediante
o equipamento que possuem. Nesse contrato está incluída uma revisão anual, o
desconto em todas as peças e deslocações, e a mão de obra não é cobrada durante esse período”, explica Paulo Costa.
O gerente da AFPSAT alerta para a necessidade de manutenção anual dos equipamentos, essencialmente nos equipamentos a gás, não só para aumentar a durabilidade do mesmo, como por questões de
segurança a nível familiar, de forma a evitar riscos desnecessários que, grande
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parte das vezes, são de fácil resolução.
Paulo Costa revela ainda que atualmente
os clientes são mais exigentes e possuem uma maior preocupação e sensibilização para as questões ambientais.
Paulo Costa confessa que o seu primeiro
projeto para o presente ano, passa por adquirir um armazém e iniciar a venda de peças ao público. Por outro lado e com a procura que os seus serviços têm recebido na
zona do Porto, tem expectativas de abrir
um escritório para abranger essa área
geográfica e consequentemente criar novos postos de trabalho. O proprietário da
AFPSAT promete continuar em constante
evolução e a oferecer serviços de excelência que já são a sua imagem de marca junto dos clientes.

O BURACO

BOM PEIXE, BOA MESA
O restaurante O Buraco, em Esposende, foi criado no ano de 2008
por José Martins. O gerente aposta essencialmente em pratos de
peixe, numa tentativa de combater uma lacuna na restauração.
A estratégia tornou-se um sucesso e fidelizou os clientes que
entram pelas portas deste projeto gastronómico.

► José Martins, atual proprietário do
restaurante O Buraco, traz consigo anos
de experiência e elevados conhecimentos na área da restauração e garante
que “este restaurante veio combater
uma lacuna que existia em Esposende,
a falta de oferta gastronómica direcionada para o peixe”. Ao entrar naquele que
viria a ser o seu espaço reparou nas inúmeras semelhanças entre este e um outro restaurante que tinha por hábito frequentar em Espanha. José Martins iniciou a atividade em 2008 com uma
aposta naquele que ambicionava que
fosse um espaço de referência em Esposende. A realidade é que se revelou um
caso de sucesso.
O grande enfoque do proprietário d'O
Buraco está nos peixes e mariscos, pois
desde o início do seu percurso profissional trabalhou com estreita ligação a estes produtos e não quis deixar esses conhecimentos de parte. Atualmente disponibilizam aos seus clientes uma carta

de peixe diversificada, todo ele capturado na sua área geográfica, entre Apúlia e
Esposende. Aos apreciadores deste conceito aconselha sempre peixe grelhado,
nomeadamente lulas com gambas, espetadas de chocos, arroz de marisco, arroz de tamboril e até mesmo lampreia,
embora este seja um prato sazonal. Os
clientes que preferirem pratos de carne
podem optar pelo famoso tornedó à
americana ou pela posta à Buraco, com
garantia da alta qualidade da carne nacional. José Martins não deixa, também,
que as entradas passem despercebidas
e aposta em amêijoas à bulhão pato,
chouriço grelhado, pimentos padrón e
mexilhão com molho galego. O proprietário aconselha ainda a famosa sopa de
peixe, embora aposte também na de legumes e no caldo verde. No que respeita
a sobremesas, O Buraco conta com um
leque de escolha alargado, começando
pelo doce da casa e a mousse de chocolate até às famosas Clarinhas de Fão e

Equipa do restaurante O Buraco

Folhadinhos típicos da região. Quando
fala da sua garrafeira garante que, para
além das marcas comerciais, possui outras de referência selecionadas de acordo com os gostos e feedback dos seus
clientes.
Se quem por lá passa já acha os pratos
de peixe invulgares para a região, apercebe-se rapidamente que também a decoração não lhe fica atrás. Ter um livro
recheado de elogios já não é para qualquer estabelecimento, mas ter esses
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elogios escritos na parede ainda menos. “Em meados de 2013 alguém pediu se podia escrever. Na altura não
achei boa ideia e o meu objetivo era
apagar. Mas escreveu um bom elogio,
eu achei engraçado, mais pessoas quiseram escrever e agora já não há espaço. Já faz parte da decoração”, conta
José Martins. Ainda assim, o proprietário apostou também numa decoração
simples com imagens históricas da
Apúlia, com o objetivo de tornar O Buraco num espaço tradicional e direcionado para o mar.
O sócio-gerente revela que teve, recentemente, um prato a concurso no Março
Com Sabores a Peixe e que fez sucesso.
Não esconde ainda o desejo de abrir um
novo restaurante com o mesmo conceito, mas a curto espaço temporal prefere
manter a qualidade que o público exige
e apostar no serviço de jantares.

GRELHADO’S DE BRAGA

UM COMPROMISSO DE QUALIDADE
O takeaway Grelhado’s de Braga tem já dez anos de existência e
sofreu algumas alterações no seu espaço recentemente. Nuno
Saraiva, gerente, com elevada experiência no ramo hoteleiro,
utilizou um conceito que pretende servir refeições rápidas para
todos aqueles que vivem a azáfama do dia a dia. É neste sentido
que chega a Braga uma nova ideia de restauração, um serviço
rápido e eficaz, com a mais alta qualidade de produtos e o
melhor sabor da região ao preço mais económico do mercado.

