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[QUALIDADE DE VIDA]

A importância das viagens corporativas
HOJE, AS VIAGENS
CORPORATIVAS SÃO
PARTE INTEGRANTE DO
DIA-A-DIA DAS EMPRESAS.
ALÉM DE NECESSÁRIAS,
SÃO EXTREMAMENTE
IMPORTANTES PARA QUE
SE CONSIGA AMPLIAR O
MERCADO DAS EMPRESAS,
GARANTINDO NOVAS
PARCERIAS, CLIENTES
E EXPANDIR A REDE DE
CONTACTOS EXISTENTE.

Mesmo com toda a sua importância, as viagens
corporativas têm que seguir determinadas
regras para que sejam efetivamente produtivas. Daí que seja essencial que, além de se
traçar um plano de viagem, seja necessário
também que as empresas possuam uma política de viagens corporativas para que estas
estejam dentro dos parâmetros normais e não
coloquem em causa nenhum departamento da
empresa.
Vejamos, quando um colaborador vai numa
viagem colaborativa, não se pode apenas contabilizar o gasto com viagem e alojamento.
Por norma, uma viagem deste tipo pressupõe
também gastos com transportes e desloca-

ções, refeições, entre outros. Daí que seja
absolutamente fundamental que exista um
plano ou política de viagem corporativa que
estabeleça os custos médios para cada viagem.
Desta forma, as empresas estarão a garantir que o orçamento dedicado a viagens de
negócios é cumprido. Caso contrário, poderá
colocar mesmo em causa a sustentabilidade
da empresa.

RECURSOS HUMANOS

do custo vs benefício da viagem porque, em
absoluto, não se consegue garantir que os
preços pagos foram efetivamente mais baratos.
Não tenhamos ilusões, as viagens corporativas
são necessárias, é um facto, mas também é
certo que estas deixam de fazer sentido se o
empresário não tiver o retorno pretendido ou,
por outro lado, sinta que as viagens foram um
gasto e não um investimento. Assim, começam
a surgir empresas especializadas que garantem
um custo/benefício aos empresários, garan-

tindo os melhores preços e implementando
políticas de viagens corporativas nas empresas
que servem, precisamente, para criar dinâmicas
de poupança. Desta forma, não só ajudam as
empresas a ter acesso às melhores tarifas do
mercado, como também a garantir que toda a
viagem segue um plano. Como se não bastasse,
estas políticas e empresas acabam por garantir
rácios de produtividade superiores já que não
há necessidade de se preocupar com os detalhes da viagem. Simplesmente, basta viajar.

Normalmente, as viagens corporativas são definidas com alguma antecedência. Ainda assim,
o custo associado ao seu agendamento e a
garantir que todos os aspetos relativos à viagem são garantidos, acabam por ser elevados.
Vejamos, um administrador que necessite viajar
de Portugal para o Perú, por exemplo, necessita
que alguém dentro da empresa agende a sua
viagem, garanta transbordos, tome nota dos
horários, arranje um hotel relativamente perto
de todos aqueles com quem o administrador
tem que se encontrar, saiba dizer quando e
como deve apanhar um transporte público, lhe
indique onde pode ir jantar e, se possível, quais
as comidas que deve comer ou evitar, garantir
que todos os vistos necessários são conseguidos a tempo, alertar para uma possível vacina
necessária, reunir o máximo de informação
possível… Ou seja, tudo isto leva muito tempo
e, como sabemos, tempo é, hoje, dinheiro. Daí
que muitas vezes as empresas entreguem o
serviço de Viagens Corporativas a Agências de
Viagens ou empresas especializadas.
No entanto, muitas vezes perde-se a noção
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[TECNOLOGIA EM RESERVAS CORPORATIVAS]

A solução perfeita para a sua empresa
A ROOMSCO É UMA PLATAFORMA
DE RESERVAS DE HOTÉIS CRIADA EM
2013 POR JOHN LAMBE E DANIELA
ESPINHEIRA, AMBOS COM VASTA
EXPERIÊNCIA NO SETOR DE VIAGENS
E MERCADO HOTELEIRO. O INTUITO
FOI AJUDAR AS EMPRESAS A POUPAR
DINHEIRO, A POUPAR TEMPO E
ASSUMIR O CONTROLO NA ALTURA DE
MARCAR OS HOTEIS.
ENTREVISTA A DANIELA ESPINHEIRA
NO PAÍS POSITIVO.

[ Daniela Espinheira, Administradora

O que é, antes de mais, a RoomsCo e como surge
no mercado?
A RoomsCo é uma plataforma de reservas de
hotéis online, que se estabeleceu em Portugal em

qualidade. A RoomsCo vem ajudar as empresas
a poupar dinheiro e tempo. A nossa tecnologia
permite às empresas gerir de forma efetiva a
negociação dos seus contratos e combinar as

2013 para chegar ao mercado corporativo Português. A empresa foi criada por duas pessoas com
vasta experiência no sector de viagens e mercado
hoteleiro, John Lambe e Daniela Espinheira. A
gestão de reservas de hotéis para os seus funcionários e clientes é uma área complexa para muitas empresas; as empresas têm dificuldade em
gerir e negociar contratos com hotéis de modo
a garantir aos seus funcionários as melhores
tarifas aquando da reserva. As reservas manuais
e relatórios são morosos, caros e ineficientes. Os
gestores financeiros nem sempre conseguem ter
a visão real da relação preço/proveito, e em como
conseguir o melhor preço sem comprometer a

tarifas conseguidas com tarifas restritas em mais
de 600 mil hotéis na nossa cadeia global de fornecedores. Adicionalmente, fornecemos relatórios
detalhados permitindo ao gestor financeiro uma
visão clara e exata dos gastos, espelhando a poupança atingida em cada marcação, em tempo real.
A RoomsCo combina a tecnologia de inovação
com o acesso a tarifas especiais com descontos,
ao melhor serviço ao cliente para permitir às
empresas pouparem tempo e dinheiro, facilitando
os processos de negociação com os hotéis.
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De que forma ajuda a RoomsCo as empresas?
A RoomsCo é a solução perfeita para a sua

