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► Celso batista e Alfredo Carvalho, funda-
dores da empresa, contam com uma vas-
ta experiência no setor do aquecimento. 
depois de trabalharem muitos anos por 
conta de outrem, quando a empresa em 
que laboravam decidiu fechar o setor da 
biomassa, os empresários tomaram a de-
cisão de se lançarem por conta própria e 
criaram a C&A Chama em 2013. “Tínha-
mos o melhor que qualquer empresa pode 
ter: o know-how e um conhecimento pro-
fundo de mercado, além de uma vasta 
carteira de clientes. Também tínhamos ao 
nosso dispor mão de obra altamente qua-
lificada que também iria para o desempre-
go. Assim, rapidamente, percebemos que 
esta era uma oportunidade de negócio 
que não podíamos deixar escapar”. 
em 2016, a C&A Chama instala-se em 
oiã, oliveira do bairro. “muitos dos nos-
sos clientes nem se aperceberam da tur-
bulência da mudança. Claro que tivemos 
que fazer um esforço muito grande para 
que nunca se registassem ruturas de 
stock, mas conseguimos, ainda que, num 
primeiro momento, o nosso fabrico tenha 

sido completamente artesanal. Concorre-
mos depois a um projeto de inovação no 
âmbito do Portugal 2020 e com acesso a 
fundos comunitários conseguimos mo-
dernizar a empresa”, contam os empre-
sários. Hoje em dia, a empresa está com-
pletamente robotizada e possui uma sec-
ção de corte e de quinagem. Projetando, 
desenvolvendo e produzindo equipamen-
tos a partir da combustão de biomassa, 
os seus produtos apresentam um design 
moderno e sofisticado, permitindo a me-
lhor solução para cada caso. Além de 
uma aposta clara na qualidade, a C&A 
Chama arrisca também muito no design 
das suas soluções, “outra mais-valia im-
portante”.
Atualmente, com uma equipa composta 
por 22 pessoas e um valor de faturação, 
em 2018, de um milhão e oitocentos mil 
euros, sendo expectável atingir os dois mi-
lhões e meio em 2019, a empresa centra 
o seu compromisso na garantia sistemáti-
ca da qualidade dos seus produtos. “Sus-
tentamos ainda a nossa qualidade numa 
equipa profissional altamente motivada e 

fortemente qualificada com décadas de 
experiência neste setor”. 

Qualidade e design
olhando para o mercado, os empresários 
advogam que este é um setor de negócio 
sazonal, sendo que a C&A Chama traba-
lha na sua potência máxima de outubro a 
fevereiro. de acordo com Celso batista e 
Alfredo Carvalho os restantes meses ser-
vem para a criação do stock que será de-
pois esgotado. “É assim que também nos 
conseguimos diferenciar no mercado pela 
nossa rapidez na entrega. Além disso, os 
países europeus optam, cada vez mais, 

pelos pellets em detrimento da lenha con-
vencional. em Portugal, esta mudança 
também  está a acontecer, mas de forma 
muito mais lenta e progressiva. Somos um 
país ainda com a tradição da lareira, da le-
nha, do fogo e do lume, pelo que temos 
que estar preparados para todos os desa-
fios que o mercado nos apresenta”. 
Em retrospetiva, os empresários afirmam 
que o mercado já sofreu muitos altos e 
baixos, “ainda que tenha sido sempre difí-
cil, uma vez que o cliente final continua a 
privilegiar o fator preço em detrimento da 
qualidade. Apesar disso, orgulhamo-nos 
do facto de que todos os equipamentos 

A C&A Chama é uma empresa especializada na conceção, fabrico e 
comercialização de soluções de aquecimento a biomassa. Com 

uma posição consolidada no mercado nacional e com uma 
presença segura nos mercados internacionais, a empresa ruma 

agora para um futuro promissor com soluções de design 
inovadoras, sempre com a melhor relação qualidade/preço.

O futuro começa hoje
C&A ChAmA

Celso Batista e Alfredo Carvalho
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que projetamos, fabricamos e comerciali-
zamos são certificados pelas normas eu-
ropeias em vigor, com uma aposta inequí-
voca na qualidade, ainda que esta certifi-
cação signifique um custo extra e elevado 
para a empresa, uma vez que existe ape-
nas um laboratório em Portugal que reali-
za estes testes. Ainda assim, estamos con-
victos de que esta é uma importante mais-
-valia que nos diferencia da nossa concor-
rência, ainda que tentemos apresentar 
aos nossos clientes soluções com uma ex-
celente relação preço/qualidade”. “A certi-
ficação segundo a Norma EN 13229:2001 
garante a eficiência energética dos nossos 
equipamentos e segurança para o utiliza-
dor. estes são direitos salvaguardados do 
nosso cliente”, asseguram Celso batista e 
Alfredo Carvalho, que afirmam que os 
equipamentos C&A Chama são fabricados 
com materiais de elevada qualidade, sele-
cionados e adquiridos aos melhores forne-
cedores garantido assim um acabamento 
perfeito e elevada qualidade dos nossos 
produtos. 

Presença internacional
A faturação da empresa é conseguida 
maioritariamente no mercado interno, 
sendo que a exportação é ainda residual 
não atingindo os 20 por cento. “o merca-
do português é pequeno e muito agressi-

vo, pelo que nos iremos vocacionar cada 
vez mais para a exportação, o que nos per-
mitirá aumentar a nossa faturação”, reve-
lam os empresários. Neste momento, a 
C&A Chama está já com presença consoli-
dada em espanha, Irlanda, Luxemburgo, 
África do Sul e brasil sendo que, para cres-
cer nestes mercados e penetrar em mer-
cados mais maduros como a França, bél-
gica e Itália, desenvolveu a marca Norfire 
com soluções focadas na eficiência, quali-
dade, inovação e no design. Celso batista 
e Alfredo Carvalho explicam o porquê des-
ta aposta: “Queremos diferenciar-nos e 
não pretendermos ser simplesmente mais 
um produto igual a tantos outros. É por is-
so que os nossos equipamentos são reple-
tos de pequenos grandes pormenores que 
fazem toda a diferença. esta é uma linha 
onde realizámos um grande investimento 
e que demorou muito tempo a desenvol-
ver e já cumpre os pressupostos de uma 
nova norma europeia que vai entrar em vi-
gor em 2022: vulgarmente denominada 
de ecodesign 2022. A verdade é que ten-

tamos sempre antecipar as necessidades 
do mercado”. 
os empresários explicam que não conse-
guem penetrar em mercados como o suí-
ço ou o alemão, “porque estes implemen-
tam normais internas que são cumpridas 
pelas empresas locais e que fazem com 
que uma empresa estrangeira tenha gran-
des dificuldades de penetração. A realida-
de é que estes mercados auto preservam-
-se e protegem-se, algo que não acontece 
em Portugal onde estamos sempre de bra-
ços abertos para receber produtos estran-
geiros, independentemente do preço e da 
qualidade. Aliás, hoje em dia, algumas 
empresas fabricam determinadas solu-
ções que nem no nosso país poderiam ser 
comercializadas, uma vez que as normas 
existem, contudo não subsiste qualquer 
exigência”. Celso batista e Alfredo Carva-
lho revelam que, no passado, em parceria 
com a Universidade de Coimbra, tentaram 
criar uma associação de fabricantes e de-
finir normas e regras, “tudo para proteger-
mos o nosso mercado, contudo tal não foi 

possível. É muito difícil para nós, portu-
gueses, em determinados setores, conju-
garmos esforços e trabalhamos em con-
junto em prol do bem comum. As pessoas 
preferem trabalhar sozinhas, o que é la-
mentável”. 
de acordo com os empresários, a concor-
rência é outro dos fatores de risco deste 
setor. “Atuam grandes “players” neste 
mercado, tanto a nível nacional como in-
ternacional, pelo que a concorrência é 
muito forte”. 
“Ainda que seja a nossa ambição, reco-
nhecemos que, hoje em dia, não é fácil 
prever o futuro e este é sempre uma incóg-
nita, daí que qualquer projeto ou investi-
mento tenha que ser devidamente pensa-
do e ponderado antes de ser colocado em 
prática. Apesar disso, podemos revelar 
que o nosso objetivo pessoal são os cinco 
milhões de euros em faturação, valor que 
pretendemos atingir o mais rapidamente 
possível. estamos a crescer cerca de 25 a 
30% por ano pelo que se atingirmos esta 
cifra em 2022 será muito positivo. de for-
ma conclusiva, podemos afirmar que, in-
dependentemente de tudo, o segredo do 
nosso crescimento estará sempre assente 
na nossa capacidade de organização e 
nas pessoas, tanto naquelas que traba-
lham connosco, como todos os nossos 
clientes”.  
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“O mErCAdO pOrtuguês é pEquEnO E muitO 
AgrEssivO, pElO quE nOs irEmOs vOCACiOnAr 
CAdA vEz mAis pArA A ExpOrtAçãO, O quE nOs 
pErmitirá AumEntAr A nOssA fAturAçãO”



► em entrevista ao empresas +®, Joa-
quim Gomes e rui Gomes, administra-
dores da Normax, acompanhados por 
Jorge Casal, diretor geral da empresa, 
revelam que a Normax se apresenta co-
mo um fabricante multifacetado e abran-
gente, capaz de responder a todas soli-
citações dos seus clientes no universo 
da vidraria para laboratório, tanto a par-
tir das suas linhas automáticas de trans-
formação de vidro, como do fabrico ma-
nual. Adicionalmente, no que diz respei-
to ao território Português, a empresa or-
gulha-se de representar algumas mar-
cas de prestígio mundial que confiaram 
na Normax e na sua equipa de vendas 
para promover e introduzir idoneamente 
os seus produtos em todo o país, “o que 
nos permitiu complementar a nossa ga-
ma de produtos e reforçar a nossa posi-
ção como líderes de mercado. Além dis-
so, os nossos vidros equipam laborató-

rios espalhados um pouco por todo o 
mundo, algo só possível devido à nossa 
longa experiência de exportação”. 
Com a missão de fornecer bens consu-
míveis de laboratório e hospitalares, a 
Normax é uma empresa com produtos e 
serviços de excelência. Além de ser uma 
empresa certificada ao abrigo da ISO 
9001:2015, a Normax aposta ainda no 
desenvolvimento sustentável, na satis-
fação do cliente, na permanente satisfa-
ção e motivação dos seus colaboradores 

e no cumprimento dos seus compromis-
sos sociais. o sucesso da empresa 
apoia-se ainda no Normalab, um labora-
tório independente que, de acordo com 
Joaquim Gomes e rui Gomes foi criado 
para dar resposta às necessidades de 
calibração dos instrumentos de medição 
de volume fabricados pela Normax. Nes-
ta área, a evolução da atividade do labo-
ratório levou à sua acreditação em maio 
de 2000, para a calibração de material 
volumétrico, com a atribuição do certifi-

cado laboratório de calibração com acre-
ditação IPAC nº m0056.

Empresa de cariz familiar
A Normax, atualmente, comercializa as 
suas soluções e produtos para a área da 
investigação, ensino, indústria e indús-
tria farmacêutica, assim como para con-
trolos de qualidade de produtos como a 
água ou o petróleo. “mais do que intro-
duzir produtos novos, a nossa aposta 
tem sido mais a de melhoria nos produ-
tos onde somos líderes de vendas, até 
para rentabilizarmos a mais-valia que 
possuímos que é o fabrico”, afiança Jor-
ge Casal. 
Para além de uma aposta inequívoca na 
qualidade “que já fez com que as nossas 
marcas se consolidassem no mercado”, 

Criada em janeiro de 
1975, a normax - 

fábrica de vidros 
Científicos, Lda. é o 

maior fabricante 
português de vidro 

técnico para 
laboratório. Com 

créditos firmados 
aquém e além- 

-fronteiras, a 
empresa da marinha 

grande é sinónimo 
de qualidade e 

afirma-se, cada vez 
mais, no mercado 

nacional e 
internacional como 

distribuidor de 
soluções globais 
para laboratório.

Distribuidores de soluções 
globais para laboratório

nOrmAx – fábriCA dE vidrOs CiEntífiCOs, ldA.

Rui Gomes, Joaquim Gomes e Jorge Casal
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“Os nOssOs vidrOs EquipAm lAbOrAtóriOs 
EspAlhAdOs um pOuCO pOr tOdO O mundO, 
AlgO só pOssívEl dEvidO à nOssA lOngA 
ExpEriênCiA dE ExpOrtAçãO”



a empresa aposta ainda no relaciona-
mento próximo e cuidado com todos os 
seus clientes, fator que marca a diferen-
ça. “Como a Alemanha controla grande 
parte do mercado a nível mundial tive-
mos que nos diferenciar de alguma for-
ma e a estratégia passou, precisamen-
te, pelo facto de sermos uma empresa 
pequena, de cariz familiar, que valoriza 
o relacionamento interpessoal. os nos-
sos clientes conhecem as caras desta 
empresa, algo que não é possível com 
uma multinacional, onde estas nunca 
olham para pessoas, mas apenas para 
os números, algo que nunca acontecerá 
aqui. Consideramos que este tipo de li-
gação afetiva é cada vez mais importan-
te nos negócios”, defendem Joaquim 
Gomes e rui Gomes.
os empresários explicam ainda que a 
Normax tem alguns produtos estrela, on-
de consegue ser líder mundial, o que se 
torna outra mais-valia aliada ao facto de 
esta ser uma empresa ímpar a nível eu-
ropeu. “existem cada vez menos fabri-
cantes deste tipo de produtos. As mar-
cas que ainda subsistem estão no mer-
cado quase há tantos anos como nós. 
Assim, atualmente, um dos nossos prin-
cipais negócios passa pelo fabrico para 
outras marcas, sendo que esta conti-
nuará a ser uma importante aposta, até 
porque é a forma que temos para conse-
guirmos, muitas vezes, realizar negócio 
com os grandes players. Acaba por ser 
curioso porque acabamos por produzir 
para os nossos principais concorrentes 
na distribuição e comercialização”, ter-
minam Joaquim Gomes e rui Gomes.

Mercado e concorrência
em relação ao mercado, os empresários 
advogam que a Normax labora num mer-
cado muito maduro e específico, “o que 
faz com que não sejamos condicionados 
pela crise económica neste ou naquele 
país, ainda que reconheçamos que a si-
tuação económica de alguns países, o 
chamado risco/país, possa influenciar o 
nosso volume de negócios, como é o ca-
so de Angola, onde tanto podemos ter 
um ano muito bom, como um ano muito 
mau, sem que o consigamos prever. 
Apesar disso, é certo que, em Portugal, 
não sentimos este tipo de instabilidade, 
o que fez com que os últimos cinco anos 
tenham sido de crescimento sustentado 
e sem grandes oscilações”.
Com uma equipa formada por 80 pes-
soas e com um volume de faturação de 
seis milhões e quinhentos mil euros em 

2018, a Normax faturou quatro milhões 
e meio no mercado nacional. do ponto 
de vista externo, os principais mercados 
da empresa passam por espanha, Indo-
nésia, estados Unidos da América e 
rússia. “Para além disso comercializa-
mos as nossas soluções um pouco por 
todo o mundo. este ano, por exemplo, 
começámos a comercializar para a Ar-
gélia e a experiência tem sido muito po-
sitiva”, revela Jorge Casal, que comple-
ta: “em anos anteriores conseguimos 
atingir valores mais elevados, contudo, 
tivemos que lidar com a concorrência 
de multinacionais que começaram a 
operar nos nossos mercados, com re-
presentações que tínhamos, o que fez 
com que tenhamos perdido a posição 

que ocupávamos e provocou uma que-
bra na nossa faturação. Além disso, 
dois dos nossos grandes clientes foram 
adquiridos precisamente por uma des-
sas multinacionais, o que também afe-
tou a nossa faturação”. Apesar disso, os 
empresários asseguram que a Normax 
já conseguiu recuperar alguns clientes, 
através da introdução de novos produ-
tos e soluções. “Tivemos que nos dife-
renciar ou de outra forma esta recupe-
ração não teria sido possível, uma vez 
que falamos de grandes multinacionais 
que também são produtoras”. 
em relação ao mercado internacional, 
Joaquim Gomes e Rui Gomes afirmam 
que, até ao momento, a Normax comer-
cializa sobretudo produtos em vidro  

para os mercados internacionais. “o 
problema é que a produção de vidro está 
a ficar concentrada em poucos players,  
o que poderá dificultar a nossa atuação 
no futuro. em determinadas linhas  
de produção quase que existem mono-
pólios a nível ocidental. Internacional-
mente, desde o ano passado, que esta-
mos apostados em mudar a nossa ima-
gem de fabricantes de vidro para distri-
buidores de soluções globais para labo-
ratório”.
Já no que concerne ao mercado nacio-
nal onde a Normax é claramente líder 
no que diz respeito ao vidro, Jorge Casal 
explica que os maiores clientes da em-
presa estão nos setores da saúde públi-
ca e privada, análises clínicas, investi-
gação, ensino, águas, ambiente e indús-
tria (alimentar, veterinária, química, en-
tre outros). “Aqui, mais do que produto-
res de vidro, somos um suporte logístico 
para os nossos clientes e um polo de in-
vestigação na área do vidro. Ao nível da 
investigação acabamos por realizar 
muitas produções à medida, o que aca-
ba por fazer toda a diferença. Já no que 
concerne à saúde, sobretudo a pública, 
o maior problema tem mesmo a ver com 
o timming tardio de pagamento das en-
comendas. de alguma forma foi o único 
setor onde, a nível nacional, nos ressen-
timos com a crise”.
Quanto ao futuro, os empresários reve-
lam que a expectativa é que a Normax 
consiga manter a sua posição no merca-
do europeu. “Paralelamente, iremos 
avançar para os mercados da América 
do Sul, onde temos um grande potencial 
de crescimento até porque estes clien-
tes valorizam muito o produto europeu. 
Para além disso, nesses mercados não 
iremos encontrar qualquer concorrência 
no fabrico, uma vez que este é inexisten-
te. esta será uma das formas que tere-
mos para conseguimos duplicar os valo-
res de faturação que temos hoje na ex-
portação, sendo que é esse o nosso ob-
jetivo. Se isso acontecer sabemos que 
teremos que realizar investimentos ao 
nível da produção, contudo esses já es-
tão projetados e definidos para quando 
tiverem que avançar. Claro que não ire-
mos nunca esquecer o mercado nacio-
nal, pelo que iremos focar-nos no seu 
fortalecimento através da aposta em ni-
chos de mercado e em soluções cada 
vez mais à medida das necessidades 
dos nossos clientes, oferecendo a nossa 
diferenciação logística e global”, con-
cluem. 
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“ExistEm CAdA vEz mEnOs fAbriCAntEs dEstE 
tipO dE prOdutOs. As mArCAs quE AindA 
subsistEm EstãO nO mErCAdO quAsE há tAntOs 
AnOs COmO nós. Assim, AtuAlmEntE, um dOs 
nOssOs prinCipAis nEgóCiOs pAssA pElO 
fAbriCO pArA OutrAs mArCAs, sEndO quE EstA 
COntinuArá A sEr umA impOrtAntE ApOstA”