► Nuno Saraiva, com elevada experiência no ramo da restauração, adquirida
pelo trabalho durante vários anos na
área, decidiu entrar numa aventura e
abrir o seu próprio negócio. Foi durante
um passeio a Braga que encontrou o espaço ideal para o fazer. Hoje o seu takeaway conta com dez anos de existência e a
sua paixão pela restauração mantém-se
cada vez maior. O gerente optou por um
conceito bem diferente do que é habitual
neste ramo, sendo que o seu serviço funciona apenas como takeaway, uma forma
fácil de poupar tempo àqueles que não o
têm para gastar.
O Grelhado’s de Braga tem na sua essência a rapidez e qualidade no serviço, com
produtos frescos e saudáveis vindos de
fornecedores certificados, as carnes
sempre preparadas com vários tipos de

corte que culminam num sabor único.
O consumidor pode ligar antecipadamente e encomendar a sua refeição para a
hora que mais lhe convier ou, caso prefira, dirigir-se às instalações, sem encomenda prévia, e aguardar um pouco até
o seu pedido estar concluído. Aberto diariamente, o Grelhado’s de Braga oferece
uma carta bastante completa de iguarias
aos seus clientes, embora o seu foco
principal sejam os grelhados. Ainda que
com um leque variado de escolhas, a costelinha e o frango grelhados são os pratos preferidos dos clientes, estes que
transmitem aos colaboradores um feedback positivo do trabalho desempenhado
e, por consequência, a vontade da equipa manter e melhorar o trabalho desenvolvido. Nuno Saraiva tem para oferecer
no seu takeaway menus a preços bastan-

te acessíveis com seis pratos de peixe e
seis pratos de carne diferentes, sempre
com a possibilidade de serem acompanhados por um vinho de elevada qualidade, de entre os vários que fazem parte da
sua garrafeira.
O espaço físico do restaurante, inicialmente com uma decoração simples, ainda que bastante prática e eficaz, acabou
por sofrer algumas alterações quando o
Grelhado’s de Braga começou a fornecer
os seus produtos para os convívios do
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SC Braga, um grande motivo de orgulho
para toda a equipa do takeaway. Atualmente a decoração está intimamente ligada ao futebol, com camisolas em exposição oferecidas pelos jogadores da equipa.
Aos que questionam Nuno Saraiva sobre
o segredo para o sucesso ao longo destes dez anos, o gerente garante que não
passa de um trabalho árduo e de equipa,
de uma aposta na qualidade e, principalmente, nas boas relações mantidas com
os seus colaboradores e clientes, para
quem trabalham diariamente. Nuno
Saraiva faz um balanço económico bastante positivo de 2016 para o seu negócio e mantém a mesma perspetiva para o
ano corrente. Neste momento, o sócio-gerente não põe de lado a possibilidade
de abrir um novo espaço com o mesmo
conceito numa cidade perto de Braga.
Aos apaixonados pela sua cozinha, resta
esperar pelas novidades.

RAPOSO, LDA – REVESTIMENTOS EPOXY E EQUIPAMENTO HOTELEIRO

EMPRESA DE ALMEIRIM
ALVO DE DISTINÇÃO
A Raposo, Lda é uma empresa sediada no concelho de Almeirim,
distrito de Santarém, e que é distinguida por ter sido pioneira no
que respeita à aplicação de produtos epoxy com a finalidade de
produzir revestimentos para pavimentos e paredes. Inova com a
utilização de tecnologia de ponta, o que faz desta uma empresa
extremamente forte no mercado nacional e também alémfronteiras. À conversa com o Empresas+® esteve Vítor Raposo,
administrador da Raposo, Lda e que conta com mais de 30 anos de
experiência nesta atividade.
► Esta é uma empresa que oferece distintas e eficientes soluções no que respeita à
aplicação de revestimentos onde o epoxy,
uma substância que endurece aquando
da sua mistura com outros agentes catalisadores, é o principal componente. Na gerência da Raposo, Lda está Vítor Raposo
que conta ainda com o apoio de Nuno Farinha, responsável pela área comercial, e
Tiago Zola, mais atento à vertente administrativa e de compras da firma.
“A minha experiência neste setor já ultrapassou os 30 anos. Passei por outra empresa mas decidi, a certa altura, criar a
Raposo, Lda e investir cada vez mais nesta área que marcou grande parte do meu
percurso profissional”, conta Vítor Raposo.
O que faz a Raposo, Lda?

A Raposo, Lda tem vindo, de dia para dia,
a fomentar a sua marca no mercado nacional e também além-fronteiras. Como

Vítor Raposo

explica o proprietário e administrador, “fomos pioneiros, em Portugal, no que respeita à aplicação deste tipo de pavimentos. Sempre quisemos evoluir nesta produção, na qualidade dos produtos e dos
sistemas que podemos apresentar ao
cliente”. Para isso, a Raposo, Lda dispõe
de variados tipos de pisos e revestimentos
diferentes que podem ser aplicados essencialmente em pavimentos e paredes.
“O nosso foco é maioritariamente canalizado para a aplicação de revestimentos
em indústrias. Oferecemos diversas soluções e poderá dizer-se que somos especializados em revestimentos para a indústria alimentar que exige superfícies contínuas, impermeáveis, lisas ou antiderrapantes, sem juntas. Adaptamos a nossa
solução às necessidades do cliente e do
seu espaço”, explica Vítor Raposo, afirmando sempre a facilidade em apresentar soluções para qualquer indústria.