Que são reservas corporativas?
Reservas corporativas são todas as reservas que se fazem numa empresa sempre que alguém precisa de viajar a trabalho. O mercado de viagens corporativas é um dos que mais cresce no mundo.
Uma parte das empresas ainda não olha para isto no sentido de otimização de custos, de maneira
a melhorar a performance das empresas na gestão de viagens corporativas. Em Portugal, a nossa
experiência diz-nos que a maioria das empresas marca os hotéis diretamente ou online sem comparar qualquer tipo de tarifa, não sabendo se a tarifa que está a contratar é a melhor do mercado.
Se os gastos com viagens corporativas são tão altos como parecem, uma das primeiras preocupações
das empresas deveria ser como reduzir as despesas geradas com a deslocação dos profissionais.
Reduzir essas despesas não pode estar relacionado com a redução de viagens porque partimos do
princípio que se a pessoa vai viajar é porque precisa, de outra forma usariam o telefone, email ou
Skype para tratar desses assuntos.
Sendo assim, porque não adotar um sistema de gestão de reservas corporativas que permita planear
para que poupe e simplifique com tranquilidade cada viagem? Como todos sabem, agendar com
antecedência pode significar uma boa redução dos custos da viagem!
Um bom sistema de gestão de reservas corporativas fornece relatórios que permitam planear
melhor as viagens no futuro. Ao analisar os dados coletados, a empresa terá uma visão abrangente
de como anda a performance da sua empresa no que que diz respeito ao previsto vs real.
A partir desta análise, é possível verificar se as viagens realizadas estão a ajudar a empresa a atingir
os seus objetivos de negócios. Por exemplo, se a empresa envia um executivo por três vezes para
negociar com um potencial cliente num outro país, mas até o momento não resultou num contrato
efetivo, pode ter que repensar a sua estratégia.
Da mesma forma, será possível melhorar o orçamento a partir dos dados financeiros gerados pelas
viagens, como reembolsos e trocas de reservas/cancelamentos de última hora.
O uso de um sistema de gestão de reservas corporativas também ajuda na organização da rotina da
empresa, ao permitir a padronização de procedimentos para as reservas de hotéis.
Com esta ferramenta é possível solicitar autorizações, obter a aprovação do gestor, realizar a procura
de hotéis e confirmar as reservas de maneira ágil, sem a necessidade de tramitar papéis, e-mails e
conversas paralelas.
Se o responsável pelo processo se ausenta, qualquer pessoa com conhecimento sobre o sistema
pode assumir o lugar sem complicações, deixando a empresa mais tranquila relativamente a este
processo.
A padronização também auxilia na produtividade, já que facilita os fluxos e, à medida que as tarefas
a serem realizadas se tornam um hábito, passam a ser feitas mais rapidamente.
O controlo de viagens dispersos, feitos em folhas de Excel, podem parecer atrativos num primeiro
momento, mas a abertura para falhas é enorme. Um horário mal colocado, uma informação que não
é salva, um esquecimento, pode prejudicar todo o processo. Imagine marcar uma reunião com o
cliente e deixá-lo à espera porque um hotel não foi reservado?
Já com todas as informações num único lugar e com o mínimo de intervenção no que diz respeito
ao lançamento de dados, a segurança da informação torna-se bem maior. Por esse motivo a gestão
de viagens corporativas é um tema que deveria ser tratado por toda empresa que depende de deslocações para fomentar os negócios.
A previsibilidade é a sua maior aliada no momento de gerir eficazmente as viagens da sua empresa.
Quanto mais conhecimento tiver a respeito das necessidades de deslocação da sua equipa, melhor
será a sua gestão do orçamento para tal finalidade.
Ter o histórico de viagens pode ajudar nisso, já que a empresa poderá analisar os gastos passados,
os roteiros, os locais onde há maior procura e assim determinar orçamentos mais condizentes, rotas,
limites de gastos por pessoa, utilização de pontos e programas de fidelização, mantendo a sua
empresa mais competitiva com estratégias diferenciadas de gestão de viagens corporativas.
Com um sistema de gestão de reservas corporativas, a empresa pode também pode monitorizar
em tempo real onde estão os seus funcionários, quais os próximos destinos, melhorando assim as
oportunidades de diálogo para fomentar mais negócios.
É claro que existem outras vantagens em adotar um sistema de gestão de reservas, como a redução
do tempo gasto na atividade, a melhoria da produtividade da sua equipa, a mobilidade para realizar
lançamentos, entre outras.
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empresa. Oferecemos-lhe uma plataforma de
reservas online, onde pode gerir as suas tarifas
contratadas e aceder a milhares de outras tarifas
privadas assim como gerar relatórios de poupanças e gastos nas reservas de hotéis.
• É um website de Reservas – A RoomsCo oferece
um website privado para as empresas com um
processo simples de reserva, destacando os
hotéis e localizações preferidas das empresas.

dos da RoomsCo mostram à empresa quem é
que está a reservar, onde está a reservar e a
poupança que está ser obtida em cada reserva.

• Acesso a descontos privados – A RoomsCo está

Quando falamos de reservas, e neste caso concreto, da área corporate, estamos a falar de algo
mais complexo do que parece. A RoomsCo é a
tecnologia certa para evitar os constrangimentos
tantas vezes existentes nas empresas na hora de
reservar viagens para os funcionários e administradores?

ligada a mais de 10 distribuidores de hotéis
em todo o mundo com mais de 600 mil hotéis,
oferecendo à empresa descontos privados que
não podem ser encontrados através de websites
públicos.
• Contratação de Hotéis – A RoomsCo dá a oportunidade de gerir, através da plataforma online,
as tarifas contratadas pela própria empresa e
respetiva atualização das mesmas.
• Relatórios Detalhados – Os relatórios detalha-

Nós ajudamos as empresas e os vários departamentos. Vejamos:
• Financeiro:
Poupança significativa nos gastos da empresa
na reserva de hotéis;
Maior conformidade com as políticas de reserva da empresa;
Relatórios detalhados dos gastos por funcionário e hotel;
Relatórios de poupança por reserva.