► depois de vários anos a trabalhar num 
setor que nada tinha a ver com as novas 
tecnologias, rita Santos, Ceo da Arxi, to-
ma a decisão de mudar completamente 
de rumo e de embarcar numa nova aven-
tura: a criação de uma empresa própria na 
área da tecnologia e da gestão, setor em 
constante mutação e onde os desafios 
surgem e são ultrapassados diariamente. 
Uma vez criada a Arxi, a equipa começou a 
aumentar e a primeira “contratação” foi a 
do marido de rita Santos, Telmo Guerra, 
que também arriscou e abandonou a sua 
carreira de sempre e dedicou-se por com-
pleto a este novo projeto. “Sempre fomos 
uns curiosos pela informática e por isso 
decidimos apostar nesta área. Sabíamos 
que a criação desta empresa seria um 
grande desafio, contudo, também acredi-
távamos que existia essa necessidade no 
mercado, pelo que decidimos arriscar”, 
lembra rita Santos. 
enquanto davam os primeiros passos na 
Arxi durante o dia, os empresários estuda-
vam engenharia informática à noite, tudo 
para que pudessem responder de forma 
afirmativa e assertiva a este desafio, até 
porque “esta é uma área que exige muito 
envolvimento pessoal e esforço, sobretu-
do no decurso dos primeiros meses de tra-
balho que foram os mais complicados. 
o nosso primeiro ano de funcionamento 
foi complexo e repleto de desafios e barrei-
ras a transpor mas conseguimos ultrapas-
sá-las todas com sucesso”, recorda a em-
presária. 
Um ano depois da sua criação, em 2017, 
a empresa já tinha crescido o suficiente 
para poder aumentar a sua equipa de tra-
balho e começou a contratar novos cola-
boradores. Foi também nesse ano que a 

Arxi se tornou representante da odoo em 
Portugal, “marco de vital importância no 
nosso percurso e que assinalou o arran-
que da nossa verdadeira entrada no mer-
cado. Podemos mesmo dizer que foi nes-
se momento que a Arxi começou a funcio-
nar em plenitude”, advoga a empresária. 
rita Santos admite que a Arxi propôs um 
novo produto ao mercado, o que exigiu tra-
balho redobrado a toda a equipa. “Ainda 
que a odoo seja uma plataforma integra-
da, é disruptiva e diferente. As pessoas 
não estavam habituadas. Além disso exis-
tem marcas presentes no mercado há 
muitos anos com outros softwares de ges-
tão que os portugueses facilmente reco-
nhecem e nos quais confiam, o que tornou 
o nosso desafio mais complicado, ainda 
que estivéssemos sempre convictos de 
que o iríamos ultrapassar”. 
devido a esta nova parceria, o ano de 
2018 foi o da afirmação para a Arxi, que 
cresceu exponencialmente e que se afir-
mou no mercado pela qualidade dos seus 
serviços e soluções. “Uma empresa que 
começou com duas pessoas provenientes 
de diferentes backgrounds, em dois anos, 
possuía já uma equipa composta por 15 
elementos, o que demonstra a qualidade 
e assertividade do nosso percurso”, advo-
ga a empresária. em 2019, a Arxi obteve a 
certificação da faturação para Portugal e 
Angola, por parte das entidades compe-
tentes.

O céu como limite
Atualmente, a Arxi é o primeiro parceiro 
gold da odoo no nosso país, “patamar que 
escalámos no sistema de classificação de 
parcerias da odoo devido a um conjunto 
de conquistas que alcançámos, como a 

formação e certificação da nossa equipa 
pela própria odoo”, explica a empresária 
que acrescenta que, neste momento, a Ar-
xi está vocacionada para trabalhar sobre-
tudo, com o setor industrial e para os ser-
viços, “ainda que esta seja uma solução 
ideal, por exemplo, para autarquias, esco-
las e colégios, sendo que muitos dos nos-
sos clientes têm já uma presença multina-
cional e as nossas soluções são instala-
das não só em Portugal, mas em países 
como os estados Unidos, reino Unido, An-
gola ou moçambique, para dar apenas al-
guns exemplos”, revela rita Santos. 
Apesar deste crescimento relâmpago, a 
empresária considera que a Arxi ainda es-
tá longe de atingir e concretizar todo o seu 
potencial: “Acho que nunca o iremos atin-
gir porque ambicionamos sempre conse-
guir mais e melhor. Somos uns eternos in-

satisfeitos porque, na área das novas tec-
nologias, as empresas andam sempre à 
procura da última inovação, do avanço 
tecnológico mais recente, sendo que exis-
tem sempre melhorias a realizar e novos 
desafios a vencer”, afirma Rita Santos. 

O que é a Odoo?
A odoo é uma plataforma integrada open 
source modular de gestão empresarial 
erP (enterprise resources Planning) e 
Crm (Customer relationship manage-
ment), com um modelo de negócio que 
se destaca de outras soluções no merca-
do, porque tem o seu foco na flexibilida-
de, usabilidade e simplicidade. “Ajuda-
mos as Pme a crescer com uma solução 
completa, de fácil parametrização, auto-
matizando processos empresariais que, 
desta forma, levam ao aumento da pro-

fundada em 2016 com o objectivo de criar soluções 
inovadoras focadas na otimização de processos, recursos 

tecnológicos e humanos nas empresas, a Arxi é 
representante oficial da Odoo em Portugal e é já uma 

referência no setor. Com o céu como limite, esta empresa 
de leiria aposta na transformação digital em open source.

Transformação Digital 
em Open source

Arxi – tECnOlOgiA E gEstãO

Rita Santos e Telmo Guerra
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dutividade das empresas. Apesar do foco 
inicial ser as Pme, a verdade é que as 
grandes empresas também têm reconhe-
cido as vantagens de usar a plataforma”. 
esta é uma solução all-in-one, onde as 
empresas não precisam de recorrer a di-
ferentes plataformas. “o odoo centraliza 
tudo, dando às empresas módulos como 
Crm, vendas, projetos, compras, inventá-
rio, tudo dependente das necessidades 
do cliente, sendo que existem duas ver-
sões disponíveis: a Community e a enter-
prise. esta última apresenta um conjunto 
suplementar de vantagens para o cliente, 
pois contempla o suporte funcional, o up-
grade de versões, a resolução de bugs, a 
versão mobile para Android e IoS, o odoo 
Studio, a integração Voip e muito mais”, 
completa a empresária.
As mais-valias da Odoo não se ficam por 
aqui e rita Santos explica detalhadamen-
te outras vantagens desta solução:  
“A odoo é uma business application inte-
gradora, ou seja, consegue responder a 
um processo de negócio desde o seu iní-
cio, através da prospeção e divulgação da 
empresa e da marca, até ao seu final, uma 
vez que apresenta soluções para áreas co-
mo a logística, a produção, os recursos in-
ternos, como a gestão de recursos huma-
nos e financeiros, para além da entrega do 
produto e serviços pós-venda, entre mui-
tos outros. basicamente, o que propomos 
aos nossos clientes é que, em detrimento 
de usarem dez aplicações diferentes, uma 
para cada departamento com a sua deter-
minada função, tenham todas essas solu-
ções numa única aplicação, o que permite 
uma visão abrangente de todos os aspe-
tos do seu negócio, o que lhes possibilita-
rá a tomada das melhores decisões”. 
de acordo com rita Santos as mais-valias 
da odoo acontecem todas em tempo real, 

“o que faz com que as empresas possam 
interagir com os próprios clientes, uma vez 
que a empresa pode responder ao cliente 
recorrendo à plataforma sem que, para is-
so, tenha que utilizar uma aplicação de 
email. Assim, com esta solução, tornamos 
o fluxo e o processo muito mais produtivos 
e menos reféns do papel, o que faz com 
que este produto também seja ecológico e 
amigo do meio ambiente”.

Uma solução global
A empresária afirma ainda que a Odoo é 
também uma solução global, que já está 
presente um pouco por todo o mundo. 
“desta forma, uma empresa internacional 
pode usar a mesma aplicação em Portu-
gal, na Polónia ou nos estados Unidos. Pa-
ra além disso, a odoo tem uma App Store, 
com uma base comunitária, o que faz com 
que qualquer cliente tenha facilmente 
acesso a milhares de recursos, muitos de-
les gratuitos. Isto permite ao nosso cliente 
a procura de soluções por medida que se 
adequem, na perfeição, ao seu ramo de 

negócio, mais-valia à qual não teriam 
acesso de outra forma. A verdade é que, 
se eu tenho determinada necessidade, é 
provável, que outra empresa já tenha tido 
essa problemática e já a tenha consegui-
do solucionar. Com o disponibilizar dessa 
resolução a outros utilizadores, a entreaju-
da acontece e todos os intervenientes do 
processo ficam a ganhar com a partilha de 
conhecimento e de boas práticas”, explica 
rita Santos.

Acompanhamento contínuo 
e personalizado
A Arxi é uma empresa de tecnologia e 
gestão que tem como principal objetivo 
criar soluções inovadoras para um mer-
cado exigente e em constante desenvolvi-
mento, estabelecendo relações de cum-
plicidade e confiança com todos os seus 
clientes. A empresa oferece ainda um va-
lor acrescentado à odoo, tudo pela forma 
como presta os seus serviços. “o produto 
que representamos até pode ser muito 
bom, contudo se, no dia a dia, não conse-

guirmos provar isso aos nossos clientes o 
produto não irá subsistir. Temos a cons-
ciência de que quando uma ferramenta 
deste género é instalada numa empresa, 
os seus colaboradores tendem a não a 
usar na sua plenitude e esse é o nosso 
maior desafio, uma vez que, só usada a 
cem por cento, é que os nossos clientes 
podem tirar o máximo proveito desta no-
va solução”. 
É por isso que, para além de uma aposta 
clara na formação, onde a Arxi é certifica-
da, a empresa afirma-se pelo acompanha-
mento contínuo e personalizado que reali-
za a todos os seus clientes. 
Quanto ao mercado, a empresária refere 
que enfrenta grandes multinacionais e 
que a concorrência é feroz. “Assim, o se-
gredo para o sucesso passa pela concreti-
zação de parcerias, uma vez que valoriza-
mos as sinergias, ao mesmo tempo que 
oferecemos ao mercado um fator diferen-
ciador que é a nossa equipa, assim como 
a forma como respondemos aos desafios 
e a forma como estamos presentes no 
mercado”. 
Quanto ao futuro, rita Santos indica que o 
próximo passo passará pela criação de pe-
quenos mecanismos que permitam a 
quem gere uma linha de produção perce-
ber, no imediato, que uma determinada 
máquina está com problemas, podendo 
proceder à resolução dessa situação atra-
vés da aplicação. “A nossa experiência já 
nos permitiu perceber que, muitas vezes, 
nas empresas, existe pouco contato entre 
a linha de produção e a gerência, o que 
consideramos prejudicial para o cresci-
mento de qualquer empresa. Assim, que-
remos quebrar esta barreira e fazer com 
que toda a empresa trabalhe de forma in-
tegrada, ajudando-a a atingir o seu poten-
cial máximo”, conclui.   
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► O Governo alega que o lítio 
é essencial para a transição 
energética, contudo a 
população de Boticas revela-se
preocupada com a futura 
exploração deste recurso 
em Covas do Barroso, 
queixando-se de falta de 
informação sobre o processo. 
Qual a posição da Autarquia 
perante toda esta polémica? 
A Câmara de boticas estará sempre ao 
lado da sua população, fazendo tudo o 
que está ao seu alcance para salvaguar-
dar os interesses da nossa gente e da 
nossa terra. É evidente para todos que 
este processo nasceu “enviesado” e foi 
muito malconduzido em todas as suas fa-
ses. A falta de informação e a contra-in-
formação produzida foram notórias e a 
população do concelho de boticas, em 
particular da freguesia de Covas do bar-

roso, que é a mais prejudicada e a mais 
afetada, sente-se enganada e revoltada 
com a forma como foi tratada, pressiona-
da e intimidada por parte da empresa a 
quem foram atribuídos os direitos de 
prospeção e pesquisa. em todo este pro-
cesso, o Governo nunca manifestou aber-
tura para ouvir a população, nem de for-
ma mais direta, nem indiretamente, atra-
vés das diferentes entidades públicas 
que tutela. Não se podem cometer estas 
atrocidades em nome do suposto “inte-
resse público” e a pretexto da descarbo-
nização. A Câmara de boticas assumiu 
desde o início deste processo uma posi-
ção contra a atribuição da concessão de 
prospecção e pesquisa, dando pareceres 
desfavoráveis à mesma. Infelizmente, es-
ses pareceres não são vinculativos e a di-
reção Geral de energia e Geologia igno-
rou por completo a nossa posição. 

Em declarações de janeiro 
de 2019, defendeu que em todo 
este processo “não estão 
salvaguardados” os interesses 
da população. Que interesses 
são esses?

desde logo o direito à qualidade de vida 
nestas regiões. Não se pode ignorar que 
aqui vivem pessoas e aqui têm a sua vi-
da e a sua fonte de sustento. A explora-
ção mineira compromete todos estes 
pressupostos, com um impacto muito 
forte a nível ambiental, social e económi-
co. A população não foi ouvida em todo 
este processo. Não teve informação do 
que todo este processo viria a ser nem 
muito menos foi ouvida. A opinião das 

pessoas nem sequer foi considerada. A 
licença de prospeção e pesquisa foi atri-
buída e, num “piscar de olhos começa-
ram a chegar as máquinas e a iniciar os 
trabalhos, invadindo terrenos e destruin-
do a vegetação, para estupefação das 
pessoas que foram completamente sur-
preendidas.
o que estas pessoas pretendem é conti-
nuar a viver nas suas terras, a terem o di-
reito de aqui criarem os seus filhos e a 

Em entrevista ao Empresas +®, fernando queiroga, 
presidente da Câmara municipal de boticas, fala sobre 

a recente polémica ligada à prospeção e pesquisa de 
lítio prevista para o concelho, situação que a população 
de Covas do barroso não aceita. O autarca é perentório 
e assegura que “a Câmara foi eleita pelo povo e é para 

defender o povo que aqui está. O nosso compromisso é 
com as pessoas e com a nossa população e vamos fazer 

tudo o que está ao nosso alcance para salvaguardar os 
interesses da nossa gente e da nossa terra”.

Salvaguardar os interesses 
da gente e da terra 

muniCípiO dE bOtiCAs

Fernando Queiroga
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darem-lhes uma vida digna e com a qua-
lidade que só estas regiões de monta-
nha, marcadas pela ruralidade, têm. É 
óbvio que tudo isto compromete o futuro 
daquela população e do concelho de bo-
ticas. As pessoas só querem salvaguar-
dar o direito de viverem na sua terra e 
poderem ser felizes. de uma forma sim-
ples, mas honrada e sobretudo saudável  

Está prevista para este 
território uma mina de lítio 
a céu aberto, estando a ser 
feitas no terreno prospeções 
por parte da Savannah 
Resources. O investimento 
previsto para a exploração do 
minério neste local é de 500 
milhões de euros. Não seria 
este um importante 
investimento para o Município 
do ponto de vista económico?
Nenhum investimento é suficientemente 
importante se puser em causa a qualida-
de de vida das pessoas. É um preço de-
masiado elevado a pagar pelo suposto 
desenvolvimento. As partes negativas 
têm um peso muito maior e é algo que 
não se justifica minimamente. A estraté-
gia do Governo para a valorização do po-
tencial de minerais de lítio e para a des-
carbonização não pode ser atingida pre-
judicando as populações do Interior do 
país e destas regiões marcadamente ru-
rais. Toda uma estratégia de desenvolvi-
mento delineada para o nosso concelho 
e para a nossa região, assente no desen-
volvimento do turismo de natureza, onde 
o ambiente é característica fundamental, 
vai por “água abaixo”, dando uma “ma-
chada” fatal no trabalho que temos vindo 
a desenvolver nas últimas décadas. repi-
to: para o nosso concelho e para a região, 

os prejuízos são muito mais elevados do 
que qualquer benefício económico que 
possa advir da exploração dos minerais 
de lítio. mesmo os números avançados 
são pouco credíveis e até ao momento 
ainda não nos foi apresentado um docu-
mento confiável com os mesmos.

O território onde a mina será 
instalada foi classificado 
como Património Agrícola 
Mundial, em 2017. Além disso, 
foi inviabilizada a construção 
de uma barragem para o mesmo 
local devido à deteção de uma 
espécie rara de mexilhão-de-
-rio [Margaritífera 

margaritífera]. O que 
acontecerá a esta espécie 
caso o projeto avance?
Não será apenas esta espécie, mas toda 
a flora e fauna que será afetada. Não po-
demos descurar que os habitats naturais 
seriam completamente adulterados e sa-
bemos bem o impacto que tal causaria. 
estamos em crer que haveria espécies 
que, pura e simplesmente, desaparece-
riam do nosso concelho. É que os impac-
tos ambientais não se fariam sentir ape-
nas em termos visuais. A qualidade do ar 
e da água, em particular das águas sub-
terrâneas, será claramente afetada e is-
to tem, obviamente, implicações fortes 
nos ecossistemas. 

Recentemente,  João Galamba, 
Secretário de Estado Adjunto 
e da Energia, foi recebido, 
em Boticas, por populares 
em protesto, antes de uma visita
 ao Centro de Informação de 
Covas do Barroso. Nesse dia, 
o governante garantiu que se 
o Estudo de Impacte Ambiental 
for negativo ou se as medidas 
compensatórias não puderem 
ser aplicadas pela empresa não 
haverá mina de lítio em Boticas. 
Quando é que este estudo 
estará concluído e quando 
será apresentado?
Tanto quanto nos foi dado a conhecer, o 
estudo de impacte ambiental deverá ser 
conhecido até ao final deste ano. Contu-
do, duvido que tal aconteça, uma vez 
que esse prazo está prestes a esgotar-
-se. Como tem acontecido em todo este 
processo, o estudo de impacte ambien-
tal deverá ser mais um procedimento 
que se irá “arrastar” e, sinceramente, 
duvidamos dos resultados que o mesmo 
irá apresentar. mas, a crer nas palavras 
do Sr. secretário de estado, estamos 
muito confiantes porque nessa altura da 
apresentação do estudo de impacte am-
biental iremos contrapor com os nossos 
argumentos, pois os efeitos nefastos são 
muitos e a razão está do nosso lado.

Está confiante de que a 
população verá as suas 
pretensões satisfeitas?
Estou confiante na resiliência da popula-
ção e sei que não iremos baixar os bra-
ços e faremos tudo o que estiver ao nos-
so alcance para travar o andamento de 
todo este processo. Lutamos com as ar-
mas de que dispomos e acredito que a 
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união continuará a fazer a força. o Go-
verno tem que olhar com seriedade para 
esta região e para as pessoas que per-
sistem em aqui viver. É um direito da po-
pulação querer continuar a viver nestas 
regiões e a lutar pela qualidade de vida. 
Acredito que, todos juntos, iremos alcan-
çar as nossas pretensões.