Utilização de tecnologia
avançada

Para se manter na linha da frente, esta
empresa investe continuamente em novas
máquinas e ferramentas que oferecem cada vez melhores soluções para o cliente.
“A utilização de maquinaria adequada é
fundamental e é um dos nossos pontos
fortes. Dispomos de diversas máquinas
para desbastar o chão, como fresadoras,
grenalhadoras e polidoras e prepará-lo para a aplicação do revestimento. Inovamos
nesse sentido e queremos também continuar a investir na qualidade dos nossos
produtos, é o que faz a diferença num
mercado tão exigente como o português”.
Para isso, a equipa da Raposo, Lda frequenta diversas feiras internacionais onde
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pretende adquirir conhecimentos avançados para continuar a ser uma empresa de
referência em Portugal e também em países como Angola, Moçambique, Espanha,
França e Brasil, onde já desenvolveu alguns trabalhos.
Distinguida inúmeras vezes como PME
Líder, a Raposo, Lda disponibiliza ao cliente, particular ou empresarial, uma garantia de cinco anos no que respeita aos seus
serviços, no entanto, “temos pavimentos
aplicados com mais de 20 anos e que continuam em ótimo estado. Os clientes já
nos conhecem e são sabedores também
da forma como atuamos”, diz Vítor Raposo
que acredita ser administrador de uma
das principais empresas do setor a operar
a nível nacional e internacional.

Equipa estável é uma das bases
do sucesso

Para Vítor Raposo, umas das chaves para
o sucesso do negócio reside na equipa de
colaboradores que está ao serviço do
cliente. Neste momento, são cerca de 30
os profissionais qualificados e empenhados em prestar um serviço eficiente e de
qualidade, tendo em vista aquele que é
um dos principais objetivos desta empresa de Almeirim: a plena satisfação do consumidor. “Acredito que oferecemos um
serviço de valor acrescentado, de qualidade e que é fiável quanto à sua durabilidade, e esse é um dos principais fatores que
tem vindo a permitir a nossa permanência
nos diversos mercados em que atuamos,
sempre com base na transparência e numa relação de confiança e proximidade
para com o nosso cliente”. Outra vantagem ou mais-valia passa pelo facto de, na
Raposo, Lda, o cliente encontrar um serviço vertical, desde a venda dos materiais, à
sua aplicação e até mesmo à “produção
do quartzo colorido que é feita nas nossas
instalações. Oferecemos um serviço chave na mão”.

SERVIÇOS E PRODUTOS
DA RAPOSO, LDA
• Pavimentos Multicamada
• Pavimentos Argamassa
• Pavimentos Autonivelante
• Pintura Epoxy
• Revestimentos de Paredes
• Impermeabilização de Superfícies
• Preparação de Superfícies
• Fabrico de Equipamentos em Inox

Fabricação de equipamento
hoteleiro como atividade
paralela

Para além da vertente do revestimento de
pavimentos, a Raposo, Lda concentra ainda um serviço de produção de equipamentos destinados à hotelaria, “como é o
caso da fabricação de equipamentos em
aço inox por medida. Esta atividade tem
mais expressão a nível concelhio e distrital, pelo que representa apenas cerca de
dez por cento do volume de negócios da
firma. No entanto, é uma vertente em que
pretendemos continuar a atuar, com base

nos mesmos princípios que regem todos
os nossos serviços”.
“Um futuro que se avizinha
risonho”

Otimista por natureza, Vítor Raposo deposita grande confiança no futuro da sua empresa e acredita que esta está preparada
para enfrentar cada vez mais e novos desa-
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fios. “O nosso objetivo quanto ao futuro
passa por crescer e estamos, neste momento, com obras a decorrer para aumentar a área das nossas instalações. Sobrevivemos ao pico da crise devido à base que
fomos construindo ao longo dos anos e
agora queremos continuar a fortificar a empresa, sempre atentos a todas as oportunidades”, orgulha-se o administrador.

A TABERNA

PETISCOS QUE NÃO SE ESQUECEM
A Taberna, inaugurada no dia 12 de dezembro de 2014 por Sandro Pombo e Cristina Silva, traz a
Alferrarede um conceito de culinária diferente do habitual. Com uma carta recheada de petiscos,
doces singulares e uma sangria inigualável, os sócios-gerentes garantem que ninguém fica
indiferente à carta apresentada. Além de satisfazer as delícias de quem os visita, os
proprietários brindam os seus clientes com uma noite de fado por mês.
► Sandro Pombo e Cristina Silva, amantes de viagens, percorreram já Portugal de
lés a lés. De todas as vezes que viajaram
as suas paragens preferidas sempre foram restaurantes e “tasquinhas” com petiscos diferentes para degustarem. Ambos
ligados a ramos profissionais totalmente
diferentes da restauração, acabaram por
ficar desempregados. Foi nesse momento
que surgiu a vontade de iniciar um negócio. Ainda sem terem uma ideia formada
sobre o futuro de ambos, adquiriram um
espaço de família para iniciarem o projeto.
Em fevereiro de 2014, numa taberna em
Lisboa, encontraram o conceito ideal para
implementar no seu próprio projeto. Ambi-