Vantagens das reservas corporativas através da RoomsCo
Com a RoomsCo, as empresas poupam dinheiro, tempo e assumem o controlo através de uma maior
visibilidade de custos e poupanças. Vejamos:
• Poupar Dinheiro
Os clientes RoomsCo poupam significativamente, na contratação e procura de hotéis, através de:
Acesso a outras tarifas disponíveis para além daquelas contratadas pela empresa;
Maior número de reservas nos hotéis contratados;
Maior conformidade com as políticas da empresa.
• Poupar Tempo
Os clientes RoomsCo poupam tempo nas reservas e na contratação através de:
Reserva rápida nos hotéis contratados e destinos frequentes;
Acesso às melhores tarifas sem a consulta de múltiplos websites;
Redução significativa de tempo na criação de relatórios de poupanças e gastos;
Eliminação de processos manuais e chamadas telefónicas para a marcação de hotéis.
• Assumir o Controlo
A RoomsCo ajuda os seus clientes a ganhar maior visibilidade nas reservas de hotel e na visualização das suas poupanças, melhorando assim:
Contratação com os hotéis baseada no histórico das reservas;
Identificação de novas oportunidades de poupança ou de novas contratações com hotéis;
Identificação de inconformidades na política de reservas;
Certificação que a tarifa contratada é a mesma paga pela empresa.

• Pessoa que marca as viagens:
Pesquisa única com acesso a várias tarifas
de vários fornecedores;
Pesquisa rápida nos locais de reserva mais
frequentes;

Customer Relationship. Basicamente, oferecemos
um serviço de apoio ao cliente 24h/7 dias por semana. Para isso a relação com os nossos fornecedores é
fundamental e trabalhamos com os melhores!

Ausência de processos manuais;
Criação automática de relatórios de poupança;
600 mil hotéis em todo o mundo às melhores tarifas.
• Viajante:
Reserva online simples em hotéis contratados;
Segurança da reserva da tarifa negociada;
Confirmação imediata da reserva e da
cotação;
Tarifas corporate com pequeno-almoço
incluído e política de cancelamento tardio;
Cancelamento online.

A RoomsCo combina a tecnologia de inovação
com o acesso a tarifas especiais de descontos.
Como conseguem ter os melhores parceiros do
mercado?
Ao longo do tempo já trabalhamos com a maioria
dos parceiros e isso possibilitou a RoomsCo escolher trabalhar com aqueles que dão respostas
rápidas e satisfatórias porque, no fundo, é isso
que o nosso cliente procura.

A qualidade é sempre um ponto-chave em qualquer viagem, mesmo de negócios. Também aqui
a RoomsCo se dintigue? A qualidade é sempre
exigida aos vossos parceiros?
Na RoomsCo a qualidade é medida em termos de

Quanto custa ser cliente RoomsCo?
Ser nosso cliente não traz qualquer custo para as
empresas. Tudo é feito a custo zero.
Em termos futuros, quais os grandes projetos da
RoomsCo?
A RoomsCo, pretende ser uma opção não só no
mercado corporativo Português e Irlandês assim
como em outros mercados: Espanhol, Latino-Americano e Africano.

Morada: Rua Cais do Cavaco 312
4400-087 Santa Marinha
Vila Nova de Gaia
Portugal
Tel: + 351 220 959 171
Email: portugal@roomsco.com
http://www.roomsco.com
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[SABUGAL, FONTE DE ENERGIA NATURAL]

Enertech
Sabugal
2018
NOS DIAS 11, 12 E 13 DE OUTUBRO,
O MUNICÍPIO DO SABUGAL VOLTA A
ORGANIZAR A ENERTECH - FEIRA DAS
TECNOLOGIAS PARA A ENERGIA, ESTE
ANO SOB O LEMA ‘FLORESTA, ÁGUA E
ENERGIA’.

Na 3.ª edição desta feira tecnológica para profissionais do setor das energias/ambiente e consumidores finais, será possível conhecer e explorar
as novas oportunidades e as tendências no que se
refere às energias renováveis.
Numa área de exposição superior a dois mil
metros quadrados, os visitantes poderão encontrar
dezenas de expositores, assistir às conferências
‘Floresta e Energia’, no dia 12, e ‘Desafios da eficiência energética na construção’, no dia 13, mas
também participar em workshops e conhecer o
que de melhor se faz na investigação, visitando
a exposição de trabalhos científicos no espaço
ENERTECH CONHECIMENTO.
Haverá ainda lugar para reuniões bilaterais do tipo
“Business to Business” (B2B) e “Business to Consumer” (B2C) e possibilidade de conhecer as novas
tendências na mobilidade urbana, experimentando
bicicletas e carros elétricos.
Esta edição está agendada pela primeira vez para
o mês de outubro, procurando assim ajustar a
feira aos mercados das energias correspondendo
às expectativas das empresas e dos consumidores.
Na verdade, os consumidores associam muito
energias renováveis aos aquecimentos no inverno,
e por isso estão mais disponíveis e atentos aos
mercados deste produtos no outono, quando se
preparar o Inverno.
A ENERTECH sabugal 2018 é uma feira tecnológica
e, por isso, uma das principais preocupações da
organização é criar as condições necessárias para
que a feira seja um espaço de negócio, de partilha
e de encontro, por isso a mudança da data servirá
para os consumidores estudarem a últimas inovações no mercado das energias renováveis e da
eficiência energética.
Segundo o lema ‘Floresta, Água e Energia’, este é
um evento da responsabilidade do Município do
Sabugal, no âmbito da unidade de missão ‘Sabugal
+ Valor | Desenvolvimento Rural’, em parceria com
a ADES (Associação Empresarial do Sabugal), ENERAREA (Agência Regional de Energia e Ambiente
do Interior), IPG (Instituto Politécnico da Guarda),
IPCB (Instituo Politécnico de Castelo Branco) e UBI
(Universidade da Beira Interior).
Mais informações em: http://enertech.cm-sabugal.pt/
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[SAÚDE E BEM-ESTAR]

A Miopia e a Retina
ARTIGO POR PROF. RUFINO SILVA,
MÉDICO OFTALMOLOGISTA.

o mais precocemente possível e que o tratamento seja iniciado nas primeiras duas semanas. Os
tratamentos que existem (injeções intravítreas de
anti-VEGF) quando efetuados atempadamente e de
forma adequada permitem melhorar e recuperar
visão perdida. Quando o tratamento não é efetuado
atempada e corretamente, origina-se uma cicatriz,
com perda irreversível e grave de visão.
Os olhos com miopia patológica têm também
maior probabilidade de sofrer rasgaduras da retina. São essencialmente dois os sintomas que
podem alertar para a possível existência de uma
rasgadura da retina: o aparecimento de moscas
volantes (sombras que as pessoas descrevem