Se a decisão for contrária 
àquela que a população espera,
 a Autarquia envolver-se-á 
nesta luta? Que ações estão 
previstas?
Nem sequer equaciono que a decisão 
seja contrária às pretensões da popula-
ção, porque se assim for mal estará a 
nossa democracia. As pessoas têm o di-
reito de se fazerem ouvir e as decisões a 
tomar deverão ir ao encontro da salva-
guarda dos seus direitos e interesses. 
Afinal de contas não se pede nada do 
outro mundo. Apenas queremos conti-
nuar a viver na pacatez da nossa rurali-
dade, não aceitando que as nossas vi-
vências, a nossa cultura, usos, costu-
mes e tradições possam ser postos em 
causa por interesses meramente econó-
micos e cujos contornos ainda não são 
conhecidos na totalidade, envolvendo 
interesses que não são do conhecimen-
to público.
Se for preciso avançar com outro tipo de 
medidas, obviamente que não descura-
mos esse cenário. A Câmara de boticas 
foi eleita pelo povo e é para defender o 
povo que aqui está. o nosso compromis-
so é com as pessoas e com a nossa po-
pulação.

A opinião da população 
e da Autarquia foi consultada 
sobre este assunto? Como 
classifica a prestação 
do Governo?
A Autarquia deu pareceres negativos à 
atribuição da concessão para prospec-
ção e pesquisa, assim como aos pedidos 

de alargamento da área de prospecção e 
em tudo o que foi consultada neste pro-
cesso. Como já referi anteriormente, co-
mo esses pareceres não têm carácter 
vinculativo, e como não interessam à es-
tratégia definida pelo Governo, foram pu-
ra e simplesmente ignorados sob o pre-
texto do alegado “interesse nacional”. 
este processo é demonstrativo do “autis-
mo” deste Governo e da sua política do 
“quero, posso e mando”, para quem os 
interesses económicos se sobrepõem 
claramente à vontade e aos direitos das 
populações.

Existe muita desinformação 
a circular em relação a esta 
questão. A Autarquia já 
organizou mesmo uma sessão 
de esclarecimento. Que 
balanço faz da iniciativa 

levada a cabo? Estão outras 
ações como esta previstas?
Temos procurado que haja o máximo de 
informação para a nossa população e 
que esta esteja envolvida e por dentro 
de todo o processo, para não ser iludida 
com promessas vãs, enganada e amea-
çada. As sessões de esclarecimento têm 
servido para isso mesmo, muito embora 
sintamos que, da parte da empresa, fi-
que muito por dizer e haja aspectos que 
pura e simplesmente não querem abor-
dar. Vamos continuar a exigir sermos in-
formados e vamos mantendo, simulta-
neamente, a nossa população informa-
da e tal deverá passar por novas ses-
sões de esclarecimento, pois queremos 
que seja tudo colocado “preto no bran-
co”. Toda a informação a que a Câmara 
tem acesso dá dela conhecimento à po-
pulação.

As minas de lítio são ou não 
um perigo para o ambiente?
obviamente que sim. desde logo pelos 
impactos visuais, mas também pela des-
caracterização da paisagem e dos ecos-
sistemas. A fase da extração resulta num 
acumular de poeiras que serão, obvia-
mente, prejudiciais para a saúde, já para 
não falar do ruído resultante dessa extra-
ção, que será nefasto não só para os 
ecossistemas, mas também para a po-
pulação humana. A fase da lavaria dos 
minérios terá implicações ao nível da 
contaminação dos lençóis freáticos e 
dos solos, com a deposição dos minerais 
e detritos resultantes desse processo. 
Com isto, a contaminação ambiental é 
uma inevitabilidade, pouco adiantando 
que sejam prometidos “procedimentos e 
métodos altamente inovadores” que nin-
guém conhece nem sequer são prática 
em mais nenhuma exploração a nível 
mundial. 
Também nos preocupa, naturalmente, a 
recente classificação desta região como 
Património Agrícola mundial, por parte da 
Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura [FAo], já que, 
avançando a exploração de lítio, pode 
comprometer seriamente essa classifica-
ção, o que teria efeitos muito negativos 
para a promoção e atractividade do con-
celho de boticas e de toda esta região.

Como encara toda esta 
polémica relacionada com 
os contratos de concessão 
de exploração de lítio, assunto
 que já chegou à Assembleia 
da República?
Uma trapalhada. Aliás, algo a que este 
Governo já nos habituou, atirando sem-
pre as culpas para os antecessores que, 
esses sim, são “pintados” como os vilões 
da história. Para este Governo as pes-
soas são o que menos importa e estas 
regiões do Interior do país são as mais 
sacrificadas.  
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► Nuno Pereira, responsável pelo Mee-
ting – restaurante & eventos conta com 
mais de 20 anos de experiência no setor 
da restauração. olhando para trás, o em-
presário recorda que, depois de alguns 
anos ligado a outros setores, rendeu-se fi-
nalmente à restauração.
A funcionar desde julho deste ano, em 
Leiria, o meeting – restaurante & even-
tos está localizado na Nerlei - Associação 
empresarial da região de Leiria. A facili-
dade do estacionamento, a excelente lo-
calização e acesso, assim como a facili-
dade da identificação, uma vez que esta-
mos junto ao estádio municipal são al-
guns dos nossos argumentos, entre mui-
tos outros!
“Acreditamos que saber receber um 
cliente, dar-lhe a atenção sem invadir de-
masiado a sua privacidade proporcionan-
do-lhe uma experiência agradável, marca 
tanto ou mais que a qualidade daquilo 
que lhe servimos, e a qualidade do que 
servimos é para nós muito importante!
Queremos que o meeting seja o espaço 
de reunião dos empresários da região! 
Um espaço não só de almoço de empre-
sários, mas de reuniões, jantares corpo-
rativos e também familiares, de tertúlias, 
aniversários, festas temáticas e pales-
tras…!”
É por tudo isto que faz todo o sentido 
que, na Associação empresarial da re-
gião de Leiria exista um espaço de reu-

nião, tal como o nome indica o meeting. 
o meeting está assim dividido em três sa-
las que podem funcionar em simultâneo 
ou de forma independente!
o empresário explica o porquê desta 
aposta: “Neste momento, existem em 
Leiria muitos restaurantes, contudo, a 
verdade é que a maior parte desses es-
paços não se coaduna com uma festa pa-
ra 30 ou 40 pessoas. o panorama piora 
se for critério, alguma privacidade, quali-
dade acústica...! O mercado era deficitá-
rio a esse nível e esse foi o nicho de mer-
cado que ocupámos”.

Espaço de conforto e sabor
o meeting é um espaço diferenciado, de 
gastronomia de elevada qualidade e sa-
bor, especialmente vocacionado para 
quem gosta de comer bem. este é um es-
paço de requinte,
pensado ao pormenor na comodidade e 
conforto do cliente. Com uma cozinha di-
reta, com pratos tradicionais, baseados 
na gastronomia portuguesa, descons-
truídos e reintrepretados, realizados 
com produtos frescos da região e regula-
da pela dieta mediterrânea. Apostando 
em produtos frescos e sazonais, com 
pratos adequados à estação do ano, o 
meeting é a simbiose perfeita entre a 
procura de novos sabores e o resgate de 
sabores perdidos da infância e de sem-
pre, da História de Portugal.

o empresário assegura que o balanço 
tem sido muito positivo e que ambiciona 
que os clientes entrem neste espaço com 
uma determinada expetativa e que saiam 
com essa expetativa completamente su-
perada.
Para além de funcionar como restauran-
te de segunda a sábado ao almoço, o 
meeting proporciona ainda aos seus 
clientes um espaço para realização de 
eventos, bem como um serviço de cate-
ring distinto e personalizado. “No fundo, 
oferecemos soluções personalizadas e 
adequadas às necessidades de quem 

nos procura! defendo que um espaço 
destes, no sítio onde está, tem o poten-
cial de oferecer uma resposta às neces-
sidades da nossa cidade! São estes os 
princípios e valores orientam o meeting, 
restaurante & eventos!”, explica Nuno 
Pereira.
em relação ao futuro, o empresário reco-
nhece que a abertura de um espaço pró-
prio foi a concretização de um sonho. 
Contudo, “o facto de o ter alcançado não 
me irá impedir de continuar a trabalhar, a 
ambicionar, a desafiar-me e a sonhar no-
vamente”, conclui Nuno Pereira.  

meeting – restaurante & Eventos é um espaço diferenciado, 
com gastronomia de influência mediterrânica, produtos 
locais e de estação cozinhados com paixão, para quem 

valoriza comer bem. Este é um espaço de requinte, pensado 
ao pormenor para a comodidade e conforto do cliente.

Um espaço improvável
mEEting – rEstAurAntE & EvEntOs
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► A Mazars é uma empresa 
internacional, integrada e 
independente, especializada em
auditoria e revisão de contas, 
contabilidade, consultoria e 
assessoria fiscal. Quando e 
onde surgiu este projeto? 
Quais os objetivos 
subjacentes à sua criação e 
qual foi a sua evolução ao 
longo da história?
A empresa iniciou a sua atividade com  
um pequeno gabinete de contabilidade em 
rouen, França, no ano de 1945. o seu pro-
jeto internacional arrancou em 1995, tor-
nando-se desde esse momento num reco-
nhecido player internacional.
Sob a liderança do seu fundador, robert 
Mazars, a firma cresceu e tornou-se num es-
pecialista em auditoria e contabilidade, em 
França.  A visão e liderança posteriores 
transformaram, nos anos seguintes, a ma-
zars num verdadeiro ator a nível europeu, 
com escritórios na grande maioria dos paí-
ses. Nos últimos 15 anos, a expansão inter-
nacional foi notória, com a abertura de ope-
ração na Ásia, África, América do Norte e do 
Sul. Hoje está presente em 89 países e ter-
ritórios e reúne 40.000 profissionais a nível 
mundial – 24.000 na parceria integrada da 
Mazars e 16.000 através da Mazars North 
America Alliance. Com expertise em várias 
áreas, caracteriza-se por ser um partnership 
integrado, centrado nas pessoas, participa-
tivo, transparente e multidisciplinar, com co-
nhecimento baseado na experiência.
o foco para ir mais longe e a motivação pa-
ra a conquista de novos clientes estão sus-
tentados na excelência técnica e na quali-
dade dos serviços prestados, sob os funda-
mentos de empreendedorismo, espírito de 
equipa, visão de longo prazo, flexibilidade, 

entusiasmo e solidez. os resultados dos úl-
timos anos mostram um crescimento na re-
ceita global da firma, fruto do desenvolvi-
mento internacional e da expansão para os 
continentes africano, americano e asiático. 
Hoje, a mazars presta serviços a empresas 
nacionais e internacionais, cotadas e não 
cotadas, pequenas e médias, e ainda a ou-
tras entidades, nos setores privado e públi-
co. É, acima de tudo, uma empresa global 
com um impacto relevante em geografias 
distintas. 
mas, mais do que falar do passado, gosta 
de olhar em frente. Num futuro próximo [já 
em 2020] pretende, em termos globais, es-
tar presente em 100 países e atingir 2,2 
mil milhões de euros de volume de negó-
cios global.

Quais as vantagens 
em pertencer a um grupo 
global com as características
da Mazars?
A parceria internacional integrada subjacen-
te à mazars tem como objetivo principal a 
garantia de uma qualidade consistente nos 
serviços oferecidos. Os clientes da firma 
com atividade internacional sabem que vão 
encontrar serviços bem coordenados, que 
refletem a própria estrutura corporativa. Is-
so requer auditores e consultores que co-
nhecem de forma aprofundada as suas ne-
cessidades enquanto grupo, independente-
mente do mercado onde operam. Uma es-
trutura integrada oferece essa consistência 
e permite o controlo direto dos padrões de 
serviços a entregar.

Quando é que a Mazars chegou 
a Portugal e que balanço faz 
da atividade levada a cabo pela 
empresa?

desde a sua fundação, a mazars escolheu 
a exigente opção de ser uma empresa ver-
dadeiramente integrada e de proximidade. 
A sua diferenciação, face a outros players 
do mercado, está no equilíbrio destes dois 
pilares. O plano de expansão geográfica em 
Portugal, com presença há mais de 20 
anos em Lisboa, Porto e Leiria, e a forma 
como, diariamente, atua, se responsabiliza 
e presta os seus serviços em território na-
cional, são um bom exemplo deste modus 
operandi.
em Portugal desde 1988, a mazars é uma 
das principais firmas de auditoria e consul-
toria em território nacional, com 180 cola-
boradores distribuídos pelos vários escritó-
rios. No mercado português o objetivo pas-
sa por diversificar e crescer em todas as li-
nhas de negócio, apostando fortemente 
nas áreas de consultoria financeira, fiscal e 
preços de transferência, áreas que têm vin-
do a conquistar expressão comparativa-
mente à área de auditoria.
Com ambição de crescimento na casa dos 
dois dígitos, operações como a recente fu-
são por absorção da sociedade João mo-
narca Pires & Associados, SroC, Lda. e 
novas integrações, dentro do mesmo setor 
ou em outros complementares à oferta 
existente, vão ao encontro de objetivos de 
alargamento da oferta disponibilizada e 
de reforço do crescimento da equipa e da 
faturação.

Que serviços e mais-valias 
a Mazars oferece aos seus 
clientes?
A mazars é uma organização internacional, 
integrada e independente especializada 
nas áreas de Auditoria e revisão de Contas, 
Contabilidade e Outsourcing, Financial Advi-
sory Services e Assessoria Fiscal.
A firma presta serviços a empresas nacio-
nais e internacionais, cotadas e não cota-
das, pequenas e médias, e ainda a outras 
entidades, nos setores privado e público. A 
sua diferenciação passa pelo caráter glocal 
e out of the box e o seu propósito consiste 
em criar valor, não só no modo como promo-
ve inovação à medida de cada cliente, como 
na forma como presta os seus serviços, que 
combinam técnicas avançadas com respon-
sabilidade e capacidade de resposta.

Como vê o mercado 
na atualidade? 
O setor sofre de uma desconfiança sem pre-
cedentes. A missão coletiva da mazars pas-
sa por assegurar que a confiança no setor 
permanece intacta. 
Enquanto entidade global e como reflexo da 
visão business for good, a sua contribuição 
consiste em garantir que todos os stakehol-
ders – de clientes e colegas, a reguladores e 
sociedade – beneficiam das práticas mo-
dernas, perspetiva independente e cultura 
orientada por valores que pautam a mazars. 

O Empresas+® foi conhecer melhor a mazars em portugal, 
organização especializada em auditoria e revisão de contas, 

contabilidade e outsourcing, financial advisory services e assessoria 
fiscal. Quem melhor conhece a empresa, os seus sócios, garante 

que “desde a sua fundação, a mazars escolheu a exigente opção de 
ser uma empresa verdadeiramente integrada e de proximidade”.  

Glocal e out of the box 
que cria valor

mAzArs

Luís Batista, José Rebouta, Luís Gaspar, Patrícia Cardoso, Fernando Vieira e Sérgio Santos Pereira
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A atividade de auditoria está atualmente, e 
continuará num futuro próximo, confronta-
da com dois grandes desafios: promover a 
retoma do interesse na profissão por parte 
de Talento qualificado e acompanhar a 
transformação tecnológica que se tem verifi-
cado e que se espera que acelere nos próxi-
mos anos.
Se a resposta à segunda questão está ape-
nas nas mãos das empresas de auditoria, 
que se devem posicionar e preparar para 
as novas exigências do mercado, a promo-
ção da retoma do interesse na profissão 
por parte de recursos humanos qualifica-
dos é uma questão de caráter mais lato e 
que exige uma ação abrangente de diver-
sas entidades.

Como está Mazars a responder 
a estes desafios?
A mazars tem um foco permanente no futu-
ro. o crescimento, o desenvolvimento e a 
consolidação são o seu apanágio, manten-
do em permanência um olhar crítico e pro-
curando contribuir sempre para a melhoria 
da auditoria. A busca por soluções e respos-
tas para problemas e questões que muitas 
vezes extravasam os seus stakeholders é o 
compromisso assumido no presente, aten-
tos à construção das bases que vão definir o 
sucesso no futuro.
em Portugal [e no mundo] está a acelerar 
a sua transformação para ajudar os gesto-
res a navegar com confiança uma con-
fluência de reformas regulatórias, disrup-
ção digital e volatilidade geopolítica, que 
colocam uma enorme pressão e complexi-
dade no modo como as organizações con-
seguem conformidade, performance e 
sustentabilidade.
É certo que a conjuntura não é fácil e vai 
obrigar à reinvenção para a auditoria, asso-
ciada, por um lado, aos efeitos da revolução 
digital, mas também às novas expectativas 
dos clientes e às mudanças regulatórias no 
setor. Os desafios são variados e complexos 
e requerem atenção, cuidado, empenho e 
dinamismo, sempre numa perspetiva cons-
trutiva e de colaboração na procura de solu-
ções, resolução que tem sido, é e continua-
rá a ser central à atuação da mazars em 
Portugal.

Face a diversas notícias que 
têm sido tornadas públicas, 
a credibilidade da figura 
do auditor e do revisor oficial 
de contas está comprometida. 
Porque é que isso aconteceu e 
como é que se pode alterar 
esse facto?

A crise financeira e económica recente trou-
xe consequências também ao nível da con-
fiança entre os agentes económicos, de que 
ainda se vivem as consequências. A con-
fiança é um fator determinante para o de-
senvolvimento das economias modernas e 
quem acompanha o mercado e vive a expe-
riência empresarial sabe como é essencial 
na construção das relações entre agentes 
económicos.
A transposição da diretiva europeia para a 
legislação portuguesa é, em alguns aspe-
tos, mais ambiciosa do que o standard euro-
peu. Todavia ficou aquém do que podia e de-
via numa questão que na mazars se consi-
dera de extrema importância, que é a da au-
ditoria conjunta - joint audit.
Um mercado mais informado, com agentes 
exigentes e mais sofisticados, com colabo-
radores e fornecedores mais preparados, 
contribui para uma melhor accountability.
Tem havido procura por diferentes entida-
des ou a solicitação por determinado grupo 
de stakeholders da nomeação de um audi-
tor independente, além do auditor estatutá-
rio. o mercado procura acomodar (de facto) 
o princípio dos “quatro olhos”, pelo que teria 
sido relevante acomodar a auditoria conjun-
ta e informar das vantagens da mesma, 
sem acréscimo de gastos.