mousse de chocolate com pó de café não
deixem ninguém indiferente. No que respeita à garrafeira os sócios aconselham
sempre a experimentar a sangria de frutos
silvestres e a cerveja artesanal. Em relação aos vinhos têm para oferecer os da região, embora tenham em carta várias marcas conceituadas a nível nacional. A Taberna disponibiliza ainda aos seus clientes um menu executivo diário a preços
acessíveis. Neste domínio, apostam essencialmente em pratos mais tradicionais,
nomeadamente feijoada de chocos, arroz
de cabidela, tentáculos à lagareiro ou pataniscas com arroz de feijão.
Sandro Pombo e Cristina Silva pretendiam
ver o seu espaço com uma decoração ligada ao fado, no entanto, acabaram por surgir ideias totalmente diferentes. Apaixonada por azulejos, Cristina Silva colocou desde logo essa hipótese e foi aos poucos que
a decoração da Taberna foi surgindo.
Atualmente o espaço convida os clientes
não só pelos petiscos mas também pela
decoração tão particular.

cionaram sempre um espaço diferente e
inovador, “um espaço que chame gente.
Nem mais um café, nem mais um restaurante”, afirma Sandro Pombo.
A Taberna oferece a cada cliente uma variedade de petiscos, que vai sendo alterada de acordo com as estações do ano. O
petisco preferido dos clientes é o choco frito, embora os cogumelos salteados e a tábua de enchidos satisfaçam também as
delícias de quem por lá passa. Quando falam de doces, Cristina Silva revela que foram todos criados por si e a baba de camelo é a mais desejada, embora o bolo de
chocolate com recheio de frutos silvestres
(famoso bolo da sogra), a serradura ou a
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Cristina Silva e Sandro Pombo

Com um gosto afirmado pelo fado, os proprietários foram convidados por uma fadista da terra a organizarem todos os meses eventos ligados a esta arte tipicamente portuguesa. A ideia foi desde logo apaixonante e resultou na perfeição. Começou
em fevereiro de 2015 e veio para ficar,
com a passagem de grandes nomes como
José Cid e Custódio Castelo.
Cristina Silva garante que a evolução d´A
Taberna superou todas as expectativas e
sente a necessidade de crescer, afirmando que “a ponte já é demasiado pequena
para passar”. O primeiro objetivo a realizar
passa por aumentar o espaço e passar
dos 36 lugares atuais para pelo menos
60. Posteriormente o objetivo passa por
alargar o horário de funcionamento, mantendo o espaço sempre aberto ao público.
Revelam, ainda, o desejo de permanecer
na mesma área geográfica e continuar a
“trabalhar com a máxima qualidade e com
produtos de excelência”.

SINGLECODE INNOVATION

PARA CADA EMPRESA,
UMA SOLUÇÃO ÚNICA DE SOFTWARE
Artur Fernandes, após uma experiência de vários anos como
técnico de informática numa outra empresa, resolveu aventurarse e criar o seu próprio projeto, a SingleCode Innovation.
Com cerca de seis anos no mercado, esta empresa com sede
na cidade de Abrantes pretende ser a solução num mundo
empresarial, desde o setor público ao privado, no que concerne
ao setor das tecnologias.

► “A SingleCode Innovation é uma empresa especializada em Tecnologias da
Informação e Comunicação. O nosso principal foco é o desenvolvimento de software, partindo sempre da premissa de que
o importante é ‘incorporar’ o nosso cliente na solução tecnológica que concebemos. Simplificando, diria que criamos fatos à medida de software”. É desta forma
que Artur Fernandes apresenta o seu projeto, uma empresa que foi criada em
2011 com o objetivo de pôr em prática as
ideias do empresário e também por acreditar que existia espaço num mercado
competitivo para uma empresa com as
valências de que a SingleCode Innovation
se encontra munida.
Essencialmente com os olhos postos no
mundo empresarial, a SingleCode Inno-

Artur Fernandes

vation desenvolve soluções tecnológicas
para o mercado público e privado. “Os
nossos serviços são muito abrangentes”,
diz Artur Fernandes, que acredita que,
hoje em dia e cada vez mais, “as tecnologias da informação e comunicação são
um alicerce fulcral em qualquer organização, seja ela pública ou privada”. É deste
modo que a SingleCode Innovation responde ativamente aos seus clientes no
sentido de criar e desenvolver qualquer
aplicação ou plataforma tecnológica.
Por outro lado, esta é também uma empresa que está em constante atualização
quanto aos projetos dos seus clientes e
parceiros e são, por isso, apresentadas
ideias e soluções tecnológicas baseadas
na inovação “para que as empresas se
tornem mais competitivas e eficientes”.