Todos nós conhecemos a miopia como uma condição em que a pessoa vê mal ao longe mas consegue ver bem ao perto. Pode ser devida ao facto de
o olho ter um comprimento maior que o normal ou
a outras alterações que façam com que as imagens

mento do olho é muito grande (26 mm ou mais)
falamos de miopia patológica. Esta pode aparecer
associada a complicações potencialmente graves
a nível da retina tais como a neovascularização
coroideia, rasgaduras ou o descolamento da retina.
O diagnóstico da miopia patológica e das suas
complicações apenas pode ser feito através da
observação pelo médico oftalmologista. Não tem
qualquer eficácia, tentar corrigir o problema com
óculos ou lentes de contacto.
Vamos falar um pouco mais em pormenor da
neovascularização coroideia, secundária à miopia
patológica e das rasgaduras da retina.
A neovascularização coroideia é a principal causa de
perda de visão irreversível, quando não tratada, em
pacientes com menos de 50 anos de idade. Deve-se
ao aparecimento de vasos de sangue anormais no
centro da retina (na mácula) e que provocam no
início apenas distorção e depois uma sombra que
ocupa o centro da imagem. Se não for diagnosticada
e tratada, provoca perda irreversível de visão que
pode impedir a condução, a leitura ou de capacidades tão simples como ver as horas ou identificar
o rosto de um familiar. Assim, o aparecimento de
distorção nas imagens num dos olhos (raramente é
bilateral e simultânea), com ou sem perda de visão
associada, num jovem com miopia patológica, deve

se formem à frente da retina. Nos casos em que
a miopia é muito alta (mais de -6 D) e o compri-

fazer pensar em neovascularização coroideia. É
muito importante que o diagnóstico seja efetuado

vascularização coroideia em doente com distor-
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como “cabelos” ou “uma rede de pontos pretos“ que
se movem no campo de visão e com o movimento
dos olhos) e de fotópsias (imagens luminosas tipo
“relâmpagos” ou flashes de máquina fotográfica
que surgem repentinamente). Na presença de um
destes sintomas ou dos dois, é obrigatória uma
observação urgente pelo médico Oftalmologista.
Se for diagnosticada a rasgadura da retina o tratamento é feito em ambulatório (com laser) e é
eficaz, evitando a perda de visão. Na ausência de
tratamento a situação clínica pode evoluir para
descolamento da retina, necessidade de cirurgia e
muitas vezes associada a perda grave e irreversível
de visão.

[ Imagem
da retina. Miopia patológica com neo
ção das imagens e perda de visão.
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[DIREITO TRIBUTÁRIO]

Desafios do Direito Tributário no Século XXI
ARTIGO POR IOLANDA MOUTA
MENDES, SÓCIA FUNDADORA E
ADVOGADA DA PEREIRA MOUTA
MENDES & ASSOCIADOS – SOCIEDADE
DE ADVOGADOS, RL.

A base e os princípios do Direito Tributário Por-

um país, região ou cidade e outras atividades de

manter as suas finanças públicas com saúde. Mesmo
a própria Irlanda, que passou por uma grave crise,
nunca aceitou aumentar demasiado os seus impostos sobre as empresas e pessoas singulares, daí
ter saído tão airosa da crise e estar de momento
com um bom crescimento, tendo inclusivamente
ultrapassado os valores pré-crise. Porque com um
sistema fiscal atrativo, o capital estrangeiro entra e
escoa de maneira muito mais fácil e o investimento
flui muito rapidamente sem tanta burocracia, o que
faz com que muitas empresas escolham esses países para se instalarem e que empresas nacionais se
deslocalizem para regimes fiscais mais vantajosos.
Isto pode originar uma guerra fiscal na Europa, que
pode acarretar graves consequências para países
com déficits orçamentais. Para evitar essa guerra,
os impostos e o Direito Tributário a nível europeu
dever-se-iam harmonizar, a união fiscal deveria ser
uma realidade. Mas há muitos interesses contra,
principalmente políticos. É óbvio que uma união
monetária necessita de uma união fiscal e devido
a esse lapso da União Europeia as crises da Zona
Euro afetam de maneira muito díspar os diferentes
países. Vítor Constâncio já veio dizer que se houver
outra crise na Zona Euro não será tão devastadora
como a última, que existem mecanismos e ferra-

tuguês encontram-se plasmados na Constituição
da República Portuguesa. Daqui se inferem os 3
grandes pilares que são a base do nosso sistema
tributário: o princípio da legalidade tributária, a
proibição da retroatividade da lei fiscal e o princípio
da igualdade tributária. Assim sendo, a Constituição
assume como principal finalidade a angariação de
receita por parte do Estado sem descurar, contudo,
outros objetivos como a repartição justa da riqueza
e dos rendimentos pelos cidadãos do país. Desde
que Portugal integra a União Europeia, o Direito Fiscal Europeu tem assumido cada vez mais relevância
no ordenamento jurídico-fiscal Português.
Historicamente, pode afirmar-se que os impostos
existem praticamente desde que existe Humanidade. Os nómadas caçadores-recolectores já utilizavam um sistema de defesa que pressupunha a
existência de dádivas aos guerreiros protectores
da aldeia. Com a evolução da sociedade, com a
invenção da agricultura e a especialização das pessoas em diferentes funções (agricultores, pedreiros,
comerciantes, soldados) as ditas funções produtivas tinham que financiar outras de não menos
importância como a defesa, as artes, a política.
Mas o grande salto qualitativo ocorreu quando se
inventou a moeda. Com a moeda surgiram então
os tributos. Num regime Feudal, o Nobre defende o
povo e os camponeses a troco de valores monetários e em espécie, sendo esta a principal função dos
tributos naquela época. Também a Igreja católica
utilizava o décimo para financiar a sua actividade
religiosa. Mas não se pode considerar que tal configurasse uma tributação do rendimento. Com isto
pretendo afirmar que a base dos impostos e do
Direito Tributário sempre foi a de que, através de
uma actividade produtiva se financia a defesa de