A Mazars defende a auditoria 
conjunta. O que é e quais 
as suas vantagens?
A auditoria conjunta é um processo já esta-
belecido com sucesso noutras geografias. 
esta prática reforça a independência do au-
ditor, sobretudo no que respeita à aceitação 
devida de serviços distintos de auditoria, re-
duz o risco de familiaridade excessiva e re-
força, também, a capacidade de os audito-
res defenderem a sua posição no caso de 
desacordo com a entidade. É um mecanis-
mo testado e comprovado para facilitar a 
criação de um mercado de auditoria menos 
concentrado.
Beneficiar do conhecimento técnico de 
mais que uma firma representa valor acres-
centado na presença em estruturas para os 
quais nem todas as empresas podem forne-
cer a mesma qualidade de auditoria.
Nos mercados em que o modelo de audito-
ria conjunta existe tem contribuído para 
criar um mercado mais concorrencial, van-
tajoso para todos os stakeholders.

De que forma a Joint Audit 
pode ajudar a promover 
a qualidade no setor?
em Portugal [e no mundo], as maiores em-
presas são auditadas quase exclusivamen-

te pelas big Four, expressão usada para de-
signar o grupo constituído pela deloitte, 
ernst & Young, KPmG e PWC – as quatro 
maiores empresas do setor. Com a introdu-
ção de um processo de joint audit estaría-
mos a permitir que alguns dos atuais pla-
yers alcançassem uma dimensão diferente, 
reduzindo simultaneamente um dos princi-
pais riscos que hoje se coloca que é o da 
concentração.
Apesar de a não introdução deste mecanis-
mo ter sido a grande oportunidade perdida 
com a transposição da diretiva da reforma 
da auditoria para o mercado nacional, a ma-
zars acredita que o legislador nacional terá 
a oportunidade de rever esta norma, pesan-
do os benefícios desta opção.
Porque acredita que o processo de joint au-
dit beneficiaria a qualidade da auditoria, um 
dos principais objetivos da reforma legislati-
va no setor, a mazars vai continuar a promo-
ver ativamente a auditoria conjunta e está 
disponível para mostrar ao legislador e ao 
mercado os seus benefícios. 
esforço que acompanha o reconhecimento 
recente que a Comissão europeia faz, em 
texto legislativo, onde destaca que a nomea-
ção de dois auditores reforça o ceticismo 
profissional e a sua capacidade de questio-
nar e contribuir para a qualidade da audito-
ria. Apesar da sua abrangência, serão as en-
tidades de interesse público, nomeadamen-
te as várias entidades do setor financeiro, 
de todas as cotadas ou que tenham valores 
mobiliários cotados, as que teriam maiores 
vantagens no incentivo à nomeação de 
mais do que um auditor.

Quais os principais projetos 
para o futuro da empresa?
Com uma estratégia que pretende acompa-
nhar as rápidas e permanentes transfor-
mações no mercado, a firma vai assim con-
tinuar a apostar no crescimento no merca-

do nacional, alinhado com o espírito da ma-
zars internacional de parcerias para alicer-
çar o seu projeto de desenvolvimento e a 
sua perspetiva de equilíbrio e visão susten-
tável.
Para além do crescimento orgânico da 
empresa, que em 2018 viu o seu volume 
de negócios, em Portugal, subir 10%, a 
mazars conseguiu, simultaneamente, 
apresentar um crescimento total acima do 
das big Four e crescer acima do mercado, 
nas áreas audit e não audit. Crescimento 
que no plano estratégico 2019-2022, re-
centemente apresentado, se pretende 
contínuo.
o progressivo equilíbrio entre resultados de 
serviços de audit e não-audit, sustentado no 
crescimento mais acelerado desta segunda 
área de atividade, serão os principais desa-
fios para os próximos anos.
Para alcançar os resultados propostos vai 
manter-se a aposta em know-how tecnológi-
co e digital, com vista à otimização dos pro-
cessos e à resposta ao mercado. A par do in-
vestimento em processos e tecnologia, vai 
manter-se o reforço da equipa, como reflexo 
da ambição de crescimento em território na-
cional e em linha com o que tem sido, e se-
rá, a dinâmica internacional do grupo. 
As áreas de consultoria financeira e fiscal, 
com destaque na submissão de projetos de 
investimento a incentivos financeiros e fis-
cais, têm sido as grandes apostas nacio-
nais, não descurando as outras linhas de 
negócio, que também têm crescido.
No horizonte 2020 perspetiva-se que a con-
jugação do crescimento orgânico com ope-
rações de crescimento externo permita uma 
evolução positiva anual a dois dígitos, alcan-
çando em Portugal um crescimento orgâni-
co de 10% e atingindo um volume de negó-
cios em Portugal na casa dos 14 milhões de 
euros.

E Leiria, que perspetivas para 
a operação da Mazars?
Assente no caráter glocal, a proximidade 
com clientes é parte fundamental no espíri-
to mazars. A operação de Leiria é um bom 
exemplo desta fórmula de sucesso. 
Com escritório em Leiria desde 2002, a ma-
zars dá resposta em todas as linhas de ser-
viço a clientes das áreas de Indústria e Ser-
viços. em linha com a estratégia nacional, 
reforçar a presença junto de Pme de média/
grande dimensão, grupos empresariais lo-
cais com presença internacional e multina-
cionais, nunca descurando a base do tecido 
empresarial português que são as Pme de 
pequena/média dimensão, é o grande obje-
tivo no horizonte 2020. 
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► Vítor batista, responsável pelo batista 
Group, constituído pela V.b. Fresagem, 
Lda, batistamoldes, Lda. e pela bm-
2Tools, Lda, explica que, ao longo dos úl-
timos anos, a aposta foi, sobretudo, na 
especialização. Por sua vez, segundo o 
empresário, V.b. Fresagem, Lda. é uma 
empresa, tal como já referido, dedicada à 
prestação de serviços de fresagem de 
precisão para o sector dos moldes e me-
talomecânica que tem a capacidade de 
maquinar peças pequenas e de médias 
dimensões, em diversos materiais, tais 
como, aço, inox, alumínio, madeira e ny-
lon e, neste momento, está a direcionar a 
sua atividade para o setor aeronáutico. 
“É por isso que estamos em processo de 
certificação, através da norma EN 9100. 
o transporte aéreo é uma área em franca 
expansão, que se assume com um enor-
me potencial, pelo que pretendemos ex-
plorar este nicho de mercado. Não vamos 

inventar nada, porém a verdade é que a 
tendência será para que o transporte de 
pessoas e bens aconteça cada vez mais 
pelo ar, até os carros vão andar no ar, daí 
que este seja um nicho de mercado que 
vale apena explorar. Tendo em conta a 
especificidade e exigência do sector, a di-
ferenciação é cada vez mais importante e 
temos que ser capazes de ir até aos clien-
tes e perceber quais são as suas necessi-
dades e de que forma as conseguimos 
suprir. Claro que este é sempre um risco 
que conscientemente corremos, contu-
do, não evita que nos sintamos preocu-
pados”, reitera Vítor batista que comple-
ta: “esta aposta prende-se com o facto 
de querermos diversificar as áreas de ne-
gócio em que estamos presentes, tudo 
para que uma crise, por exemplo, no se-
tor automóvel, não nos afete tanto como 
acontece atualmente. É muito complica-
do lidar com quebras de trabalho numa 

fase em que estamos a realizar investi-
mentos nas empresas e é precisamente 
isso que queremos evitar”.

Três empresas e a mesma 
filosofia: investir rumo 
ao futuro
A V.b. Fresagem Lda. compromete-se a 
transpor para os vários mercados inter-
nacionais em que opera princípios de 
gestão, valores, tratamento de riscos e 
avaliação de oportunidades enfatizando 
a satisfação dos clientes, tendo por mis-
são fabricar com elevada qualidade e 
cumprir os prazos de entrega. Para o efei-
to, a empresa conta com tecnologia, equi-
pamento e know-how, nomeadamente 
centros de maquinação CNC e sistemas 
CAd CAm que lhe permitem produzir pe-
ças de grande complexidade técnica e di-
mensão, com elevada qualidade, utilizan-
do os métodos mais eficazes, em todas 

as fases de fabrico. “A razão da nossa 
existência é garantir a prestação de um 
serviço de maquinação de elevada quali-
dade, que satisfaça as necessidades e 
expectativas do cliente”. de acordo com 
Vítor batista a empresa tem como valores 
fundamentais a humildade, a honestida-
de, o rigor e o sentido de responsabilida-
de de todos os envolvidos na missão e vi-
são da V.b. Fresagem, Lda.
A batistamoldes, Lda. é uma empresa 
que se dedica ao fabrico de moldes para 
injeção de matérias plásticas, oferecen-
do aos seus clientes um serviço abran-
gente desde o desenvolvimento do pro-
duto, produção do molde e acompanha-
mento pós-venda. A empresa trabalha 
em parceria com os seus clientes de mo-
do a obter a qualidade e a eficiência ne-
cessárias para competir e cimentar a 
sua posição num mercado cada vez 
mais exigente. 
o planeamento e controlo da produção 
assumem-se como sendo o enfoque pre-
cípuo da organização, visando o irrefutá-
vel cumprimento dos prazos de entrega. 
Todo o processo é amplamente monitori-
zado, sendo transmitida, reiteradamente, 
a evolução do mesmo ao cliente.
“A nossa ambição é conceber, produzir e 
fornecer moldes conforme as especifica-
ções dos clientes, melhorando continua-
mente as soluções propostas, que se en-

v.b. fresagem, lda é uma empresa dedicada à prestação de serviços de fresagem para o sector dos 
moldes e metalomecânica, que tem capacidade de maquinar peças pequenas e de médias 

dimensões, em diversos materiais, tais como, aço, inox, alumínio, madeira e nylon. Ao longo dos 
últimos anos, a aposta foi, sobretudo, na especialização, o que originou o aparecimento de mais 

duas empresas, a batistamoldes, lda e a bm2tools, lda “depois da v.b. fresagem, lda criámos a 
batistamoldes, lda que se dedica ao fabrico de moldes para injeção de matérias plásticas e, 

posteriormente a bm2tools,  lda empresa especializada na prestação de serviços de desbaste e 
maquinação de estruturas para a indústria de moldes e peças mecânicas.” 

Investir rumo ao futuro 
v.b. frEsAgEm, ldA. / bAtistAmOldEs, ldA. / bm2tOOls, ldA
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quadrem às suas necessidades. Além 
disso, assumimos como valores funda-
mentais na nossa organização o rigor e o 
sentido de responsabilidade e reconhe-
cemos e valorizamos a ética e o respeito 
nas relações humanas, o espírito de tra-
balho em equipa, o dinamismo e iniciati-
va de todos os colaboradores, na procura 
da melhoria contínua da nossa organiza-
ção”, explica o empresário.
A bm2Tools, Lda dedica-se ao fabrico de 
estruturas com elevada qualidade e cum-
prir os prazos de entrega, aposta tam-
bém no serviço de desbaste de peças 
com grandes dimensões. Para o seu ser-
viço específico, a empresa conta com 
tecnologia, equipamento e ferramentas 
específicas que lhe permitem produzir 
peças com elevada qualidade, utilizando 
os métodos mais rápidos e eficazes.  
A bm2Tools, Lda aposta ainda na respon-
sabilidade, na ética e no respeito nas re-
lações humanas, no espírito de trabalho 
em equipa, no dinamismo e iniciativa de 
todos os colaboradores, com o objetivo 
da melhoria contínua da organização.

O mercado na atualidade 
Atualmente, o empresário advoga que o 
mercado está em crise e que as empre-
sas têm que esperar que a situação mu-
de. “Para além disso, sempre considerei 
que a nossa concorrência não está em 
Portugal. A concorrência é mundial, o que 
dificulta ainda mais a nossa atividade. 
Considero que o setor ganharia se todos 
os players do mercado nacional se unis-
sem contra a concorrência internacional. 
Juntos seríamos mais fortes e o mercado 
português seria mais atrativo como for-
necedor para as grandes empresas mun-
diais. A verdade é que muitos clientes 
não escolhem as empresas portuguesas 
porque estas não têm a dimensão neces-

sária, situação que seria ultrapassada se 
nos uníssemos. Assim, seria importante 
que conseguíssemos continuar a crescer. 
A concorrência é sempre saudável, des-
de que seja levada a cabo de forma séria. 
o problema é quando as pessoas só pen-
sam no imediato, mesmo quando sabem 
que estão a prejudicar o mercado que se-
ria a sua garantia de futuro no amanhã. 
Não faz qualquer sentido. Não sei que ti-
po de projeto estas pessoas têm para as 
gerações futuras. Apesar disso, a concor-
rência também tem coisas boas. A con-
corrência vinda da China obrigou o mer-

cado português a evoluir e a crescer. A in-
dústria estava muito acomodada e con-
fortável e a verdade é que o aparecimen-
to de concorrentes diferentes fez com 
que tivéssemos que estar mais atentos e 
a progredir, o que nos tornou mais com-
petitivos”. 
Apesar disso, Vítor batista reconhece 
que, num país pequeno como Portugal, 
a escassez de mão de obra é um obstá-
culo ao crescimento de qualquer empre-
sa. “Temos que divulgar mais este setor, 
tudo para que mais pessoas se interes-
sem nele. Também devemos trabalhar 

mais em parceria com as entidades for-
madoras nesta área, por forma a poder-
mos aliciar os mais jovens. Se nada fi-
zermos, se a crise é agora o problema, 
no futuro a questão será a falta de mão 
de obra qualificada e preparada para 
trabalhar nesta área. A nossa equipa é 
muito jovem e apostamos na sua forma-
ção constante. A grande parte dos nos-
sos colaboradores trabalha na área ape-
nas há três ou quatro anos e estão a ser 
formados por nós. Sei que corro o risco 
de estar a formar estes colaboradores e 
eles, no futuro, irem usar esses conheci-
mentos noutras empresas, contudo, não 
seria possível laborar de outra forma, 
ainda que saibamos que o processo for-
mativo é moroso e bastante oneroso pa-
ra qualquer empresa. Também é verda-
de que passam muitos jovens pelas em-
presas que depois não aguentam a pres-
são e saem, fazendo com que o tempo 
investido tenha sido um desperdício, 
mas é mesmo assim que funciona o 
mercado”. 
o grupo conta com uma equipa de  
75 pessoas e registou um volume de fa-
turação, em 2018, de quatro milhões e 
meio de euros. “o nosso objetivo é conti-
nuarmos a trabalhar para que, no futuro, 
possamos atingir os sete milhões. Ao lon-
go dos últimos anos realizamos investi-
mentos na ordem dos sete ou oito mi-
lhões de euros, tudo para que nos sinta-
mos melhor preparados para oferecer 
produtos e serviços com toda a qualidade 
aos nossos clientes. este valor de investi-
mento representa muito para um grupo 
de empresas da dimensão do nosso. 
Contudo, o facto de os meus filhos de-
monstrarem interesse pela atividade faz 
com que juntos possamos crescer asse-
gurando assim a continuidade do nosso 
trabalho”, conclui o empresário.  
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► “Se um estrangeiro vem para Portugal e 
tem direito a dez anos de isenção de impos-
tos, é recebido de braços abertos, com mor-
domias de toda a espécie, vistos gold e aju-
das sempre que necessário, pergunto por-
que é que um emigrante que enviou e envia 
dinheiro para Portugal durante 40 anos não 
pode ter direito ao mesmo?”, questiona Car-
los de matos, responsável pela AIP - Arquite-
tura Imobiliária Promoção, S.A. 
depois de mais de 40 anos emigrado em 
França, o empresário afirma que não rece-
beu qualquer tipo de apoio quando decidiu 
voltar ao seu país de origem. “Será que eu 
precisava de obter a nacionalidade france-
sa para depois poder vir para o meu próprio 
país e ter acesso a essas benesses? Não 
faz qualquer sentido. Quando um emigran-
te regressa não tem acesso a qualquer tipo 
de ajuda ou acompanhamento, para tare-
fas tão simples como a atribuição de um 
médico de família ou a inscrição dos filhos 
na escola. Infelizmente, constato que, mais 
depressa ajudam e criam suportes para es-
trangeiros, do que para os próprios portu-
gueses que estiveram lá fora, que criaram e 
criam riqueza para o país e que levam o no-
me de Portugal com muito empenho e mui-
ta dignidade, por esse mundo, desde os 
países vizinhos às fronteiras mais distan-
tes. É muito injusto e muito desmotivador. 
os portugueses são demasiadamente pací-
ficos e não sabem unir-se e lutar pelos seus 
direitos. Se todos os emigrantes da diáspo-

ra se unissem seríamos uma força impará-
vel. Quando Portugal der as mãos aos seus 
emigrantes seremos uma nação mais in-
fluente do que no tempo dos descobrimen-
tos “, afirma Carlos de Matos, com a sua ex-
periência de décadas e com uma voz quali-
ficada, própria de quem é uma referência 
incontornável no seio da diáspora portu-
guesa em França. 

História de sucesso improvável
Com apenas nove anos de idade, Carlos de 
matos começou a trabalhar como moço de 
recados no hotel/restaurante Cozinha Por-
tuguesa, em monte real, onde não tinha 
ordenado, recebia apenas gorjetas. Com 
12 anos foi trabalhar por turnos para uma 
fábrica de vidro, em Vieira de Leiria, onde 
desempenhava funções na linha de fabrico 
de garrafões de 20 litros, uma das tarefas 
mais duras da unidade fabril. Apesar da du-
reza do trabalho na fábrica, estudava ainda 
na Telescola e conseguiu completar o 6º 
ano de escolaridade. durante oito meses 
foi mecânico, em Leiria, mas não se identi-
ficou com a área e voltou para a fábrica de 
vidro. “Foi aí que percebi que este tipo de vi-
da não tinha futuro e que, se queria algo di-
ferente, teria que tomar uma atitude e deci-
di fugir a salto para França. Não me faltava 
coragem e quando completei 18 anos arris-
quei e fui para França. Sabia que tinha que 
ser maior de idade para trabalhar naquele 
país”, recorda o empresário. 