Compromisso e inovação são as duas palavras de ordem na SingleCode Innovation
e Artur Fernandes pretende que o seu
cliente esteja ciente destes pilares desde
o primeiro momento em que o contacta.
“Estamos aptos para desenvolver software especificamente para cada entidade e
proporcionamos ao cliente a oportunidade
de ter um produto inovador e de qualidade. Com isto é possível que o resultado final de cada projeto seja um software à
imagem das suas necessidades objetivas,
promovendo a inovação juntamente com
o compromisso previamente definido, numa simbiose perfeita entre a SingleCode
Innovation e o cliente”.
Na carteira desta empresa da área das
tecnologias constam diversos clientes,
de diferentes áreas de negócio e com distintas realidades em termos financeiros e
de processos. “Temos como clientes, por
exemplo, a empresa Gallo, reconhecida a

“ESTAMOS APTOS PARA DESENVOLVER
SOFTWARE ESPECIFICAMENTE PARA CADA
ENTIDADE E PROPORCIONAMOS AO CLIENTE
A OPORTUNIDADE DE TER UM PRODUTO
INOVADOR E DE QUALIDADE”
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nível mundial na exportação de azeite, a
VAM, uma empresa ligada ao setor da
metalomecânica de grande sucesso em
território nacional e internacional, a Promanec na área engineering & construction e filial da multinacional alemã Proman, o Município de Abrantes, a Cruzimpex que é líder na importação e exportação de carnes e também a Trincanela, na
área da restauração, entre outros que poderia enumerar”, conta Artur Fernandes.
Para o futuro da SingleCode Innovation
estão reservadas várias novidades mas o
empresário confessa-se adepto da máxima que defende “o segredo como a alma
do negócio e, apesar de existirem já diversos projetos a decorrer e outros que
estão a ser planeados, posso somente
adiantar que estamos focados em dois
domínios: Industry 4.0 e IoT [Internet of
Things]”. Garantido é que “a SingleCode
Innovation segue atenta”.

ALBINO & FILHOS, LDA – TOP CAR SANTO TIRSO

Serviço de excelência
para o seu automóvel
Na cidade de Santo Tirso, encontramos um projeto familiar que se
afirmou ao longo dos anos e se transformou numa referência no
seu setor de atividade. Falamos da Albino & Filhos, Lda, uma
oficina automóvel que faz parte da rede Top Car. O know-how do
fundador e dos seus filhos foi a principal alavanca deste projeto,
que se tem demarcado da concorrência pela qualidade e
transparência, pela variedade de serviços e, principalmente, pela
relação criada com cada cliente.
► “O meu pai desde sempre trabalhou
neste ramo. Quando tinha 11 anos, começou como ajudante de oficina e aos 14 foi
trabalhar para outra empresa, que era praticamente a melhor oficina de Santo Tirso
– a Garagem Machado –, junto ao parque
Dona Maria II, que já não existe atualmente. Mais tarde, foi trabalhar para a fábrica
Abel Alves de Figueiredo, onde desempenhou o cargo de chefe de oficina até se reformar”, conta Henrique Almeida, que, juntamente com o seu irmão Albino Almeida,
gere atualmente o negócio da Top Car Santo Tirso. “Eu só comecei verdadeiramente
a trabalhar nesta atividade em 1996. Antes disso, apenas marcava presença aos
fins-de-semana e nas férias da escola,
quando vinha ajudar o meu pai. Depois fui
cumprir o serviço militar, em Lisboa. Quis,
inclusivamente, seguir a carreira militar,
mas como a nível monetário não era muito
aliciante acabei por regressar e continuei a
trabalhar na oficina”, acrescenta.
Em 1998 foi formada a empresa Albino &
Filhos, Lda, tendo como sócios gerentes
Henrique Almeida, Albino Almeida e o pai
de ambos, também ele Albino Almeida.
“Aos poucos, o meu pai começou a mentalizar-se de que poderíamos fazer a oficina
evoluir”, confessou Henrique Almeida,
acrescentando que foi por volta do ano de
2000 que a empresa “vestiu uma nova roupagem”. “As instalações que serviram de
base à Albino & Filhos, Lda foram criadas
pelo meu pai. Todas as obras e remodelações de melhoria, desde o mais simples,
como o cimentar do pavimento, até ao
mais notório, como a construção dos armazéns novos, foi já obra posterior, resultando

Henrique e Albino Almeida

da nossa iniciativa e vontade de fazer sempre mais e melhor, sempre com vista à melhoria contínua e procurando manter os
nossos clientes satisfeitos”, acrescenta.
Em 2014, a Albino & Filhos, Lda aderiu à
rede Top Car, uma rede credível e que se
tem afirmado no território nacional.
“Foi bom aderir a uma rede como a Top
Car, porque trouxe-nos vantagens indiscutíveis, como o acesso a formações específicas da área de negócio, nomeadamente
na área da mecânica e de boas práticas de