interesse geral. E daqui provém que, a primeira vez
que ocorreu tributação do rendimento em Portugal
foi no ano de 1641, quando foi criada a décima
militar (baseada no décimo religioso). Este tributo
tinha como objetivo a defesa do país e a cobertura
das despesas de guerra realizadas no âmbito da
Guerra da Restauração de 1640-1668. Entre 1962
e 1965, o Governo sentiu a necessidade de criar um
imposto sobre o rendimento em Portugal, mas só
com a reforma fiscal de 1988 é que foram criados o
imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
(IRS) e o imposto sobre o rendimento das pessoas
colectivas (IRC).
Atualmente os impostos e principalmente o Direito
Tributário são extremamente complexos e algumas
vezes até confusos. Existem demasiados impostos
e demasiadas emendas às distintas leis. Com a
integração na União Europeia e com a Globalização,
a dupla, tripla e quádrupla tributação são cada vez
mais comuns e um dos grandes desafios que urge
enfrentar. A normalização Europeia do Direito Fiscal
é um sonho, mas um sonho que tem e deve ser concretizado. O facto de existirem diferentes leis fiscais
e diferentes taxas para os mesmos impostos em
diferentes países de uma união monetária em que
prima a livre circulação de bens e pessoas, leva a
uma deslocalização das empresas para países com
sistemas fiscais mais simples e leves. Temos o caso
da Irlanda com um reduzido IRC, onde muitas das
empresas estrangeiras que operam na União Europeia têm a sua sede. Ou a Holanda, para onde muitas empresas portuguesas mudaram a sua sede. São
estes países considerados paraísos fiscais? Claro
que não, quanto muito poderíamos imputar a estes
países a prática de “dumping” fiscal, o que também
é falso, porque com essa carga fiscal, conseguem

mentas ao dispor da Europa que minimizarão o
impacto de uma futura crise. A grande questão é
que essas ferramentas são apenas uns pensos rápidos que se utilizam para tratar uma grande hemorragia. A operação necessária para tratar o paciente
Europa seria uma união fiscal que está intimamente
ligada a uma união monetária. Os políticos na
Europa podem continuar a afirmar o que quiserem,
que fazem de tudo para salvar o Euro, que o Euro é
inquebrável, que existem medidas e ferramentas de
estabilização…Contudo, enquanto não existir uma
união fiscal, e consequentemente um “super ministro europeu” das Finanças, o Euro estará sempre em
risco e a próxima crise pode ser o último suspiro do
Euro. Os países do Norte e Centro da Europa são os
que mais estão contra esta medida. Justificam a sua
posição, declarando que uma união fiscal levaria à
transferência de dinheiro diretamente dos países
mais ricos para os países em dificuldades, sem levar
a que estes realizem as devidas reformas estruturais (vulgo aumentar impostos, reduzir prestações
sociais, reduzir salários…). Mas pensemos e sejamos
realistas. Vamos dar o exemplo da Alemanha. Se a
Alemanha ainda tivesse o seu marco, de certeza que
com o superavit externo que apresenta, o suposto
marco alemão valeria muitíssimo mais do que o
atual Euro, o que conduziria a uma quebra das
suas exportações e a uma redução natural do seu
excessivo superavit (atenção que não é só o déficit
por cima de 3% dos orçamentos dos Estados da
União Europeia que é considerado incumprimento
do tratado de Maastricht e merece penalização,
os superavit excessivos como o Alemão também,
mas aqui se vê que há dois pesos e duas medidas).
Claro que integrando a Zona Euro o superavit Alemão não fortalece necessariamente a moeda de

[ Iolanda Mouta Mendes
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maneira proporcional ao seu superavit, porquanto
existem outros países envolvidos no projeto dotados de diferentes dinâmicas económicas. Um país
periférico como Portugal não consegue competir
com a indústria e tecnologia alemã. Para poder ser
competitivo sem reduzir o valor da sua moeda tem
necessariamente de reduzir o custo do trabalho.
Assim, somos obrigados a comprar produtos à Alemanha, porque ela pode produzi-los com um custo
competitivo, aumentado o nosso deficit externo e
pior, não podemos reduzir o valor da nossa moeda,
apenas podemos reduzir salários para nos tornarmos mais competitivos. A que conclusão chegamos?
O Euro favorece os países com forte capacidade
exportadora, dado que é para estes uma moeda
“fraca” (quase poderíamos acusar a Alemanha de
“dumping” monetário), mas desfavorece os países
periféricos mais débeis, pois a moeda é demasiado
forte para eles, e para conseguirem ser competitivos têm necessariamente de reduzir os custos do
trabalho. E mais, ao ter uma moeda mais “fraca” que
promove as exportações, países como a Alemanha
são muito mais resilientes a uma nova crise do
que países como Portugal. Analisando os dados da
Alemanha durante a Grande Recessão comprova-se
o bom comportamento da economia Alemã nesse
difícil período. Este exemplo também acontece nos
países, em diferentes regiões. Mas nesse caso é
compensado pelo sistema tributário que tem como
principal função redistribuir a riqueza, o que não
acontece na zona Euro. Porque se a Alemanha tem
uma moeda “fraca” para poder exportar para todo o
Mundo (é só o segundo maior exportador, logo atrás
da China), deve-o na sua totalidade aos países periféricos. Por essa razão seria de justiça que houvesse
uma união fiscal que permitisse essa transferência
de riqueza para os países periféricos. Sem essa harmonia fiscal, o Euro está condenado. Condenado de
diferentes formas: condenado a ter uma dinâmica
económica caracterizada por ciclos económicos
expansivos curtos, seguidos de recessões longas e
largas recuperações, sendo que a perpetuação no
tempo desta dinâmica económica pode condenar o
Euro à extinção, devido à contestação popular e ao
surgimento de partidos antieuropeus. Urge que os
políticos tenham coragem de fazer o que tem de ser
feito: a união fiscal, ou uma Europa a duas velocidades, com duas moedas, ou então, num extremo, que
a Alemanha saia do Euro e que volte ao seu marco.
Porque a economia e política fiscal não estão dissociadas da economia monetária, são duas faces da
mesma moeda (nunca melhor dito!) e para que haja
um equilíbrio deve prevalecer a harmonia de forma
a que os desajustes e desigualdades sejam sanados.
No nosso país há uma tendência que se tem
vindo a generalizar desde que a troika chegou
a Portugal e já depois dela se ter ido embora:
a subcontratação de trabalhadores. A subcontratação de trabalhadores é, de uma forma muito
sucinta, o pedido de serviços de capital humano
de uma empresa principal a uma outra empresa
secundária (muitas vezes de trabalho temporário)