Começou a trabalhar em terras gaulesas 
como eletricista da construção civil e ali 
permaneceu durante dez anos. “durante 
este tempo fiz um interregno de dois anos, 
porque tive que vir a Portugal cumprir o ser-
viço militar. Senti que, apesar de estar lon-
ge, tinha que dar o meu contributo. Apesar 
disso, considero também que quem decide 
declarar guerra a outro país deveria ser o 
primeiro a avançar na frente de batalha, 
muito antes de enviar para lá os seus con-
cidadãos”, refere Carlos de matos que 
cumpriu o serviço militar, no exército, em 
Moçambique. “Não tinha medo da morte e 
continuo sem ter, uma vez que esta é inevi-
tável, e é por isso que devemos aproveitar 
muito bem cada dia que passa”, completa.
Quando a guerra terminou, o empresário 
ainda tentou ficar em Portugal, trabalhan-
do como taxista durante três meses. “A ver-
dade é que os clientes nunca estavam sa-
tisfeitos, isto porque ou andava depressa 
demais ou demasiado devagar. rapida-
mente cheguei à conclusão que ser taxista 
não era profissão não para mim e voltei pa-

ra França, onde continuei a trabalhar como 
eletricista na construção civil”, lembra Car-
los de matos. 
A vida do empresário mudou para sempre 
quando este trabalhava numa obra de um 
empresário português e uma das suas má-
quinas estava avariada há três dias. “em 
jeito de brincadeira, ofereci-me para a ar-
ranjar em troca de um almoço até porque 
não me custava nada dar uma olhadela, 
ainda que já tivessem passado três dias e 
tivessem sido realizadas várias visitas de 
técnicos especializados”. O desafio foi acei-
te e, sem grande esforço, Carlos de matos 
percebeu que o problema estava num fusí-
vel queimado, que teve que ser substituído. 
“o patrão queria então pagar-me o almoço, 
como prometido, e eu ainda tentei recusar 
porque tinha levado comida de casa na 
marmita. Porém, ele insistiu tanto que aca-
bei por ceder. Nesse almoço, ele confiden-
cia-me que queria mudar de vida e que, se 
encontrasse um comprador, que vendia a 
empresa. Confessei-lhe então que o meu 
grande sonho sempre foi ser empresário, 

Em entrevista ao Empresas+®, Carlos de matos, responsável pela 
Aip - Arquitetura imobiliária promoção, s.A, localizada em leiria e 

que pertence grupo st. germain, em frança, recorda o seu 
percurso para o sucesso e fala sobre o seu regresso a portugal, 

mais de 40 anos depois, defendendo que os emigrantes deveriam 
ter mais apoio quando regressam ao seu país. 

“Quando Portugal der as mãos 
aos seus emigrantes seremos 
uma nação mais influente do que 
no tempo dos descobrimentos”

Aip - ArquitEturA imObiliáriA prOmOçãO, s.A – grupO st. gErmAin

Carlos de Matos
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mas que não tinha possibilidades financei-
ras para isso. A sua resposta surpreendeu-
-me: o empresário ofereceu-me a venda da 
empresa a crédito, com pagamento a três 
ou quatro anos”, recorda. e foi assim que, 
antes dos 30 anos de idade, Carlos de mar-
tos se tornou empresário.

Responsabilidade social 
a favor da comunidade
“Ainda que ele tenha acabado por declarar 
falência, vendeu-me algumas máquinas, 
contratei alguns dos seus melhores funcio-
nários, tomei conta das suas principais 
obras e fundei a empresa que foi registada 
com a denominação erA, nome que resul-
tava das iniciais de eletricidade, reboco e 
aplicação.  Apesar disso, os primeiros tem-
pos foram muito complicados e pratica-
mente não conseguia receber um ordena-
do no final do mês, depois de todas as con-
tas estarem pagas e todos os salários sal-
dados”, advoga o empresário. Apesar dis-
so, a empresa cresceu, cresceu muito, e o 
trabalho de Carlos de matos foi reconheci-
do em muitos pontos de França, sobretudo 
na grande região de Paris. o trabalho corria 

bem, o número de clientes aumentou e im-
portância da erA evoluiu, enquanto que as 
empreitadas aumentaram. Contudo, a de-
terminada altura, os tempos alteraram-se, 
surgiu um ciclo negativo, e os principias 
clientes começaram a falhar nos pagamen-
tos, enquanto que outros declararam falên-
cia e “depois foi uma bola de neve, que me 
obrigou a fechar a empresa”, afirma. Quan-
do isto aconteceu esta era a maior empre-
sa do ramo em França e chegou a gerar 80 
milhões por ano, empregando de forma di-
reta e indireta cerca de 120 pessoas. 
Apesar das contrariedades, Carlos de ma-
tos, que sempre aprendeu com os ensina-
mentos da vida, as vitórias e sobretudo as 
derrotas, não desistiu e passou a dedicar-se 
à promoção imobiliária, “estávamos em 
1994 e nunca mais mudei”. o empresário 
explica o porquê desta escolha: “Ainda que 
ligada ao setor da construção civil, a promo-
ção imobiliária oferece outro tipo de segu-
rança, uma vez que, em caso de falta de pa-
gamento, o imóvel continua a ser meu. No 
fundo, o que faço é a articulação de todas 
as equipas de trabalho. Além de acompa-
nhar o processo de compra do terreno, efe-

tuo todos os contatos institucionais neces-
sários, como autarquias ou bancos, por 
exemplo. As obras, propriamente ditas, não 
são depois realizadas por nós, mas sim por 
subempreiteiros. desta forma, a nossa mar-
gem de lucro é mais pequena, porém, muito 
mais segura. Se no primeiro projeto era sub-
contratado por muitas empresas, agora sou 
eu que subcontrato. Contudo, apesar de to-
do o sucesso alcançado, infelizmente, mais 
do que empresário eu sou um coletor de im-
postos, tal a carga fiscal que temos que en-
frentar”, acusa o empresário. 
e foi assim que Carlos de matos criou o Gru-
po St. Germain. “A empresa tem curriculum 
e notoriedade na construção de vivendas, 
apartamentos, centros comerciais, hospi-
tais e clínicas especializadas no tratamen-
to de Alzheimer. Passei a gerir sete a oito 
projetos em simultâneo, com valores entre 
os sete e os 30 milhões de euros. Hoje sou 
o presidente da St. Germain, em Portugal, e 
o responsável pela AIP - Arquitetura Imobi-
liária Promoção, S.A., localizada em Leiria, 
uma das várias empresas do Grupo, sendo 
que o meu filho é, atualmente, o diretor-ge-
ral da St. Germain, em França”, conclui. o 

Grupo St. Germain faturou, em 2018, cerca 
de 50 milhões de euros.
Quatro décadas depois, conhecedor do 
mundo e dos maiores centros de negócios, 
Carlos de matos reencontra inspiração nas 
suas terras de origem. É aqui que se dedica 
à agricultura biológica e que alimenta a pai-
xão pelo mundo dos automóveis, nomea-
damente os modelos clássicos. É também 
a partir das terras banhadas pelo rio Lis 
que desenvolve uma intensa atividade de 
responsabilidade social, sendo protagonis-
ta de repostas às necessidades de corpora-
ções de bombeiros, clubes de cultura ou 
desporto, atividades filantrópicas e diver-
sas manifestações de solidariedade social.
Com prémios e galardões de entidades pú-
blicas e privadas que enaltecem, tanto a 
sua dinâmica empresarial, como as suas 
preocupações sociais com os mais desfa-
vorecidos, Carlos de matos não desiste de 
contribuir para afirmação de Portugal e dos 
portugueses, bem como das nações que a 
lusofonia une, sempre numa perspetiva de 
afirmação de valores, num mundo onde to-
dos devem ter as mesmas oportunidades e 
ninguém deve ser obrigado a emigrar.   
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► A Socilva dedica-se ao aluguer, co-
mércio, montagens, manutenção e repa-
ração de gruas das melhores marcas de 
fabricantes existentes no mercado: a 
Soima e a Potain. A empresa comerciali-
za estes equipamentos para o mercado 
nacional e internacional, oferecendo as 
mais diversas soluções a preços compe-
titivos. “Queremos responder às exigên-
cias do mercado, proporcionando aos 
nossos clientes a solução certa para 
qualquer obra sendo que o vasto leque 
de equipamentos e competências que 
dispomos permitem-nos oferecer um 
vasto conjunto de soluções para o setor 
da construção civil, obras públicas, in-
dústria, entre outros Além disso, tive-
mos sempre o cuidado de trabalhar com 
marcas cuja qualidade é reconhecida 
aquém e além fronteiras, o que facilita, 
em muito, o nosso trabalho”, assegura 
Filipe domingues, Sócio-Gerente da So-
cilva. Para além do comércio, a empresa 
é ainda responsável pelo transporte, 
manutenção e reparação destes equipa-
mentos, fruto do know-how acumulado 
ao longo de mais de 33 anos de presen-
ça no setor. 
Com 20 funcionários, uma faturação em 
2018 de cerca de dois milhões e 600 
mil euros e uma faturação prevista para 
este ano de três milhões, a Socilva pos-
sui mais de 20 mil metros quadrados de 
instalações para parqueamento e manu-
tenção da frota de aluguer e viaturas. 
Centrada na satisfação do cliente, a em-
presa aposta ainda, inequivocamente, 
na qualidade e inovação dos seus equi-
pamentos, oferecendo aos seus clientes 
os serviços de uma equipa especializa-

da e certificada, detentora de um forte 
sentido de rigor e responsabilidade. 
“disponibilizamos uma equipa técnica, 
com um vasto Know-how, que avalia no 
terreno, as necessidades de cada clien-
te de acordo com as condições técnicas 
e de segurança, de forma a recomendar 
a melhor solução, seja esta uma grua 
torre [de 30m a 75 m de lança] ou uma 
grua auto montante [de 20m a 40 me-
tros de lança]”, completa o empresário. 

Líderes no mercado nacional
Se no passado a atividade da empresa 
dependia em grande parte das exporta-
ções, segundo Filipe domingues, mercê 
o revitalizar do setor da construção civil 
no nosso país com inicio nas grandes 
cidades, tanto com as novas constru-
ções como com a reabilitação de edifí-
cios, a posição da Socilva foi-se conso-
lidando e, atualmente, pouco depende 
do mercado externo “que estagnou a 
começar pelos países da CPLP [Comu-
nidade dos Países de Língua Portugue-
sa]. o mercado africano procura muito 
a aquisição de gruas usadas e nós nem 
sempre as temos para comercializar, 
uma vez que estão alugadas e a ser uti-
lizadas pelos nossos clientes nacio-
nais. Além disso, a verdade é que as 
gruas que temos, muitas vezes, já são 
poucas para fazer face às encomen-
das”, assegura e completa: “As exporta-
ções são apenas pontuais e realizadas 
para países como Cabo Verde, Argélia, 
Guinés, Gana, marrocos e moçambi-
que”. A empresa possui mesmo um pro-
jeto neste país, a Socilvas. “este é um 
mercado que trouxe bons resultados e 

que auspicia um bom futuro para a em-
presa”, acrescenta o empresário que 
assegura que a Socilva abandonou, em 
definitivo, o mercado venezuelano, “até 
porque a situação económica e social 
que se vive naquele país está longe de 
ser a melhor”. 
Quanto ao mercado nacional, Filipe do-
mingues defende que, em Portugal, nes-
te momento, “a procura tem sido supe-
rior à oferta dos equipamentos disponí-
veis. É por isso que temos realizado in-

vestimentos e adquirido novos equipa-
mentos, sobretudo de gama alta, ou se-
ja, gruas com mais de 60 metros de lan-
ça, de grande capacidade. Adquirimos 
ainda um novo equipamento de cem to-
neladas na secção das gruas móveis, to-
talizando um investimento considerável, 
cerca de dois milhões e meio de euros, 
nos últimos três anos. Apesar disso, a 
vantagem é que estes são bens móveis 
que, com relativa facilidade, consegui-
mos colocar em qualquer parte do mun-

Criada em 1986, no barracão, leiria, a socilva – Comércio e 
Aluguer de gruas, lda. é uma empresa especializada no 

aluguer, comércio, montagens, manutenção e reparação de 
gruas. uma das líderes no mercado nacional e com vasta 

experiência no mercado internacional a empresa é 
atualmente uma referência, oferecendo soluções de 

qualidade e à medida das necessidades dos seus clientes.

Especialistas mundiais 
em gruas

sOCilvA – COmérCiO E AluguEr dE gruAs, ldA.

Filipe Domingues
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do se assim for necessário ou sejamos 
solicitados com aconteceu em plena cri-
se onde colocámos mais de 90 gruas fo-
ra do país. Assim, se o mercado nacional 
se começar a ressentir, voltaremos no-
vamente as nossas atenções para os 
mercados externos, estando sempre 
atentos mesmo na situação atual do 
mercado”. 

Concorrência e futuro
olhando para o mercado, o empresário 
reitera que, a nível nacional, “já opera-
ram grandes empresas que, entretanto, 
foram desaparecendo, fruto do seu fe-
cho ou em resultado de venda a outros 
players. Apesar disso, muitas continuam 
a laborar, ainda de forma mais reduzida 
no passado recente mas também cres-
cendo nesta nova evolução do mercado. 
Assim, apesar de líderes de mercado, re-
conhecemos que a concorrência conti-
nua forte neste segmento, ainda que 
saibamos que existem poucas empresas 
com frotas capazes de responder a to-
das as solicitações do mercado”. 
Quanto ao futuro, Filipe domingues ad-

voga que este será uma incógnita e que 
existem mais empresários a defender o 
mesmo e explica porquê: “o setor da 
construção civil sofreu um boom no nos-
so país, nos últimos quatro anos, o que 
faz com que, neste momento, não exista 
mão de obra disponível para as obras 
que estão em curso nem outros recur-

sos como as gruas entre outros. Contu-
do, no início do mês de outubro decorre-
ram as eleições Legislativas e não sabe-
mos que rumo o país vai tomar depois 
de 2020 pois para os empresários pou-
co ou nada Vimos ser falado nas propos-
tas de qualquer partido”. Sabemos que 
não estão a decorrer quaisquer obras 

públicas ou muito poucas, pelo que os 
grandes motores de progresso deste se-
tor têm sido o investimento privado e o 
turismo. o problema é que estes têm um 
limite que poderá ser atingido a breve 
prazo em especial no Turismo, o que as-
susta os empresários cujas atividades 
dependem da vitalidade do setor da 
construção civil”. Caso se registe esse 
desaceleramento, o empresário espera 
que surja o investimento público para 
contrapor esta realidade. “As empresas 
se investiram e pagaram os seus impos-
tos, com uma carga fiscal enorme, de-
vem ver o seu esforço reconhecido e re-
compensado. Assim, parece-me lógico 
que as obras públicas deem trabalho às 
empresas de construção. Isto porque, 
apesar de acreditar que as empresas es-
tão agora muito mais conscientes e pon-
deradas nos investimentos que fazem e 
na forma como os fazem, a mudança e o 
futuro assustam sempre, mas se estiver-
mos preparados tudo poderá ser mais 
fácil. era vital que as empresas apren-
dessem com os erros que muitas come-
teram há dez ou mais anos”, conclui.  
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► Há mais de 20 anos no mercado, a 
Sepitra é uma referência no nosso país 
no setor da limpeza. Álvaro rito e Jorge 
rito, responsáveis pela empresa, refe-
rem que os últimos anos foram de 
     crescimento e também de muito investi-
mento, nomeadamente ao nível das in-
fraestruturas. A par disso, a empresa 
procurou novos parceiros no mercado 
externo, nomeadamente em Itália, de 
onde importa e em Angola, para onde 
exporta os seus produtos e equipamen-
tos. “Neste momento, mais do que ven-
der produtos a um preço competitivo, 
oferecemos soluções completas e servi-
ço de qualidade aos nossos clientes, por 
forma a que possam obter uma redução 
de custos, sem que isso implique dimi-
nuição da qualidade do produto, tudo 
para que os nossos clientes continuem 
a oferecer qualidade, mas com custos 
mais baixos”. 
Independentemente da área com a qual 
trabalhe, saúde, restauração, estabeleci-
mentos de ensino, instituições ou indús-
tria, a Sepitra consegue sempre oferecer 
as melhores soluções, disponibilizando 
um serviço pós-venda personalizado. “Já 

não faz qualquer sentido vender apenas 
um produto. os nossos clientes deixaram 
de ter stocks, uma vez que nós suporta-
mos esse custo e asseguramos sempre 
os produtos que estes necessitam, com 
a vantagem de que só pagam precisa-
mente aquilo que consomem, evitando-
-se assim os excedentes. Hoje é muito 
fácil vender através de descontos e pro-

moções, difícil é prestar um serviço de 
qualidade e fidelizar o cliente”, assegu-
ram os empresários.
 olhando para o mercado, Álvaro rito e 
Jorge rito advogam que, no passado, es-
te era difícil e competitivo porque as em-
presas preocupavam-se apenas em ven-
der com base no preço. “Nunca se preo-
cuparam em baixar os custos aos seus 

clientes. Foi aí que percebemos que as 
coisas tinham que mudar.  estudámos o 
mercado e fizemos o levantamento das 
necessidades dos nossos clientes e per-
cebemos que os podíamos ajudar. Apre-
sentámos então uma nova gama com-
pleta de produtos de qualidade, dotada 
de um sistema de controlo, provando ao 
nosso cliente que este consegue realizar 
o mesmo trabalho, com os mesmos re-
sultados, mas com uma redução dos 
custos. Claro que esta mudança de men-
talidades não foi imediata e demorou o 
seu tempo, contudo, contra factos não 
há argumentos e os nossos clientes per-
ceberam que lhes oferecíamos a melhor 
solução”. 
Com um volume de faturação em 2018, 
de mais de dois milhões de euros, a 
grande aposta da Sepitra é o mercado 
nacional. “Antigamente estávamos mui-
to mais dependentes do mercado inter-
nacional, contudo, mercê esta mudança 
de estratégia, consolidámos a nossa po-
sição no mercado português e, atual-
mente, a dependência no mercado ex-
terno diminuiu exponencialmente”, com-
pletam os empresários. 

 A sepitra dedica-se à 
importação, distribuição e 

comercialização, de 
equipamentos e produtos 

destinados à limpeza e 
manutenção profissional, com 

recurso a marcas conceituadas 
no mercado. Com uma nova 

aposta na formação ao cliente, 
a empresa reconhece que o 

setor da limpeza é complexo, 
necessitando de um 

acompanhamento 
personalizado e efetivo. “A 

verdade é que não é qualquer 
pessoa que sabe limpar e que o 

faz bem”.

Soluções para serviços 
de limpeza de referência

sEpitrA – COmérCiO dE máquinAs E EquipAmEntOs, ldA.

Álvaro Rito e Jorge Rito
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FullRent
A Fullrent é uma das empresas do grupo Se-
pitra, cujo foco é exclusivamente unidades 
hoteleiras. Neste momento trabalha já com 
quase uma centena de hotéis de norte a sul 
do país. “o nosso projeto é simples: os hotéis 
têm a mão de obra e nós fornecemos toda 
a formação, os equipamentos e produtos necessários à realização de um serviço de 
limpeza de qualidade”, informam Álvaro rito e Jorge rito. esta solução resulta de uma 
parceria com um fabricante italiano de produtos químicos. 
os empresários explicam como tudo funciona: “o nosso sistema permite um melhor 
controlo e uma simplificação de procedimentos. As encomendas de produtos e ma-
terial de limpeza, assim como a necessidade de stocks e espaços de armazém são 
eliminados, graças ao uso de detergentes concentrados fornecidos por uma máquina 
instalada por nós no hotel. desta forma, existe um controlo efetivo da utilização dos 
produtos químicos, acabando com o desperdício ou falta de produto, uma vez que são 
feitos reabastecimentos periódicos. É realizado um contrato anual a partir de um valor 
fixo por quarto limpo      . 
A crescer à razão de cerca de 500 mil quartos/ano, a Fullrent vai ultrapassar este ano 
a marca dos dois milhões de quartos. 