receção. Temos vindo a frequentar e a promover junto dos nossos colaboradores
ações de formação com alguma regularidade, o que potencia o nosso conhecimento, cimentado na experiência, e a capacidade de servirmos melhor os nossos clientes”, explica Henrique Almeida.
A adesão a uma rede como a Top Car permitiu à Albino & Filhos, Lda tirar partido da
formação disponibilizada em diversas
áreas dentro do seu setor de atividade. Paralelamente, a parceria entre esta rede e o
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Centro Zaragoza permite uma certificação
das competências dos profissionais da casa. As parcerias desta rede de oficinas auto com empresas e seguradoras é também
uma alavanca para o crescimento e consolidação da empresa. “Apraz-nos estar inseridos na rede Top Car, de estar em contacto
permanente com os nossos parceiros,
principalmente com os que estão há mais
tempo na rede, pois tal permite-nos trocar
ideias e partilhar experiências e conhecimentos”, salienta Henrique Almeida.
O bom relacionamento criado com os clientes é uma grande aposta da Top Car Santo
Tirso e, segundo os gerentes, existe um
certo carinho que se foi criando ao longo
dos anos. O contacto próximo com a realidade envolvente faz com que tenham a
real noção do mercado em que se encontram. A adesão a uma rede como a Top Car
permitiu-lhes também desenvolver um
conjunto de campanhas e ajustar os preços de forma a que correspondessem ao
meio de localização do negócio. “Atualmente, temos campanhas a nível da rede e
as nossas campanhas locais”, afirma Henrique Almeida.
“Além de prestarmos um bom serviço aos
clientes, acreditamos que são valores co-

mo a amizade e a simpatia que nos distinguem. São estes valores que nos movem e
que nos fazem progredir. Para além do
serviço de excelência que nos é reconhecido, a forma como atendemos e tratamos
as pessoas transmite confiança a quem
nos visita e conta connosco. Como é óbvio, a qualidade do serviço prestado é primordial para deixar o cliente satisfeito,
não é com a simpatia que os carros andam”, sublinha Albino Almeida.
VASTO LEQUE DE SERVIÇOS

Na Top Car Santo Tirso, o cliente pode deixar a sua viatura nas mãos de uma equipa
de profissionais que dão resposta a todas
as suas necessidades. Esta oficina de referência disponibiliza um conjunto alargado de serviços, como chaparia, mecânica,
pintura, lavagem manual auto, mudança
de pneus, aluguer de automóveis, entre
muitos outros, sempre de forma personalizada e à medida de cada cliente. “O restauro de automóveis antigos é uma área
extremamente estimulante, ver um carro a
entrar velho e a sair novo dá um gozo
enorme e uma sensação de dever cumpri-

do”, admite Henrique Almeida. A aposta
nas lavagens de automóveis foi, para os
gerentes, uma aposta ganha. Além de ser
um serviço com uma grande adesão, nas
visitas para lavar o seu automóvel os clientes conhecem a oferta da oficina a nível de
serviços, o que potencia ainda mais a imagem da empresa na região.
RENT-A-CAR COMO APOSTA

No passado dia oito de março, A Top Car
Santo Tirso encetou uma parceria com a
rede de rent-a-car CARFAST, com o objetivo de oferecer aos clientes um mais alargado leque de serviços dentro da empresa. Atualmente, a Top Car Santo Tirso é
representante oficial e exclusivo em Santo Tirso desta marca, estratégia que se
perspetiva que traga à empresa uma
maior visibilidade e um volume de negócios superior.

mento no setor. Analisando sempre as necessidades do mercado, os gerentes da
Top Car Santo Tirso pretendem manter-se
constantemente atualizados, apostando
numa constante melhoria das instalações
e na formação dos seus profissionais.
O estabelecimento de parcerias é também
uma das prioridades de Henrique Almeida
e Albino Almeida. Os empresários querem
aprimorar o relacionamento com empresas parceiras, de forma a potenciar o cres-

UM FUTURO PROMISSOR

Para o futuro, a aposta passa por continuar a investir em toda a estrutura da empresa, uma estratégia que possibilitará
um contínuo crescimento e reconheci-
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cimento da marca em Santo Tirso e também para disponibilizar aos clientes uma
melhor e mais alargada oferta. “Esperamos que esta seja uma empresa de referência a nível local e que possamos, num
futuro próximo, assumir uma posição mais
destacada no mercado, sempre alicerçada
nos valores que consideramos serem a base do nosso sucesso: rigor, transparência,
competência, simpatia e orientação para o
cliente”, remata Henrique Almeida.

PICHELARIA APM

Especialistas em serviços
de canalização e pichelaria
Foi a vontade de apostar em Portugal que motivou Hélder Silva
a criar um novo projeto na cidade de Santo Tirso. O seu knowhow e experiência internacional foram os impulsionadores de
um projeto que tem um único objetivo: responder com rapidez e
qualidade às necessidades dos clientes.
► A Pichelaria APM nasce no início do
ano de 2017 para dar um novo fôlego ao
ramo da pichelaria e canalização na cidade de Santo Tirso. Com 24 anos de experiência nesta área de atividade, Hélder Silva conheceu diversas realidades
e projetos, tendo já possuído empresas
próprias em Portugal e em França. As
constantes viagens entre estes dois países teriam um fim a um certo momento
da sua vida, momento esse que surgiu
com a criação da Pichelaria APM. O empresário decidiu abraçar as suas raízes
e fazer de Santo Tirso o local para erigir
uma nova empresa.
“Fazemos todo o tipo de serviço de pichelaria, canalizações, aquecimento central,
energias renováveis, bombas de calor,
instalação de equipamentos, manutenção”, explica Hélder Silva, empresário
que conta com uma empresa multifacetada e que disponibiliza ainda aos seus