[DIREITO TRIBUTÁRIO]
que lhe fornecerá os trabalhadores necessários.
Sucede que o vínculo laboral de tais trabalhadores será estabelecido com a empresa secundária,
mas nunca com a empresa onde o trabalhador
exerce efectivamente a sua actividade. Esta modalidade de emprego deve ser o expoente máximo da
precaridade em Portugal. Mas porque é que acontece esta aberração? Para as empresas cortarem
nos gastos com o pessoal. Suponhamos a seguinte
hipótese: um antigo quadro de uma reconhecida
empresa nacional auferia em final da carreira, antes
de se reformar, cerca de 3.000 euros líquidos por
mês. A empresa onde exercia as suas funções recorreu a uma empresa secundária para contratar um
trabalhador que o substituísse. A empresa secundária suportava o pagamento da remuneração mensal
desse trabalhador e todas as obrigações fiscais e
com contribuições para a Segurança Social, sendo
que a empresa principal pagava à empresa secundária (e não ao trabalhador, que depois receberia
muito menos) cerca de 5.000 euros por mês. Parece
que foi um mau negócio? Claro que não. Porque nos
3.000 euros líquidos por mês que ganhava o antigo
quadro que se reformou, não estão incluídas as contribuições para a segurança social, os impostos, os
seguros e outras responsabilidades inerentes a ter
um trabalhador com contrato de trabalho. É possível
que por mês, essa empresa despendesse com esse
alto quadro à volta de 9.000 euros. Subcontratando
alguém paga apenas 5.000 euros. Mas claro, esse
trabalhador não tem nem metade das regalias do
antigo, e a empresa onde exerce efectivamente as

fiscais às empresas que contratem quadros jovens.
Como já foi referido, um dos grandes problemas
e entraves ao desenvolvimento do nosso país
e à sua competitividade tal como à atracão de
investimento estrangeiro é a sua alta taxa de
tributação. Temos alguns dos impostos mais
elevados da OCDE em relação ao nosso poder
de compra. As empresas estão sufocadas por
tributações e impostos e por isso têm de recorrer
a subterfúgios para poder contar com os trabalhadores que necessitam, aumentando assim a
precarização dos trabalhadores, principalmente
jovens. Só para dar um exemplo, o nosso IVA de
23% é um assombro. Quando compramos alguma
coisa, praticamente ¼ do dinheiro que pagamos
vai para o Estado. Se compramos algo por 100
euros, 23 euros vão para o Estado. Esta situação é
algo surpreendente, pois não temos a noção. Por
exemplo, na América do Norte os produtos estão
à venda com o preço sem IVA, só depois quando
chegamos à caixa é que pagamos a totalidade
do valor. Não costuma ser assim uma surpresa
muito grande, porque o IVA é cerca de 8%. Se um
produto custa 10 euros, pagamos 10 euros e os
80 cêntimos do IVA. Mas já imaginaram o que
não seria se em Portugal fosse a mesma coisa?
Levávamos alguma coisa à caixa do supermercado ou loja que custasse 10 euros e teríamos
de suportar mais 2 euros e meio. É uma grande
diferença, e acho que é por isso que os preços
em Portugal, quando estão nas estantes das lojas
já incluem o IVA. E não falemos da gasolina e

fundamental reduzir impostos. Uma redução de
impostos libertaria as empresas para fazer mais
investimentos, contratar mais pessoal e aumentar
salários, tal como atrairia investimento estrangeiro
e mais importante: evitaria as engenharias fiscais
e a tentação de se colocar o dinheiro em paraísos
fiscais e estimularia os contratos dignos. Muitas
vezes quem pode colocar o dinheiro em paraísos
fiscais, são entidades com grande capital, fazendo
com que quem suporte o aumento de impostos
sejam as pequenas e médias empresas e o cidadão médio. Com menos impostos, aumentaria o
consumo privado e a atividade económica. Acredito
que o ponto ótimo de impostos foi ultrapassado
(com isto refiro-me que com um maior aumento
de impostos, não se arrecada mais senão menos,
pela contração da atividade económica), pelo que,
se diminuíssem os impostos a receita fiscal seria
possivelmente maior. O Banco Central Europeu
defende uma taxa de inflação perto dos 2% e
anda já há quase 5 anos a imprimir dinheiro e,
nada! Porque será? Porque a atividade económica
pouco aumenta, o dinheiro não entra na economia. Um dos principais fatores que estimula a
inflação é o aumento de salários. O que temos
visto nestes últimos 10 anos é uma diminuição
do poder de compra e uma estagnação dos salários. Os mais jovens que se iniciam no mercado de
trabalho muitas vezes vêem-se confrontados com
salários miseráveis. Por isso, é premente reduzir
impostos para estimular a economia e para o tecido
empresarial português poder aumentar os salários

a mesma proposta. Embora desta vez pareça existir
mais abertura por parte do nosso Presidente em
promulgar o diploma. A justificação assenta no facto
de existirem países Europeus que têm a mesma lei e
mais: residentes portugueses no estrangeiro podem
ter a sua conta acedida pelas finanças portuguesas
para valores superiores a 50 mil euros e a situação
económica e financeira em Portugal é atualmente bastante distinta. Mas, analisando friamente a
questão, esta intromissão das finanças na nossa
conta bancária não mais parece que uma devassa
da vida privada, um Big Brother que se completa
nesta lei. Com a justificação de evitar as fugas ao
fisco, o Estado pode ter acesso a todo o tipo de
informação sobre a nossa vida. O extrato da nossa
conta bancária dá uma informação valiosíssima
sobre os nossos hábitos. Compras, férias, investimentos, dívidas, hipotecas, transferências… tudo
está explanado na nossa conta bancária. É o
fim da privacidade tal como a conhecemos. Que
informações serão utilizadas? Vai esta lei contra
a novo Regulamento de Proteção de Dados da
União Europeia? Não é, quiçá, o uso de meios
excessivos – por falta de regras especificadoras
de indícios ou riscos justificativos – no sacrifício
de direitos fundamentais? Além disso não abala
decisivamente o sigilo bancário em relação ao
Estado? E para quê promulgar esta lei, quando já
há várias situações de irregularidades que permitem ao fisco aceder às contas bancárias sem
dependência de autorização judicial, entre elas o
indício de prática de crime em matéria tributária,