A importância da formação
 Com a melhoria das instalações, a Sepi-
tra apostou na criação de uma sala para 
dar formação aos os seus clientes. “É es-
ta aposta que nos vai permitir diferenciar 
dos nossos concorrentes. existem muitas 
empresas a laborar neste setor, cujos 
funcionários nunca tiveram qualquer tipo 
de formação, o que não faz sentido. Ago-
ra, todos os nossos clientes e os seus tra-
balhadores têm formação sobre produtos 
e técnicas, o que vai potenciar as suas 
soluções, além de aumentar a qualidade 
dos serviços prestados. A verdade é que 
os nossos produtos têm que ser usados 
corretamente. Só assim conseguem ob-
ter um bom desempenho e o operador 
consegue tirar maior proveito de todas as 
suas mais-valias, daí que a formação seja 
tão importante. desde o momento em 
que os nossos clientes iniciaram a forma-
ção, que começaram, sem exceção, a 
rentabilizar mais os produtos utilizados, 
diminuindo o seu gasto significativamen-
te. de assinalar que somos a única em-
presa na região que dá formação a técni-
cos de limpeza, para isso contamos com 

a colaboração de um engenheiro químico 
que, além de ministrar a formação, tam-
bém nos ajuda a esclarecer eventuais dú-
vidas que os nossos clientes possuam”, 
asseveram Álvaro rito e Jorge rito.

 Apesar de toda a evolução no setor da 
limpeza, os empresários consideram que 
a maior problemática continua a ser a 
concorrência, que “apenas se foca no 
preço, o que torna o mercado selvagem, 

onde qualquer um vende e está presente. 
Felizmente, os clientes valorizam cada 
vez mais a qualidade e o serviço. Preve-
mos que, se nada mudar, os nossos con-
correntes vão enfrentar grandes dificul-
dades no futuro, tudo porque não se sou-
beram adaptar a uma nova realidade”.
os empresários encontraram nichos de 
negócio que querem explorar. “Identificá-
mos setores com grandes despesas na 
área da limpeza que não estavam a ser 
devidamente servidos e acompanhados. 
esta continuará a ser uma das nossas 
maiores apostas a curto prazo. Para além 
disso, pretendemos certificar as nossas 
formações, o que nos levará a um novo 
patamar de qualidade. Infelizmente, no 
nosso país, continuamos sem dar a devi-
da importância à limpeza e aos profissio-
nais que trabalham neste setor. Conti-
nua-se a pensar que só vem trabalhar pa-
ra esta área quem não sabe ou não pode 
fazer mais nada e essa ideia é errada. es-
ta é uma área complexa, que deveria ser 
mais reconhecida. A verdade é que não é 
qualquer pessoa que sabe limpar e que o 
faz bem”, concluem. 
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DeterPoint
A deterPoint é a empresa mais recente do grupo 
e dedica-se principalmente ao comércio grossista, 
importação e exportação de máquinas, equipa-
mentos e produtos químicos, destinados ao merca-
do da limpeza, higiene e segurança.
“dispomos de umas instalações de excelência, 
onde destacamos a nossa sala de formação e o 
nosso showroom, disponíveis para os nossos clientes e parceiros. Não obstante sermos 
uma empresa jovem, nos quadros da empresa contamos com profissionais com longos 
anos de experiência no setor da limpeza”, afirmam os empresários.
de referir que Sepitra, Fullrent e deterPoint contam com um total de 24 funcionários e 
estão dotadas de infraestruturas em Porto, Leiria, Lisboa e Albufeira, o que permite um 
acompanhamento eficaz aos seus clientes

“idEntifiCámOs sEtOrEs COm grAndEs 
dEspEsAs nA árEA dA limpEzA quE nãO 
EstAvAm A sEr dEvidAmEntE sErvidOs E 
ACOmpAnhAdOs. EstA COntinuArá A sEr umA 
dAs nOssAs mAiOrEs ApOstAs A CurtO prAzO”



► Localizada na freguesia de Santa Cata-
rina da Serra, em Pedrome, e criada em 
1993 por Carlos Neves, a Voltel oferece 
um leque variadíssimo de serviços asso-
ciados às instalações elétricas e teleco-
municações, que vão desde a entrada de 
energia em média tensão, através da exe-
cução de postos de transformação, até ao 
mais insignificante ponto de luz, passando 
pela implementação de todos os sistemas 
de controlo/fornecimento de energia, tais 
como sistemas de fornecimento de ener-
gia autónomos, compensação do fator po-
tência, execução de quadros elétricos bT, 
proteção contra descargas atmosférica, 
alarmes técnicos e, mais recentemente, a 
instalação de sistemas de produção de 
energia renovável. Na área das telecomu-
nicações a empresa oferece ao cliente um 
serviço especializado nas instalações de 
redes de informação/(ITed), sempre 
acompanhadas dos respetivos certifica-
dos de conformidade.
Na área tecnológica, a Voltel possui acor-
dos e parcerias estratégicas, comerciais e 
técnicas com os seus principais fornece-
dores, “fator diferenciador num mercado 
cada vez mais exigente e competitivo. 
Qualquer empresa só subsiste tanto tem-
po no mercado se trabalhar com base na 
qualidade e no rigor”, advoga Carlos Ne-
ves, sócio-gerente da Voltel. É de realçar 
que a empresa pretende manter-se atual 
nas tendências de mercado, através da 
formação de uma equipa de trabalho es-
pecializada de modo a poder oferecer 

uma resposta atempada às exigências 
dos seus clientes.

Passado e futuro
Com uma equipa constituída por 14 pes-
soas e com uma área coberta com mais 
de 600 metros quadrados, a Voltel tem 
crescido de forma sustentada, sendo que 
o seu sucesso foi sempre alicerçado em 
trabalho intenso, numa equipa de traba-
lho dedicada e especializada e na confian-
ça que todos os parceiros sempre deposi-
taram na empresa. “Prestamos um servi-
ço com muita qualidade, somos muito di-
nâmicos e a nossa atenção está toda vol-
tada para o cliente e reforçada pela nossa 
equipa de trabalho especializada. Sem 
trabalho de equipa nada é possível”, asse-
vera Carlos Neves, que conta, há 16 anos, 
com o auxílio do filho Edgar Neves na ges-
tão da empresa e que, por isso, está mais 
confiante em relação ao futuro: “Com a 
presença dele sinto-me cada vez mais 
tranquilo. Apesar de ainda ser um jovem, 
é muito trabalhador, responsável e profis-
sional. No fundo, ele sente a Voltel como 

sua, o que faz com que me auxilie muito, 
tanto na direção de obras, como na ges-
tão financeira. Ele é uma importante força 
motriz nesta empresa”. Edgar Neves é 
atualmente técnico comercial na Voltel.  
“Quando olho para trás sinto uma grande 
satisfação por tudo aquilo que consegui-
mos obter. É certo que também trabalha-
mos muito, contudo o nosso esforço foi re-
compensado. Construímos o nosso futuro 
e conseguimos preparar o futuro dos nos-
sos filhos e sempre à custa do nosso tra-
balho, o que nos deixa muito orgulhosos”, 
assevera o Carlos Neves. 
de acordo com o empresário, a moderni-
zação da unidade fabril realizada há al-
guns anos foi outro fator determinante pa-
ra o sucesso da empresa. “Essa mudança 
coincidiu com um aumento do nível de exi-
gência dos nossos clientes o que nos per-
mite oferecer soluções com uma excelen-
te dicotomia qualidade/preço. Além disso, 
estamos conscientes da importância da 
redução dos custos para as empresas. An-
tigamente ninguém falava na monotoriza-
ção dos consumos na indústria. As empre-

sas gastavam sem terem noção das quan-
tidades. Atualmente, mercê a evolução 
tecnológica na área da eletricidade é pos-
sível realizar este controlo e encontrar so-
luções de energia mais económicas”, as-
segura Edgar Neves, que completa: “So-
mos capazes de oferecer soluções por 
medida e chave na mão, uma vez que, por 
exemplo, numa fábrica somos capazes de 
realizar a obra completa desde o posto de 
transformação até ao mais ínfimo porme-
nor da rede estruturada à deteção de in-
cêndios”. 
em relação ao estado do mercado, edgar 
Neves refere que “houve uma evolução 
muito grande na área da energia e dos 
materiais, assim como na forma como se 
trabalha. Felizmente sempre consegui-
mos acompanhar todas essas alterações 
e, hoje, o nosso know-how é uma das nos-
sas mais importantes mais-valias. Atual-
mente estamos preparados para tudo, pa-
ra todas as problemáticas relacionadas 
com esta área”. 
A Voltel realiza obras em estádios, esco-
las, piscinas municipais, unidades indus-
triais, terminais rodoviários e lares de ter-
ceira idade. Questionado sobre a obra que 
mais marcou a vida da empresa, Carlos 
Neves não hesita e faz referência aos es-
tádios do Cartaxo, Fátima e Condeixa, não 
só pela sua dimensão, mas por serem as 
primeiras obras neste setor. o empresário 
lembra que a obra do Cartaxo “seria para 
um grande player do setor com o qual con-
corremos normalmente, mas consegui-

Em entrevista ao Empresas +®, 
Carlos neves, sócio gerente, e 

Edgar neves, técnico comercial 
da voltel – instalações 

técnicas de Eletricidade, lda., 
revelaram o segredo do 
sucesso desta empresa 

especializada em instalações 
elétricas em edifícios. A voltel 

está ainda vocacionada para 
fornecer soluções para 

instalações técnicas de 
eletricidade em infraestruturas 

públicas, obras do setor 
terciário e indústria.

Onde não há impossíveis
vOltEl – instAlAçõEs téCniCAs dE ElEtriCidAdE, ldA.
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“prEstAmOs um sErviçO COm muitA quAlidAdE, 
sOmOs muitO dinâmiCOs E A nOssA AtEnçãO 
Está tOdA vOltAdA pArA O CliEntE E 
rEfOrçAdA pElA nOssA EquipA dE trAbAlhO 
EspECiAlizAdA. sEm trAbAlhO dE EquipA  
nAdA é pOssívEl”



mos realizá-la, com toda a qualidade, e, 
por isso, sinto um grande orgulho”. do 
portefólio da Voltel existem outras obras a 
destacar como a Fábrica de extração e 
transformação mármores rosal, metalo-
mecânica Ferberto SA moitalima Porto de 
mós, Fábrica doces do marques em Terru-
gem Sintra, metalomecânica Santos e 
Smulders Lda  Pousos Leiria, escola bási-
ca 123 e Secundária do Sardoal com par-
ceria com a Socertima Lda, Centro escola 
Santa Maria em Torres Novas em parceria 
com a Comporto SA, Hotel duplo Charme 
em Lisboa em parceria com a Indugal SA, 
escola Primaria de Parceiros Leiria em 
com parceria com ergsilva, Lda, obra mais 
recente e emblemática na Cidade de Lei-
ria a Loja do Cidadão executada em parce-
ria com Grupo NOV, entre outras espalha-
das por todo o pais.
 Por sua vez, Edgar Neves defende que o 
facto de a Voltel estar presente em merca-
dos tão diversificados permitiu que a em-
presa sobrevivesse nos momentos mais 
complicados. “Nunca tivemos que reduzir 
a nossa equipa, o que foi muito positivo.  
A faturação também nunca baixou e con-

seguimos manter sempre a nossa posição 
no mercado. Infelizmente sabemos que 
nem todas as empresas tiveram a mesma 
sorte que a nossa durante a última crise 
que assolou o nosso país”. 
os empresários explicam ainda que, na 
tentativa de contrariarem a tendência da 
inexistência de mão-de-obra qualificada 
no setor, a Voltel recebe diversos forman-
dos provenientes de escolas profissionais 
da região que realizam na empresa a sua 
formação prática em contexto de trabalho. 
“Formamos estes jovens e complementa-
mos com a prática a sua formação mais 
teórica e, no final, integramos mesmo na 
nossa equipa os melhores elementos”. 
Quanto ao futuro, Carlos e Edgar Neves re-
velam que a grande aposta da Voltel conti-
nuará a ser no crescimento paulatino e 
contínuo da empresa, “sempre com gran-
de profissionalismo e uma aposta inequí-
voca na qualidade dos nossos produtos e 
serviços, alicerçado ainda na atualização 
sistemática e modernização de todos os 
serviços, tudo para que consigamos satis-
fazer as necessidades e as exigências do 
mercado”, concluem.   
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“nunCA tivEmOs quE rEduzir A nOssA EquipA, 
O quE fOi muitO pOsitivO. A fAturAçãO tAmbém 
nunCA bAixOu E COnsEguimOs mAntEr sEmprE 
A nOssA pOsiçãO nO mErCAdO”



► Paulo Santos, presidente da direção 
da ArICoP - Associação regional dos In-
dustriais de Construção e obras Públicas 
de Leiria assegura que o objetivo primor-
dial da associação é “ser uma ferramen-
ta facilitadora do dia a dia dos seus asso-
ciados”. de acordo com o presidente, os 
associados procuram a ArICoP sobretu-
do para auxílio na obtenção do licencia-
mento. “As empresas precisam de apoio 
na obtenção do chamado alvará ou certi-
ficado e tentamos prestar esse apoio 
desde o primeiro momento até porque, 
em Portugal, uma empresa pode consti-
tuir-se com o objeto social para laborar 
no setor da construção civil, sem ser obri-
gada legalmente a ter um alvará nesta 
área de negócio. Isto faz com que essa 
empresa possa estar no mercado a reali-
zar obras, com mão de obra não qualifi-
cada e habilitada, sem que se levantem 
quaisquer problemas, porque ninguém 
faz esta verificação”. 
Para colmatar este problema, Paulo San-
tos defende que, aquando da constitui-
ção das empresas, devia existir um perío-
do de carência para o registo comercial. 
“Caso não houvesse a devida legalização 
com a emissão do alvará proceder-se-ia 
ao cancelamento do registo da empresa. 
esta falta de cuidado faz com que exista 
concorrência desleal através de entida-
des que não estão habilitadas a prestar 
este serviço e que não têm os mesmos 
encargos das outras empresas. Há em-
presas que trabalham sem alvará, segu-
ro, os funcionários não estão registados 
nas Finanças e na Segurança Social, não 
são cumpridas as normas da higiene e 
segurança no trabalho e a empresa não 
cobra IVA”, completa. 

Apesar de sempre vigilante, o presidente 
assevera que a ArICoP realiza este 
acompanhamento dentro das suas “par-
cas” possibilidades porque quer trazer 
seriedade ao setor. Contudo, “não somos 
a polícia e não podemos obrigar nin-
guém, pelo que a nossa postura é mais 
educativa e de sensibilização, ainda que 
prestemos apoio e aconselhamento jurí-
dico a qualquer associado que se sinta 
lesado pela atuação de uma empresa 
menos séria”. 
Paulo Santos revela ainda que a ArICoP 
é a única associação deste setor a nível 
nacional de âmbito regional, “o que é as-
sinalável”. A Associação, neste momento, 
trabalha com cerca de 450 associados 
ativos. “mais do que uma desvantagem é 
uma mais-valia sermos uma associação 
regional isto porque permite-nos atuar de 
forma mais próxima e personalizada jun-
to dos nossos associados. Como somos 
uma estrutura mais pequena também 
conseguimos prestar um serviço de qua-
lidade a custos mais competitivos, algo 
que as grandes associações nacionais 
não conseguem fazer”. A ArICoP é ainda 
muito procurada pelas formações que mi-
nistra. estas decorrem durante todo o 
ano e estão relacionadas com as mais di-
versas áreas do setor da construção civil. 
“esta é uma necessidade contínua e, ca-
da vez mais, uma exigência”, acrescenta. 

O estado do mercado
Para Paulo Santos, neste momento, o se-
tor da construção está muito dinâmico e 
alavancado, e as empresas estão todas a 
laborar na sua capacidade máxima. Con-
tudo, o grande desafio “passa pela renta-
bilidade dos negócios que são realizados. 

o setor não consegue transformar em 
margem o acréscimo de encomendas, o 
que é uma pena. Paralelamente regista-
-se uma grande pressão do subcontrata-
do perante o contratante, tudo porque a 
procura excede largamente a oferta. este 
pressing também existe porque, com a 
última crise, perdeu-se a confiança entre 
as partes, o que obriga a que, agora, o di-
nheiro ande sempre na frente. A verdade 
é que, atualmente, o setor está na mão 
dos subempreiteiros”. 
o presidente da ArICoP considera que 
outra problemática do setor é a falta de 
mão de obra. “Sem pessoas o setor não 
cresce. esta problemática é transversal 
aos diferentes setores de atividade. Ho-
je em dia, o mercado tem muito licencia-

dos, mas faltam quadros intermédios, 
mais técnicos e devidamente prepara-
dos para trabalhar em setores como a 
construção civil. Precisávamos de mais 
cem ou 200 mil pessoas disponíveis pa-
ra trabalhar”, defende Paulo Santos pa-
ra quem a solução é também simples: 
“Precisamos de recorrer a mão de obra 
estrangeira. o problema é que os nos-
sos serviços de imigração não são sufi-
cientemente céleres e os processos de 
legalização demoram demasiado tem-
po. Não podemos colocar as pessoas a 
trabalhar se sua permanência no país 
continua a não cumprir os pressupostos 
definidos na lei. Sabemos que o merca-
do é cíclico e que o setor vai voltar a so-
frer um revés, contudo, desta forma, não 

A AriCOp - Associação regional dos industriais de Construção e 
Obras públicas de leiria foi criada em 1976 com o objetivo de ser 

uma ferramenta facilitadora do dia a dia de todos os seus 
associados. mais de 40 anos depois, a Associação trabalha em 
parceria com cerca de 450 empresas do setor da construção e 
obras públicas e marca a diferença em toda a região, onde se 
impõe pelo seu trabalho personalizado de proximidade, numa 

tentativa de lutar contra as ilegalidades existentes no setor.

Contra a ilegalidade no setor

AriCOp - AssOCiAçãO rEgiOnAl dOs industriAis 
dE COnstruçãO E ObrAs públiCAs dE lEiriA

Paulo Santos
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estaremos devidamente preparados pa-
ra o enfrentar”. 
Segundo Paulo Santos este é ainda um 
setor onde é difícil obter apoios, “mesmo 
ao nível do IPAmeI - Instituto de Apoio às 
Pequenas e médias empresas e à Inova-
ção e da banca que apoia apenas uma 
excelente empresa que labore neste se-
tor e nada menos que isso. este é um se-
tor que continua a não ser preferencial 
porque não está nos transacionáveis e 
não é passível de exportação. Costumo 
dizer que este é o pior setor da atividade 
económica”. 
o presidente queixa-se ainda da falta de 
investimento público no nosso país. 
“Somos um dos países onde o investi-
mento tem sido mais baixo na União eu-
ropeia. o estado não é obrigado a lan-
çar concursos para beneficio das em-
presas, contudo deve fazer as obras es-
truturantes necessárias, algo que não 
tem acontecido. Para dar apenas um 
exemplo existem inúmeros edifícios, on-
de estão serviços públicos instalados, 
que necessitam de intervenções pre-
mentes, mas que continuam adiadas. 