Hélder Silva

clientes uma loja aberta ao público com
tudo o que é indispensável para as áreas
de pichelaria e construção civil. Também
com vertente de revenda, o empresário
conta com um stock alargado de peças e,
na ausência de qualquer produto em
stock, garante uma resposta à necessidade do cliente no próprio dia.
Uma das principais dificuldades de Hélder
Silva está na dificuldade em encontrar
mão de obra qualificada. Apesar disso, e
fazendo valer toda a sua experiência e
know-how, o empresário coloca mãos à
obra e garante aos clientes a execução
dos mais diversos serviços com a garantia
de qualidade no resultado final. “Penso
que sou um bom profissional e por isso os
clientes procuram os meus serviços”, sublinha Hélder Silva. Um dos principais reconhecimentos do trabalho desenvolvido
passa pela confiança depositada pela cadeia de restaurantes Pedra Alta, onde efe-

tuam todos os serviços de canalização e
pichelaria em todas as instalações localizadas em Portugal e em França.
O empresário garante que o mercado da
construção nova em Portugal ainda se
encontra em recuperação, mas que ainda falta muito para atingir o nível em
que trabalhavam em França, onde chegaram a realizar serviços em cerca de
1200 apartamentos por ano. Um setor
que se tem revelado de grande importância para a Pichelaria APM tem sido o
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mercado da reabilitação urbana, onde
têm desenvolvido diversos serviços um
pouco por todo o país.
Para o futuro, Hélder Silva prevê muitos
trabalhos no mercado, resultado do reconhecimento dos seus serviços junto
dos clientes. “Quero fazer a empresa
crescer”, admite o empresário, garantindo ter capacidade de resposta para
qualquer projeto que seja apresentado,
mesmo que este seja além-fronteiras.
Aumentar o raio de ação da empresa é
também uma possibilidade, embora garanta que têm de ser estudadas todas
as propostas, desde que estas sejam de
obras de raiz e projetos completos.
A curto prazo um outro objetivo passa
por fazer crescer a equipa de trabalho,
estratégia que pretende garantir uma
cada vez maior eficácia na resposta às
necessidades dos clientes.

OPTICALIA SANTO TIRSO

A SAÚDE DOS SEUS OLHOS
ALIADA À ESTÉTICA
A Opticalia Santo Tirso, denominação comercial da Notável
Maratona, nasceu a quatro de abril de 2016, e contou desde
logo com uma equipa profissional e atenciosa. A gestora de
loja, Ana Braga e a optometrista, Mafalda Costa, já possuíam
experiência no ramo. Em 2017 abriram uma nova loja na Jumbo
(Pão de Açúcar) Santo Tirso.

► A identificação com os ideais da marca foi o principal motivo da opção Opticalia. É necessário gostar dos produtos,
mas também importante sentir que a
proximidade e o acompanhamento a cada cliente são indispensáveis. “Gostamos que o cliente sinta que usar óculos
não tem de ser um mal necessário. Queremos que as pessoas saibam que para
além de estarem a cuidar da sua saúde,
estão também a investir num produto
com que se identificam”. “A cada pessoa, a cada olhar, os seus óculos!”, é o
mote desta ótica.
Serviços da Opticalia Santo
Tirso: Saúde e Estética

A ótica oferece um serviço completo
com diligente acompanhamento do
cliente desde o primeiro passo até à manutenção e assistência pós-venda. Geralmente, o serviço inicia-se com uma
consulta na qual a optometrista Mafalda
Costa faz uma avaliação do utente sendo que, em casos de maior gravidade, os
mesmos são encaminhados para serviços de Oftalmologia nos casos de deteção de patologias oculares. “Os nossos
olhos são os órgãos mais importantes

dos nossos sentidos”, afirmam. “Quando foi a última vez que fez um exame à
visão?” é pergunta obrigatória numa primeira consulta.
Grande parte da população não faz consultas regulares, esquecendo que é imprescindível um acompanhamento contínuo para ter uma boa acuidade visual.
Para além dos serviços da especialidade, a Opticalia Santo Tirso oferece um
conjunto de exames complementares
entre os quais a medição da tensão ocular, audiologia, podologia, homeopatia e
nutrição. No que toca à contactologia,
muitas vezes é aconselhada tanto como
ajuda terapêutica como por ordem estética e de conforto.
Atualmente, revela Ana Braga, é essencial associar todos estes cuidados de
saúde a produtos atraentes. A gestora
refere que existe um cuidado personalizado com cada utente em relação aos
modelos disponíveis, por vezes acompanhado da própria opinião e que, geralmente, é tida em conta. “O cliente não é
só um cliente. Não queremos um cliente
esporádico, mas pretendemos sim que
ele saiba que estamos aqui para o que
for preciso”.