suas funções, mas que não é a sua entidade empregadora, pode dispensá-lo em qualquer altura, sem
necessidade de suportar os custos da compensação pelo despedimento. Parece ser um negócio
excelente para todos, menos para o trabalhador.
Mas enganam-se. É um negócio bom apenas
para a empresa que fornece os trabalhadores, a
empresa secundária. A empresa que efectua a
subcontratação suporta menos custos, é verdade,
mas o investimento que faz nesse trabalhador em
termos de formação, o tempo que é despendido
com ele e o know-how que o trabalhador entretanto adquire, desaparecem com a cessação da
atividade. Mas será que as empresas estão interessadas neste tipo de trabalhador, tipo pastilha
elástica, mastiga e deita fora? Eu acredito que
não, mas muitas vezes não têm outra hipótese.
Com as elevadas tributações fiscais, contribuições
para a segurança social e o despedimento muito
difícil, as empresas muitas vezes não podem
arriscar. A melhor maneira de combater esta
abominação laboral é racionalizando a
tributação, diminuindo impostos
e concedendo benesses

gasóleo, aí é que é mesmo escandaloso. Mais de
60% do que pagamos é para o Estado! Se atestamos o depósito com 100 euros de gasóleo, entre
62 e 65 euros são para o Estado. Valeria a pena
todo esse “investimento” que fazemos no Estado
se se traduzisse em bons serviços públicos, em
boas escolas públicas, em bom Sistema Nacional
de Saúde e em ótimos serviços sociais. O busílis
da questão é que 4 milhões de portugueses
utilizam serviços de saúde privados e 2 milhões
têm seguro de saúde privado, pois os hospitais
públicos portugueses não conseguem responder
às necessidades da população devido à falta de
recursos humanos e meios tecnológicos. Cada
vez mais o Sistema Nacional de Saúde é para
os pobres, aqueles que não têm outra opção.
Na educação, quem pode coloca os filhos em
colégios privados, todos conhecemos a lentidão
da justiça em Portugal, para não falar nas horas
na fila de espera dos serviços públicos. Assim se
vê como é premente e urgente uma racionalização dos gastos no Mastodonte-Estado
e a diminuição das contribuições tributárias e respetiva burocracia. É

dos portugueses e oferecer condições dignas de
trabalho. Na tributação há que procurar sempre a
otimização e não aumentar cegamente os impostos,
pois muitas vezes isso é contraproducente, é necessário encontrar um equilíbrio e definitivamente
atualmente estamos bastante desequilibrados. Tem
de se apostar numa política fiscal agressiva de estímulo da economia, para quando chegar outra crise,
nos podermos defender melhor. Tem de haver uma
revolução no nosso sistema tributário, pois é um
obstáculo para o desenvolvimento do nosso país.
O Estado é muito bom a inventar novos impostos,
mas a melhorar, a otimizar e a eliminar alguns que
existem não é capaz.
Um dos aspetos que tem andado em discussão
desde 1999, ou seja, desde que o Bloco de Esquerda
entrou para o Parlamento, é o fim do sigilo bancário
e o acesso da Autoridade Tributária e Aduaneira às
contas bancárias dos contribuintes. Em 2016 foi
vetado um projeto-lei do Bloco de Esquerda, pelo
Presidente Marcelo Rebelo de Sousa (o primeiro
veto do Prof. Marcelo a este governo), em que era
proposto o levantamento do sigilo bancário a todos
os contribuintes com contas bancarias superiores a
50 mil euros. O Presidente da República escreveu
um longo texto a justificar as razões do veto presidencial, mas que se podem resumir ao facto da
economia portuguesa e principalmente o sistema
bancário português estarem a passar por uma situação extremamente delicada e complicada, pelo que
se verificava uma patente inoportunidade política
para a promulgação da lei. Assim evitava-se ferir
ainda mais a confiança dos portugueses no nosso
sistema bancário e não se reduzia o interesse do
investimento estrangeiro em Portugal. Ora, passado
ano e meio, o Bloco de Esquerda voltou à carga com

de falta de veracidade do declarado e de acréscimos de património não justificado. Também este
diploma é, nos seus termos, mais irrestrito do que
o vigente na maioria dos restantes países da União
Europeia. É o Facebook aplicado às finanças. Em vez
de progredirmos em relação à protecção da nossa
privacidade, cada vez somos mais envolvidos por
este Estado Big Brother que tudo quer controlar,
caminhamos como ovelhas sem pastor para esse
Estado distópico de Orwell. Não é que eu seja
contra esta medida, é muito importante combater
a fraude fiscal, pois se todos pagarem o que devem,
cada um tem de pagar menos e é uma maneira
óptima de reduzir impostos aumentando a eficiência da máquina recolectora. Mas nunca, nunca atropelando direitos fundamentais. Por isso, espero que
se discutam muito bem esta lei, tal como todas as
alternativas existentes. Porque não estamos a falar
da estabilidade do nosso sistema fiscal, estamos a
discutir algo muito mais importante: a nosso direito
à privacidade e a vivermos num estado que defende
o indivíduo como base da sociedade.
O Direito Tributário deve ser o ramo de Direito com
que os portugueses mais vezes se confrontam ao
longo da sua vida. É um ramo de Direito essencial
a um Estado Social na medida que tem como função redistribuir os rendimentos equitativamente
pelos cidadãos da Nação. Mas tem de ser muito
bem equacionado, pois a sua influência na vida dos
cidadãos é fulcral, tal como na atividade económica
e no desenvolvimento do país. Leis novas e alterações aos diplomas vigentes têm de ser muito bem
pensadas com o perigo de desencadear reações em
cadeia inesperadas. Por isso esta área do Direito é
das mais interessantes e importantes neste novo
século.
Agosto 2018
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[TURISMO NA UNIVERSIDADE DE COIMBRA]