As necessidades estão já identificadas, 
contudo, as verbas estão cativadas, pe-
lo que não existe disponibilidade finan-
ceira para a sua concretização. A verda-
de é que o estado, como pessoa de 
bem, tem que dar um sinal claro à eco-
nomia de que está comprometido com 
todo este processo”.

Por fim, Paulo Santos advoga o melhor 
conselho que pode dar a todos os asso-
ciados da ArICoP é que tenham “muita 
ponderação e prudência em todas as to-
madas de decisão. Além disso, recomen-
damos sempre cautela porque o amanhã 
pode ser muito diferente do hoje. Apesar 
disso os pressupostos legais exigidos no 

setor devem ser sempre cumpridos. Só 
assim as empresas se poderão diferen-
ciar com base na qualidade, até porque 
muitas empresas já têm o resto: a quali-
dade do trabalho efetuado, o profissiona-
lismo e foco no cliente, o cumprimento 
escrupuloso de prazos, uma boa dicoto-
mia qualidade/preço”.  
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Serviços prestados 
pela ARICOP

•IMPIC/licenciamento da atividade 
através do apoio na obtenção de 
alvarás e certificados, controlo 
oficioso e comunicação de transações 
imobiliárias;
•Destacamento de trabalhadores para 
a realização de trabalho em França 
(Segurança Social e cartões bTP);
•Registo de alojamento local;
•Submissão de propostas para 
procedimentos (concursos CCP);
•Elaboração de circulares informativas 
sobre temáticas do setor;
•Prestação de esclarecimentos em 
várias matérias (gestão de resíduos 
de construção e demolição, legislação 
laboral, contratação pública);
•Formação profissional.



► depois de anos sob a administração 
de José Ilídio Cruz, a Carroçarias Ilídio, 
Lda. é, hoje, gerida por Pedro batalha e 
pela irmã Catarina Gajeiro. Neste mo-
mento, a empresa labora com uma equi-
pa de oito pessoas e atingiu a faturação 
de 250 mil euros, em 2018. olhando pa-
ra trás, Pedro batalha lembra que tudo 
começou com o negócio das carroçarias. 
“Nessa altura o trabalho era manual, não 
havia maquinaria, e as carroçarias eram 
totalmente feitas em madeira. Contudo, 
fomos acompanhando a evolução dos 
tempos, adquirimos a maquinaria neces-
sária e conseguimos evoluir”. Atualmen-
te, a empresa é especializada no fabrico 
de carroçarias fechadas, tipo TIr e plata-
formas elevatórias, sendo que os servi-
ços da empresa passam também pelas 
reparações e assistência técnica aos veí-
culos, para além de pequenos serviços 
de corte, quinagem de chapas e serralha-
ria em geral. 

Cultura de ordenados baixos
Pedro batalha lembra que quando a cri-
se atingiu o nosso país, a empresa viu-
-se obrigado a reduzir a equipa de traba-
lho. “Acredito que o facto de não termos 
empréstimos e dívidas foi vital para que 

conseguíssemos continuar a laborar 
apesar de todas as dificuldades. Atual-
mente, trabalhamos com as pessoas es-
tritamente necessárias. o mercado re-
cuperou um pouco nos últimos anos, 
contudo é inegável que está longe do 
fulgor de outros tempos. Além disso, es-
te é um setor dependente de picos de 
trabalho e das condições climatéricas. 
Se há uns anos conseguíamos planear, 
de forma relativamente certeira, o au-
mento e diminuição do volume de traba-
lho, hoje em dia, o mercado tornou-se 
completamente imprevisível, o que difi-
culta a nossa ação”. 
olhando para o mercado, o empresário 
reitera que, “infelizmente, em Portugal, 
existe uma cultura de ordenados baixos, 
o que faz com que as pessoas não te-
nham poder de compra. Para piorar ain-
da mais as coisas, a concorrência é 
sempre muito agressiva e feita com ba-
se no preço, o que não faz qualquer sen-
tido, levando a que todos os players 
saiam prejudicados. A verdade é que 
muitas empresas abrem e baixam ime-
diatamente os preços sem terem qual-
quer noção se esse valor lhes vai permi-
tir continuar a laborar. o importante é 
aparecerem e serem falados. Pouco 

tempo depois a empresa fecha”. Pedro 
batalha garante que a Carroçarias Ilídio 
nunca baixa o preço em demasia, “até 
porque estamos conscientes da qualida-
de dos nossos produtos e de toda a ex-
periência e o know-how que possuímos, 
o que faz com que consigamos oferecer 
soluções à medida das necessidades 
dos nossos clientes. o facto de termos 
uma estrutura pequena e altamente 
equipada também ajuda, na medida em 
que nos permite realizar trabalhos dife-
renciados, que concorrentes nossos não 
conseguem oferecer. o nosso trabalho é 
quase artesanato, algo que já não se en-
contra e que está muito longe das solu-
ções standard que muitos dos nossos 
concorrentes oferecem”, completa.
de acordo com o empresário, para a 
Carroçarias Ilídio, neste momento, o 
grande problema prende.se com dificul-
dade em contratar mão de obra qualifi-
cada, “cada vez mais rara, o que consti-
tui um obstáculo ao nosso crescimento. 
os ordenados praticados também fazem 
com que a área não seja atrativa para as 
novas gerações, ainda mais quando es-
te é um trabalho com risco, duro e pesa-
do. Algumas escolas profissionais come-
çam a apostar em cursos, mas não é fá-

cil atrair os jovens e aqueles que termi-
nam a formação, optam por emigrar e 
trabalhar em mercados onde o seu tra-
balho é muito mais recompensado”. 
o futuro para Pedro batalha é uma in-
cógnita, ainda que o empresário se mos-
tre um pouco pessimista. “Certo é que 
teremos que nos continuar a adaptar ao 
mercado e às necessidades dos nossos 
clientes. Apesar disso, temo que, cada 
vez mais, se opte pelo standard, por 
aquilo que todos os outros têm e ofere-
cem, o que fará com que as grandes em-
presas dominem o mercado, relegando 
para segundo plano empresas peque-
nas e especializadas como a nossa”, 
conclui.  

Com mais de 35 anos de experiência no mercado nacional, a Carroçarias ilídio, lda. é uma 
empresa especializada na prestação de serviços de serralharia e no fabrico de carroçarias. 
localizada nas Caldas da rainha, a empresa é gerida, atualmente, por pedro batalha e pela 
irmã, Catarina Gajeiro, filhos de José Ilídio da Cruz, que pretendem honrar o legado do pai e 

continuar a colocar toda a experiência e know-how ao serviço do cliente.

Experiência e know-how 
ao serviço do cliente

CArrOçAriAs ilídiO, ldA.
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Pedro Batalha e Catarina Gajeiro



► A Pearlizplas e a Pearlmaster são li-
deradas por Lino Ferreira que explica 
que, com esta nova unidade, é possível 
oferecer aos clientes soluções integra-
das, que vão desde o projeto e toda en-
genharia necessária, até ao molde, e até 
ao fabrico da peça plástica, oferecendo 
a mais-valia das soluções à medida do 
cliente. “Somos capazes de oferecer a 
solução 360 graus. desde a conceção 
do produto, protótipos para testes e vali-
dações, produção do molde, produções 
da peça e toda montagem e embala-
mento necessário. Queremos prestar 
serviços de excelência, assentes no ri-

gor e na qualidade. Pretendemos ser 
uma referência a nível nacional e inter-
nacional num setor cada vez mais com-
petitivo, onde as empresas se diferen-
ciam pela qualidade, flexibilidade, rapi-
dez de resposta e aposta em tecnologia 
de ponta”. 
Com uma equipa constituída por 14 pes-
soas e um volume de faturação de um 
milhão de euros, em 2018, a empresa 
exporta 95% dos seus produtos e solu-
ções. “Trabalhamos para o mercado au-
tomóvel, aplicações domésticas e indus-
triais, e temos clientes nos quatro can-
tos do mundo, o que nos tem permitido 

sobreviver à crise que o mercado atra-
vessa. O setor sofre de alguma indefini-
ção sobre o futuro e o mercado vai mu-
dar”, assevera Lino Ferreira. Quanto ao 
mercado internacional, o empresário ad-
voga que a Alemanha está a fazer con-
corrência à China. “o volume de traba-
lho baixou tanto que as empresas têm a 
necessidade de baixar os preços até li-
mites incomportáveis, só para que as 
máquinas possam estar ocupadas. em 
Portugal, os preços nunca estiveram tão 
baixos e não podemos comparar os nos-
sos custos de produção com a China. 
eles conseguem preços inalcançáveis 

para nós, mercê dos direitos que tanta 
dificuldade tivemos em conquistar. Seria 
importante que a europa criasse meca-
nismos fiscais de importação, com o ob-
jetivo de proteger e apoiar as nossas 
empresas, por exemplo, reduzindo a 
atual carga fiscal”. 
em relação ao futuro, o empresário re-
vela que, a curto prazo, a Pearlizplas 
vai investir em mais capacidade de pro-
dução.  

Criada em 2017, a pearlizplas é uma empresa especializada no fabrico de peças plásticas de 
alto valor acrescentado, oferecendo também soluções e testes de moldes para a injeção de 

plástico. A empresa surge como complemento à oferta da pearlmaster, empresa dedicada ao 
fornecimento de moldes de injeção de plástico.

SOLUÇÕES INTEGRADAS 
PARA A INDúSTRIA DO PLÁSTICO

pEArlizplAs E pEArlmAstEr
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Lino Ferreira

Pearlmaster
Com uma equipa de 18 pessoas 
e um volume de faturação de 
dez milhões de euros, em 2018, 
a Pearlmaster conta com mais 
de 30 anos de experiência a 
trabalhar no fornecimento de 
moldes para injeção de peças de 
plástico, que pode ir de moldes 
de 200Kgs até 30 Tons. Todo o 
percurso e o conhecimento do 
mercado garantem à empresa o 
conhecimento completo do processo 
de desenvolvimento dos moldes 
e das necessidades específicas 
de cada área de atividade, e de 
cada cliente, procurando sempre 
encontrar a solução para cada 
pedido dos clientes.
em relação ao futuro, o empresário 
revela que, a curto prazo, a 
Pearlmaster   vai criar uma unidade 
técnica de apoio aos clientes no 
mercado de marrocos. “este é um 
mercado cada vez mais importante. 
olho para os próximos anos de 
forma otimista porque acredito 
nesta indústria. Apesar das pressões 
ambientalistas, acredito que o 
plástico não irá deixar de existir, 
sobretudo aquele que é usado em 
produtos duradouros”, conclui. 



► Que balanço faz dos últimos 
dois anos de mandato?
Os últimos anos ficaram marcados pela 
realização de algumas obras, assim como 
pela aquisição de algum património, como 
um terreno com oito hectares à saída de 
Aljubarrota onde será construído o novo 
centro de saúde. Adquirimos ainda uma 
casa patrimonial que tem uma janela ma-
nuelina. Para além disso, a freguesia já 
possui serviço dos CTT e inaugurámos re-
centemente o espaço Cidadão. Paralela-
mente realizámos obras em várias estra-
das e zelamos pelo bem-estar de todos os 
lugares da freguesia, dando resposta às 
mais diversas necessidades das popula-
ções que servimos. No fundo, estamos 
progressivamente a cumprir todos os obje-
tivos a que nos propusemos há cerca de 
seis anos quando fomos eleitos para o 
nosso primeiro mandato. esperamos con-
tinuar a trabalhar e continuar a cumprir to-
dos os nossos projetos. 

A freguesia debatia-se com 
problemas no abastecimento 
de água. Esta problemática 
está resolvida?
os nossos serviços estão a funcionar em 
plenitude, ainda que tenhamos algumas 
ruturas com as quais temos que lidar. Ape-
sar disso, congratulo-me com o facto de, 
atualmente, todas as habitações dispo-
rem de água canalizada. Por sua vez, no 
que diz respeito à rede de saneamento, 
ainda temos muito trabalho a fazer, isto 

porque a freguesia ainda só está servida a 
60%. os restantes 40 pertencem à zona 
serrana, com aldeias muito dispersas e 
onde o solo é quase todo pedra o que difi-
culta, em muito, a concretização deste 
projeto, mercê a sua dificuldade técnica, 
assim como o seu custo. enquanto não re-
cebermos fundos comunitários para esta 
finalidade, a sua concretização, infeliz-
mente, não será possível. 

As pessoas são o bem mais 
precioso de qualquer 
freguesia. Que respostas 
possui a Junta de Freguesia? 
Tento sempre fazer tudo aquilo que está 
ao meu alcance, sem qualquer tipo de 
distinção em relação às pessoas que ne-
cessitam da ajuda desta Junta de Fregue-
sia, estando sempre disponíveis para aju-
darmos todos aqueles que mais necessi-
tam. estou disponível quase 24 horas por 
dia para servir todos os habitantes da fre-
guesia de Aljubarrota. Apesar disso, reco-
nheço que os habitantes mais velhos me-
recem um cuidado especial da nossa 
parte. Nesta área contamos com a ajuda 
da Santa Casa da misericórdia e penso 
que as pessoas estão bem. Claro que 
existirá sempre uma pessoa ou outra 
com a sua pobreza encoberta, ou seja, 
que não pede ajuda por vergonha, contu-
do, esse número será residual. Foi preci-
samente para casos desses que criamos 
uma comissão social aqui na freguesia 
que muito tem trabalhado no combate a 

este flagelo. Quanto aos mais novos, Alju-
barrota é servida por três pequenos cen-
tros escolares, o que permite que as nos-
sas crianças não tenham que sair da fre-
guesia até ao 4º ano. 

Estando o turismo cada vez 
mais na ordem do dia, qual 
tem sido a aposta da freguesia 
nesta área?
A Padeira de Aljubarrota é o símbolo desta 
freguesia e é por isso que esta é a figura 
que usamos em todas as nossas promo-
ções com finalidades turísticas. Neste 
sentido temos desenvolvido uma série de 
iniciativas culturais que têm esta figura in-
contornável da História de Portugal como 
personagem principal. Além disso, quere-
mos colocar no roteiro turístico um novo 
Centro Interpretativo da Padeira de Alju-
barrota, obra para a qual esperamos a 
atribuição de fundos comunitários. 

O que fica por fazer e quais 
os grandes projetos para 
o futuro?
Até ao final deste mandato gostaríamos 
de ver terminadas as pavimentações que 
entregamos à Câmara municipal de Alco-
baça e que estão quase todas concluídas. 
Gostaria ainda que a obra do novo centro 
de saúde começasse também ainda antes 
do final do presente mandato, uma vez 
que esta é uma necessidade premente 
nesta freguesia. o atual centro de saúde 
nem sequer está preparado para receber 

utentes de mobilidade reduzida, o que 
não faz sentido. Para agilizarmos a sua 
concretização adquirimos o terreno e já o 
oferecemos ao ministério da Saúde. estou 
confiante de que esta será uma obra já em 
projeto em 2020. 

Em entrevista ao Empresas+®, josé lourenço severino, presidente da junta de freguesia de Aljubarrota, 
faz o balanço do trabalho levado a cabo no decorrer do presente mandato. Com os olhos voltados para o 

futuro, o autarca também não esquece o passado desta freguesia onde se afirmou Portugal. 

Aqui se afirmou Portugal
juntA dE frEguEsiA dE AljubArrOtA
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José Lourenço Severino

mMensagem de Natal
“esta é uma época de paz e de 
amor, onde as pessoas vivem o 
espírito do Natal junto das suas 
famílias. enquanto presidente 
desta Junta de Freguesia, desejo a 
todos os habitantes da freguesia de 
Aljubarrota um Santo e Feliz Natal, 
com muita saúde e com o voto 
sincero de que sejam sempre muito 
felizes e que todos os seus desejos 
se concretizem, sempre com a 
certeza de que faremos tudo o que 
esteja ao nosso alcance para os 
ajudarmos na concretização desse 
objetivo”. 



► A renteuropa é a solução ideal para to-
dos os clientes que pretendam alugar uma 
viatura, sejam eles particulares ou profissio-
nais/empresas. Com uma vasta frota que 
vai desde os económicos até aos furgões, 
passando pelos utilitários (diesel e gasoli-
na), SUV, pequenos familiares (diesel e ga-
solina), familiares (diesel) e grandes familia-
res (diesel), a empresa disponibiliza ainda 
viaturas minibus, monovolumes, middle-
bus, luxo cabrio, 4x4 (diesel), pequenos e 
médios comerciais, o que torna a escolha 
para os seus clientes ainda mais difícil. 
Apesar deste ser um projeto ainda jovem, a 
equipa de trabalho da renteuropa conta já 

com muitos anos de experiência no merca-
do automóvel, o que permite a oferta de 
aconselhamento técnico, distinto e exclusi-
vo, que vai sempre de encontro às necessi-
dades específicas de cada cliente, garan-
tindo fiabilidade e rapidez em busca da 
evolução e do crescimento. Com uma equi-
pa jovem, dinâmica, determinada e alta-
mente qualificada, a empresa tem como 
principal objetivo provar aos seus clientes 
que estes fizeram a melhor escolha e que 
confiaram nos melhores profissionais.
A empresa coloca ainda ao dispor dos seus 
clientes mais-valias como um seguro de re-
dução de franquia, sistemas GPS, serviços 

de lavagem, aluguer de cadeiras de bebé, 
condições especiais para jovens conduto-
res e uma taxa de saída para os países ade-
rentes à convenção da carta verde.

Expoeuropa Automóveis 
A renteuropa pertence ao grupo Im, onde 
também está presente a expoeuropa Auto-
móveis, empresa especializada no comér-
cio de automóveis semi-novos. Com um 
stock com mais de 300 viaturas e com uma 
garantia total até 36 meses (com direito a 
viatura de substituição), a expoeuropa Au-
tomóveis coloca ao dispor dos seus clien-
tes a possibilidade de recorrerem a um fi-

nanciamento até 120 meses, sempre com 
as melhores taxas do mercado. A empresa 
oferece ainda a mais-valia da preparação e 
gestão documental de todo o processo de 
venda, assim como da preparação rigorosa 
de todas as suas viaturas. O trabalho não fi-
ca concluído com a venda e a empresa 
aposta ainda em serviços de pós-venda es-
pecializados, uma vez que possui oficinas 
próprias, onde laboram os profissionais 
mais qualificados.
Seja qual for a sua escolha, uma coisa é 
certa, a qualidade estará sempre garantida 
sobre rodas e com a melhor dicotomia qua-
lidade/preço.  

A renteuropa, localizada em porto de mós, é uma empresa de referência no aluguer de todo o tipo de 
viaturas ligeiras. Com a missão de apresentar aos seus clientes soluções baseadas num compromisso de 

confiança e de garantia de qualidade, independentemente do serviço ou da solução, uma coisa é certa: na 
renteuropa a qualidade está sempre sobre rodas.