Ana Braga e Mafalda Costa
Programas e campanhas
em vigor

A “Campanha 2X1”, na compra de um
par de óculos a Opticalia Santo Tirso oferece um segundo, existindo a possibilidade de escolher entre óculos graduados
ou de sol.
A empresa, de forma dinâmica vem estabelecendo, vários protocolos, um dos
quais com a Câmara Municipal de Santo
Tirso que visa ajudar a população mais
carenciada. Está também presente em
feiras de saúde nomeadamente nas escolas, empresas e nas organizadas pelas
entidades autárquicas. A Oficina de Óculos, uma iniciativa que a Opticalia Santo
Tirso desenvolve, consiste na disponibilização de forma gratuita de serviços de
limpeza e de arranjo dos óculos de quem
por lá passa.
Para além de todos estes serviços e campanhas, a iniciativa “Maratona de Notá-
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veis”, dá a conhecer novos talentos desconhecidos.
O futuro da Opticalia
Santo Tirso

O principal objetivo é manter e prolongar a
excelente ligação com os clientes da ótica.
As sócias concordam que todo este feedback por parte dos utentes é fruto do árduo trabalho e preocupação com que as
profissionais exercem as suas funções.
“Já cuidou dos seus olhos hoje?”

CENTRO SOCIAL DE ENTRE AMBOS-OS-RIOS

PELA QUALIDADE DE VIDA
DOS IDOSOS
O Centro Social de Entre Ambos-os-Rios, situado no concelho de
Ponte da Barca, tem como utentes as pessoas idosas e concentra
num edifício polivalente as respostas sociais que a elas são
direcionadas: centro de dia, serviço de apoio domiciliário e, após
recente reestruturação, estrutura residencial para pessoas idosas
(ERPI). Na presidência desta instituição está, há mais de dez anos,
Inocêncio Araújo que encontrou na causa social um dos seus
principais propósitos. Em entrevista ao Empresas+®, o membro da
direção deu especial destaque ao bom trabalho desenvolvido por
este tipo de instituições, tão imprescindíveis, essencialmente em
zonas do país onde se retrata um cenário em que os idosos
integram grande parte da população.
► O Centro Social de Entre Ambos-os-Rios
nasceu há cerca de 24 anos pelas mãos
de um grupo de cidadãos da freguesia. Na
agora União de Freguesias de Entre Ambos-os-Rios, Ermida e Germil, criou-se
uma associação que, na altura, não comportava sequer uma estrutura física. A
ideia era responder às necessidades mais
prementes que se denotavam, sobretudo,
em algumas famílias mais carenciadas e
também na população mais idosa.
Como explica Inocêncio Araújo, “foram sinalizadas algumas famílias que passaram
a receber apoio e, posteriormente, com a
criação de umas instalações próprias,
alargou-se o apoio à terceira idade, nomeadamente com a resposta social de
centro de dia”. Mais tarde, a valência de
serviço de apoio domiciliário passou a ser
concretizada e, nas suas casas, os utentes passaram a receber todo o tipo de cuidados, desde a higiene pessoal ao tratamento de roupas ou serviço de refeição.

Inocêncio Araújo

“NESTA ZONA,
OS UTENTES ESTÃO
CADA VEZ COM MAIOR
DEPENDÊNCIA
E O NOSSO APOIO
É ESSENCIAL”

permanente, decidimos, uma vez mais, face às necessidades detetadas no nosso
meio, reestruturar e ampliar as instalações existentes e proporcionar cuidados
ainda mais exigentes. Inauguramos o nosso lar residencial com uma capacidade de
33 camas, a qual já se encontra preenchida”, conta Inocêncio Araújo, que considera este um dos serviços mais importantes
no concelho de Ponte da Barca.

“Neste momento, temos à nossa responsabilidade cerca de 27 utentes em centro
de dia e 33 em serviço de apoio domiciliário” - completa o presidente do Centro Social de Entre Ambos-os-Rios.
ERPI DESDE 2013 - UM NOVO DESAFIO

A CAUSA SOCIAL
COMO PROPÓSITO PRINCIPAL

A partir do ano de 2013, esta instituição
passou a responder com uma nova valência para a população idosa, com a criação
de uma estrutura residencial para idosos
(ERPI). “Após um longo período em que
não prestávamos serviço de residência

Inocêncio Araújo tem vindo a dedicar as
últimas décadas ao serviço da população,
quer na área social, quer na vida política
do município. Para o presidente da instituição, o cariz social é aquele que mais o
move e sente, por isso, “muita satisfação
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por chegar perto das pessoas e responder àquelas que são as suas principais
carências”. Para o futuro, já projeta um
novo desafio ainda em fase embrionária e
espera poder proceder a alguns melhoramentos no que respeita ao edifício do
centro apostando, cada vez mais, nos recursos humanos e na equipa técnica afeta a esta IPSS. “Nesta zona, os utentes estão cada vez com maior dependência e o
nosso apoio é essencial. Para isso contamos com uma excelente equipa de colaboradores que se dedica a esta causa, como uma grande família. Para mim, esta é
uma das bases para conseguirmos cumprir a nossa missão no dia a dia: dispor de
técnicos motivados e com paixão por
aquilo que fazem, um trabalho de grande
responsabilidade”, remata.