Qualidade sobre rodas
rEntEurOpA – rEnt-A-CAr
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► olhando para trás, José Carlos Gorda-
lina, responsável pela omicom, refere 
que ainda que a empresa seja criada 
apenas em 2002, sempre esteve ligado 
a este setor de negócio. “depois de al-
guns anos a trabalhar no estrangeiro, 
decidi que era tempo de regressar e de 
me lançar por conta própria. Comecei 
apenas com um amigo, com uma peque-
na empresa e fomos lentamente evo-
luindo e crescendo. desde logo tivemos 
o cuidado de nos aliarmos a parceiros 
que nos permitiriam colocar ao dispor 
dos clientes soluções diferenciadas tan-
to na área dos tetos, como da constru-
ção, assim como do mobiliário”.  
especializada na conceção de espaços 
de trabalho, através de sistemas inte-
grados de divisórias ou através de mobi-
liário para open-spaces, tetos falsos, pa-
vimentos, revestimentos, sistemas de ar 
condicionado, eletricidade e iluminação, 
a omicom tem na sua equipa de traba-
lho o elemento central e diferenciador 
em cada projeto. “o segredo do nosso 
sucesso é alicerçado na equipa de tra-
balho que possuímos, sendo quem além 
de competente e especializada, é tam-
bém focada e dedicada à satisfação das 
necessidades dos nossos clientes”, ex-
plica o empresário. Hugo Coelho acres-

centa que a omicom “existe para servir 
os seus clientes e para responder afir-
mativamente à resolução das suas pro-
blemáticas e é nessa missão que esta-
mos focados. Claro que, enquanto desig-
ner, tento sempre oferecer soluções 
com uma boa dicotomia estética/funcio-
nalidade, contudo, em primeiro lugar, 
está e estará sempre o cliente. É aqui 
que nos diferenciamos porque consegui-
mos converter em realidade o sonho, a 
ideia do cliente. Conseguimos perceber 
o que ele quer e sabemos como o con-
cretizar. A juntar a tudo isto, orgulhamo-
-nos ainda de cumprir sempre e imprete-
rivelmente com os timings e com os cus-
tos projetos e definidos”. Atualmente a 
equipa omicom é composta por uma de-
zena de pessoas e a empresa obteve um 
volume de faturação em 2018 superior 
a 600 mil euros. 
Apesar de a empresa estar focada por 
completo no mercado nacional, José 
Carlos Gordalina revela que a omicom já 
recebeu propostas para realizar projetos 
no exterior. “Apesar disso, sempre consi-
derei que não estavam reunidas as me-
lhores condições para avançarmos. esta 
é uma empresa pequena focada nos 
serviços e na venda de produtos, até 
porque concebemos e fabricamos as 

nossas próprias soluções, ainda que 
também apostemos na revenda de algu-
mas marcas”. o empresário assevera 
que, como o grande foco são os servi-
ços, a omicom não tem conseguido 
crescer devido à falta de mão-de-obra 
disponível no mercado. “Além disso, es-
ta é uma área de negócio que não é mui-
to constante. Hoje podemos precisar de 
10 pessoas, amanhã de 15 e depois de 
amanhã de 10 novamente, o que tam-
bém não ajuda. É por tudo isto que opta-
mos por nos manter no mercado com 
uma estrutura mais pequena, mas segu-
ra e com uma posição consolidada”. 
Hugo Coelho advoga que o mercado es-
tabilizou nos últimos anos. “Neste mo-
mento, os projetos surgem sem que nos 
tenhamos que esforçar, sobretudo nos 
serviços, onde somos constantemente 
consultados. Somos já conhecidos e re-
conhecidos e, além disso, muitos dos 
nossos clientes recomendam os nossos 

serviços, porque ficam satisfeitos e por-
que a marca Omicom é já significado de 
qualidade no mercado. Lamentavelmen-
te, tanto em 2018, como 2019, fomos 
mesmo obrigados a recusar alguns tra-
balhos, porque a nossa capacidade de 
execução estava completamente esgo-
tada”. Já no que concerne à concorrên-
cia, o designer explica que não a conhe-
ce e que esta não o preocupa. “Não es-
tamos presentes num mercado concor-
rencial, onde temos que disputar clien-
tes. O mercado é suficientemente gran-
de para todos os players”, completa. 
Quanto ao futuro, José Carlos Gordalina 
afirma que gostava que os próximos 
anos continuassem auspiciosos. “mes-
mo que o mercado decresça poderemos 
continuar a realizar muitas obras e pro-
jetos. Assim, o setor continuará a dar 
emprego a muita gente e muitas empre-
sas conseguirão obter estabilidade”, 
conclui.  

Em entrevista ao Empresas+®, josé Carlos gordalina, 
responsável pela Omicom, e hugo Coelho, designer 
industrial, revelam o segredo para o sucesso desta 

empresa no sector da construção de interiores, 
arquitetura e design. Com uma aposta em parcerias 

sólidas, soluções à medida e com o cumprimento 
escrupuloso de preços e timings a Omicom realiza 

interiores com inspiração.

Interiores com inspiração
OmiCOm 



► em 1984 foi fundada a Área económi-
ca - Auditores e Consultores, Lda., pos-
suindo, desde a sua origem, um vasto le-
que de clientes de prestígio. o sócio fun-
dador, Silvino Santos, senior partner da 
empresa, lembra que, com 24 anos de 
idade, se lançou por conta própria. “Pro-
vavelmente, fui dos primeiros contabilis-
tas a trabalhar de forma independente no 
distrito de Leiria”. em 2002 foi fundada a 
Área económica II – Consultores - Conta-
bilidade, Gestão e Finanças, Lda. esta é 
uma empresa especializada em serviços 
de contabilidade e fiscalidade e apoio a 
micro, pequenas e médias empresas, 
desde a sua constituição até à sua liqui-
dação. em 2006, a empresa expande 
fronteiras e pelo partner Pedro Santos, é 
adquirida a totalidade do capital social 
da Stock Value Consulting - Assessoria de 
Gestão, Lda. (SVC), sediada em Lisboa, 
da qual já era sócio. esta empresa dedi-
ca-se à consultoria fiscal, corporate finan-
ce Pme, auditoria e revisão de contas. 
recentemente, o partner Paulo Santos, 
ex-partner da KPmG, adquire em Lisboa 
a firma Adriano Pereira & Martins, Lda. 
Esta empresa dedica-se à consultoria fi-
nanceira e de gestão.
Neste momento, o grupo detém escritó-
rios em Leiria e na capital portuguesa. 
“Ambicionamos ser reconhecidos pelo 
mercado nacional como uma empresa lí-
der em consultoria às PME, na área finan-
ceira e de gestão, que presta serviços pro-
fissionais de qualidade, com elevado valor 
acrescentado para os seus clientes e que 
contribui para o desenvolvimento e bem-
-estar da sociedade em geral”, assegura o 

empresário, que completa: “A nossa mis-
são passa por contribuirmos para um forte 
desenvolvimento organizacional das mI-
Cro e Pme, criar valor e melhorar a com-
petitividade dos nossos clientes, aconse-
lhando e propondo soluções ativas na ren-
tabilização e gestão dos seus negócios, 
estimulando as empresas familiares para 
o exercício de uma gestão profissional e 
uma cultura financeira de rigor, através de 
um serviço íntegro, transparente e profis-
sional, garantindo a satisfação de todos 
os clientes”.
A Área Económica integra ainda profissio-
nais independentes com vasta experiên-
cia na área de auditoria contabilística, fi-
nanceira e revisão de contas. “Como es-
tamos presentes no mercado há muitos 
anos, a nossa relação com os nossos 
clientes é longa e sempre baseada na 
confiança. Aqui não se faz contabilidade 
ao metro. Primamos pela qualidade e se-
riedade dos nossos serviços e é por isso 
que nunca quisemos crescer muito. So-
mos uma empresa sólida do ponto de vis-
ta financeiro e a nossa posição já está 
consolidada no mercado, onde somos co-
nhecidos e reconhecidos”, advoga Silvino 
Santos. 
o grupo é liderado pelos diversos partners 
e tecnicamente dispõe de um Conselho 
Técnico composto por técnicos especiali-
zados em diversas áreas para o apoio aos 
seus clientes.
olhando para o mercado, o empresário re-
fere que, infelizmente, existem “muitas 
empresas de vão de escada a trabalhar. 
Além disso, qualquer pessoa abre uma 
empresa com enorme facilidade e começa 

a trabalhar com base no preço, sendo que 
os mais incautos caem neste tipo de ar-
madilha. As pessoas não percebem que a 
contabilidade, a consultoria, auditoria ou a 
fiscalidade são assuntos demasiado sé-
rios e sensíveis para que possam ser en-
carados com esta leviandade”. 
Quanto ao futuro, Silvino Santos garante 
que este está salvaguardado e seguro, 
“uma vez que os seus filhos trabalham na 
área, são técnicos altamente profissionali-
zados e estão envolvidos no Grupo pelo 
que a continuidade está assegurada. “or-
gulhamo-nos dos valores que defendemos 
e pretendemos que estes continuem a 
prevalecer. Paralelamente, espero que a 
Área económica continue a crescer de for-
ma paulatina, tal como temos feito até 
aqui”, conclui.  

O grupO árEA ECOnómiCA é composto por quatro pequenas 
empresas sediadas em leiria e lisboa, exercendo a sua atividade 
nas áreas da contabilidade e fiscalidade, consultoria de gestão e 

corporate finance para micro, pequenas e médias empresas (pmE) 
e auditoria financeira. Com uma atuação alicerçada em valores 

como a educação, honestidade, profissionalismo, confiança, 
confidencialidade, independência e rigor, as empresas tem a sua 

posição consolidada no mercado, onde são conhecidas.

Qualidade e confiança 
ao seu dispor

grupO árEA ECOnómiCA
COntAbilidAdE, COnsultOriA, fisCAlidAdE E ApOiO às miCrO, pEquEnAs E médiAs EmprEsAs (pmE)

Silvino Santos

Pedro Santos
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► A Imparconstruções labora no setor 
da construção civil e que está presente 
em mercados como Portugal, moçambi-
que e Angola, países onde consolidou o 
mercado e onde detém empresas pró-
prias. olhando para estes mercados, rui 
da Fonseca, responsável pela empresa 
refere que “a equipa já foi muito maior, 
contudo, neste momento, fruto do 
abrandamento dos mercados africanos, 
esta teve que diminuir. A curto prazo, te-
remos que reduzir mais a equipa em An-
gola, uma vez que sentimos insegurança 
e o futuro não é auspicioso. Percebemos 
também que não poderemos continuar 
a apostar na qualidade que colocáva-
mos nas construções, uma vez que não 
conseguiremos apresentar ao cliente 
um preço competitivo. Infelizmente, o 
mercado angolano aposta cada vez mais 
no preço em detrimento da qualidade, 
pelo que é difícil para uma empresa, de-
vidamente estruturada e que paga os 
seus impostos, competir com concorren-
tes que laboram com mão de obra pou-
co ou nada qualificada. No futuro, tere-
mos que equacionar a nossa presença 
neste mercado e perceber se vale a pe-
na continuar”. 
Por sua vez, no que concerne ao merca-
do moçambicano, o empresário refere 

que este está estável e a atividade da 
empresa decorre dentro da normalida-
de. Para além da empresa na área da 
construção civil, a Imparconstruções 
também é proprietária de um projeto de-
dicado ao fabrico e montagem de estru-
turas metálicas, conhecida e reconheci-
da pela qualidade dos seus produtos e 
soluções. 
Quanto ao mercado português, para rui 
Fonseca, o grande problema que o setor 
enfrenta na atualidade é a falta de mão 
de obra especializada para laborar na 
construção civil. “Pior ainda é que quem 
governa o país não toma qualquer medi-
da para minorar o problema e não apos-
ta na formação”. Para o empresário, ir 
buscar mão de obra ao estrangeiro tam-
bém não é solução “porque só o pode-
mos fazer se não existirem profissionais 
inscritos no Centro de emprego. os pou-
cos que existem, ou não são qualifica-
dos, ou, manifestamente, não querem 
trabalhar. Para além disso, o processo 
de legalização de um estrangeiro, mes-
mo com trabalho garantido, demora 
uma eternidade e o SeF só coloca obstá-
culos no processo e as empresas aca-
bam por desistir”.
o empresário advoga que os problemas 
não se ficam por aqui. “As grandes em-

presas não conseguem subir os preços, 
mas as empresas subcontratadas fize-
ram-no, mercê a escassez de mão de 
obra, o que torna complicada a subsis-
tência das empresas maiores, já que es-
tas não podem aumentar o preço ao 
cliente final, sob pena de não consegui-
rem a obra. em Portugal, as empresas 
que cumprem todas as regras e as suas 
obrigações não conseguem competir 
com as que não o fazem. Ainda que pu-
déssemos avançar para a criação de 
uma superestrutura para fazer face a 
estas dificuldades, o mercado dá-nos in-
dicações de que uma nova crise pode 
estar iminente, pelo que esta aposta 
também não faz sentido. A crise será 
pior do que se espera e grandes grupos 
económicos vão claudicar. o Governo 
também quer fazer bonito e aumenta o 
salário mínimo, mas depois impõe a 
maior carga fiscal da Europa. Os gover-
nantes têm que perceber que para exis-
tir emprego têm que existir empregado-
res autossuficientes. É vital criar condi-
ções para que as pessoas possam tra-
balhar e é essencial apostar na justiça e 
numa política que não seja de persegui-
ção aos empresários”. 
Quanto ao futuro, rui Fonseca revela 
que está a equacionar a presença da 

empresa em mercados, como a Costa do 
Marfim ou a Guiné-Bissau. Apesar disso, 
“teremos que aguardar e perceber quais 
serão as tendências de mercado e per-
ceber as condições que teremos para 
abordar estas novas realidades. Iremos 
sempre ser prudentes na nossa atua-
ção”, conclui.   

Em entrevista ao Empresas +®, rui da fonseca, responsável pela imparconstruções – 
Empreendimentos, Lda., fala sobre a problemática da falta de mão de obra qualificada no setor 

da construção civil e das dificuldades que as pequenas e médias empresas têm que enfrentar 
na atualidade para que consigam subsistir no mercado.

Qualidade aquém 
e além-fronteiras

impArCOnstruçõEs – EmprEEndimEntOs, ldA. 
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► Criada a 12 de fevereiro de 1980, dota-
da de uma equipa de profissionais alta-
mente especializada e de todos os equipa-
mentos necessários para fornecer uma 
resposta de excelência, a Cepomel dispõe 
de várias especialidades médicas, por for-
ma a maximizar o bem-estar do utente, 
uma vez que, num só espaço, os clientes 
têm acesso a cuidados na área da Fisia-
tria, Clínica Geral, Ortopedia, Neurologia, 
Psiquiatria, Nutrição, Psicologia e Avalia-
ção de Incapacidade.
Tem também ao dispor da população a te-
rapia por ondas de choque focais, com ex-
celentes resultados principalmente nas 
tendinites e esporão do calcâneo. A Cepo-
mel aposta ainda nas medicinas alternati-
vas e oferece soluções na área da osteo-
patia, Acupuntura e Pilates clínico. 
Na clínica, é possível ainda encontrar uma 
vasta oferta de tratamentos na área da es-
tética para o rosto, corpo, massagens e 
serviços essenciais como maquilhagem, 
unhas (gel e verniz gel) e epilação (tradi-
cional e à linha), realizados sempre por 
profissionais qualificados. “O nosso princi-
pal objetivo é a satisfação do utente com 
inovação, profissionalismo e respeito”, ga-
rante Luís ruivo, sócio-gerente da empre-
sa e fisioterapeuta. 

SNS: mudanças precisam-se
Apesar desta ser uma empresa pequena 
composta apenas por 13 pessoas, a Ce-
pomel tem conseguido crescer nos últi-
mos anos. Contudo, em jeito de balanço, 
Luís ruivo garante que os últimos anos 
não foram fáceis e que foram de muito tra-
balho e esforço. “Claro que gostaríamos 
de ter conseguido mais e melhor, mas tal 
não foi possível. A tabela pela qual o Servi-
ço Nacional de Saúde se rege para pagar 
os atos e consultas médicas, por exemplo, 
está há muito desatualizada, tendo a sua 
ultima atualização sido feita em 2013, 
não tem em conta os custos acrescidos 
da instalação, consumíveis e, pior que tu-
do, não permitem remunerar os profissio-
nais  pela sua diferenciação técnica. o 
que faz com que, apesar do número de 
consultas ser elevado, a sua rentabilida-
de é praticamente inexistente, algo in-
comportável nos dias que correm. É pe-
rentório que esta seja atualizada correta-
mente e reflita a especialização técnica 
necessária dos terapeutas para prestar 
serviços de qualidade. Além disso, não 
podemos esquecer os timings de paga-
mento do estado. Prestamos um serviço e 
demoramos meses a ser compensados, o 
que faz com que a nossa gestão se torne 

muito mais difícil. Por isso, temos que nos 
focar cada vez mais, nos “particulares”. 
olhando para a concorrência nos conven-
cionados do SNS na área da fisioterapia, 
o fisioterapeuta tem consciência de que 
este é setor de negócio com grandes pla-
yers. “É por isso que tentamos marcar a 
diferença no cuidado que temos com to-
dos os nossos clientes, tornando a sua ex-
periência muito mais personalizada, com 
uma aposta clara na qualidade de todos 
os serviços e mais-valias de que dispo-
mos. Não queremos prestar cuidados de 
saúde em massa, onde os clientes não 
são mais do que números, ainda que te-
nhamos a perfeita consciência de que es-
ta forma de trabalhar baixa, em muito, o 
nosso lucro potencial. Na Cepomel, em 
primeiro lugar, está sempre a satisfação 

de todos os nossos clientes. Talvez por is-
so, muitos dos novos clientes que anga-
riamos resultam do passa a palavra, ou 
seja, são recomendados por outros clien-
tes que já nos conhecem e que obtiveram 
bons resultados quando recorreram aos 
nossos serviços”. 
em relação ao futuro, Luís ruivo assegura 
que a Cepomel irá continuar a apostar em 
melhorar a saúde dos seus clientes, “ao 
mesmo tempo que estaremos atentos a 
novos tratamentos e cuidados que possa-
mos implementar. A longo prazo gostaría-
mos de mudar de instalações, ainda que 
temos consciência de que este é um pro-
jeto ambicioso que terá que ser devida-
mente ponderado, tendo em conta os va-
lores pagos pelo SNS, só mesmo no futu-
ro”, conclui. 

A Cepomel – Clínica médica, fisioterapia & Estética é uma 
referência na medicina física, de reabilitação e na fisioterapia, em 

leiria. Com cerca de 40 anos de presença no mercado, a clínica 
aposta numa relação personalizada e de confiança com os seus 
clientes, colocando o seu bem-estar sempre em primeiro lugar.  

na Cepomel a sua saúde é a nossa prioridade!

A sua saúde 
é a nossa prioridade

CEpOmEl – ClíniCA médiCA, fisiOtErApiA & EstétiCA
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