A postcard from Coimbra

Desde 26 de Julho que está patente um exposição, na Universidade de
Coimbra, que mostra os espaços mais emblemáticos da cidade de Coimbra. A exposição, que ficará nas instalações da Universidade até setembro, pretende criar uma espécie de visita guiada à cidade de Coimbra,
fazendo que os visitantes da Universidade possam perceber o que existe
nesta belíssima cidade. Luís Filipe Menezes relembra que “e necessário
que os visitantes da Universidade de Coimbra possam ser canalizados
para a cidade e possam usufruir de tudo o que Coimbra tem para oferecer. Para isso, é preciso criar uma mostra do que existe. No fundo, esta
exposição permitirá lançar outros espaços que são dignos de visita pelos

O postal, mesmo vivendo numa era digital, continua a ser um símbolo
internacional de viagens e, através de uma foto, o fotografo Vitor
Murta apresenta, numa visão descontraída, aquele que pode ser o
olhar de um turista enquanto passeia por Coimbra. Cidade de ruas
estreitas, pátios e arcos medievais, foi berço de nascimento de seis
reis da Primeira Dinastia Portuguesa e da primeira Universidade do
país, uma das mais antigas da Europa, fundada em 1290. Contar a
história desta cidade é contar a história do início de uma nação. Numa
iniciativa única, esta exposição resulta do esforço conjunto de várias
entidades da cidade, criando assim os vários postais que levam o

Ficha Técnica

turistas e, no fundo, são essenciais para mostrar a nossa história”.

visitante a viajar por Coimbra.

Misericórdia; Universidade de Coimbra.
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Coordenação Geral: Luís Filipe Menezes; Mercedes Gonçalves
Curadoria: Sérgio Flores Design: Vitor Murta Colaboração: Catarina Freire;
Cristina Perestrelo Organização: Turismo Universidade de Coimbra

Parceiros
AC, Águas de Coimbra, E.M; Café Santa Cruz; Câmara Municipal de Coimbra;
Casa-Museu Elysio de Moura; Confraria da Rainha Santa Isabel; Diocese de
Coimbra; Direção Geral do Património Cultural; Direção Regional da Cultura
do Centro; Fundação Bissaya Barreto; Fundação Inês de Castro; Santa Casa da

[JOGOS EUROPEUS UNIVERSITÁRIOS COIMBRA 2018]

“Orgulhamo-nos de ter um Desporto Universitário
onde os estudantes são uma parte imprescindível”

ENTREVISTA A AMÍLCAR FALCÃO, VICEREITOR RESPONSÁVEL PELAS ÁREAS DE
INVESTIGAÇÃO, INOVAÇÃO, DESPORTO
E BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE DE
COIMBRA.

Realizaram-se, entre 15 e 28 de Julho, os Jogos
Europeus Universitários em Coimbra. As expetativas para o maior evento multidesportivo alguma
vez realizado em Portugal eram grandes. Qual é o
rescaldo que faz do evento? As expetativas foram
superadas?
O balanço dos Jogos Europeus Universitários 2018
(EUGames 2018) realizados em Coimbra só pode
ser positivo. A parceria entre a Universidade de
Coimbra (UC), a Associação Académica de Coimbra
(AAC), a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) e a Câmara Municipal de Coimbra
(CMC) funcionou em pleno. O Gabinete do Deporto
da Universidade de Coimbra (GDUC), liderado pelo
Secretário-Geral dos EUGames 2018, Mário Santos,
fez o seu trabalho com elevado grau de profissionalismo e os resultados estão à vista. A Universidade e a Cidade de Coimbra viram ser requalificadas
instalações um pouco por toda a cidade, com destaque para o Estado Universitário. Simultaneamente, o Desporto Universitário foi sendo promovido e
moldado através de múltiplas iniciativas, tendo-se
conseguido alterar a forma como os principais
parceiros (UCC/AAC) encaram atualmente o futuro.
A UC e a AAC foram dialogando de forma responsável, foram criando o seu modelo e, atualmente,
orgulhamo-nos de ter um Desporto Universitário
onde os estudantes são uma parte imprescindível
da estrutura. No nosso modelo ninguém manda
em ninguém, todos colaboramos. Se foi assim na
preparação dos EUGames 2018, no pós-evento a
consolidação é, por todos, assumida.
Relativamente às expectativas, sempre estivemos
conscientes do tamanho do desafio. Hoje, podemos
dizer que as expectativas não foram superadas,

[ Amílcar Falcão, Vice Reitor da Universidade de Coimbra

foram pulverizadas. A Cidade sentiu os EUGames
2018, a academia viveu os EUGames 2018 e o seu
legado é extraordinário. Tudo isto foi conseguido
com um orçamento muito contido mas escrupulosamente respeitado. As receitas próprias e o apoio
do Estado, com destaque para o Ministro Tiago
Brandão Rodrigues e o Presidente do IPDJ Augusto
Baganha, cobriram as despesas e, portanto, contas
feitas, não existem nem desvios nem buracos
financeiros. A somar a este cenário exigente, mas
que nos orgulha, juntemos o desempenho dos nossos atletas. A UC somou cinco medalhas de outro,
duas de prata e quatro de bronze. Uma prestação
excecional que lhe permitiu ser a Instituição de
Ensino Superior com melhor medalheiro (e com
distância ). As medalhas não eram (nem são) o
nosso objetivo, aquilo que queremos é que as
medalhas reflitam o trabalho de base e a organização exemplar do nosso Desporto Universitário.
Está em causa um modelo, uma organização, uma
estrutura e muito trabalho.
Quais foram, efetivamente, os grandes desafios dos
Jogos Europeus Universitários?
Para nós, desde o início tínhamos como dado
adquirido que a logística seria o nosso maior
pesadelo, nomeadamente o alojamento. Sabíamos da dificuldade que seria acolher cerca
de cinco mil pessoas (entre atletas, staff e
voluntários) em Coimbra. A Cidade colaborou e
conseguimos superar o desafio. Outro desafio
muito exigente era colocar nas mãos de jovens
voluntários, na sua maioria estudantes da UC, uma
fatia muito relevante da exigente logística dos
EUGames 2018. Fizeram um trabalho fantástico

e não existem adjetivos para qualificar a entrega,
superação e empenho com que desenvolveram as
suas funções. Sem eles nada teria sido possível e,
muito menos, com o orçamento de que dispunhamos. Provou-se que os jovens são o melhor capital
que temos e é nossa responsabilidade apoiar e
acreditar neles.
Com este evento, o Desporto Universitário ganha
uma nova dinâmica dentro da Universidade de
Coimbra?
Indiscutivelmente! Como já referi, o Desporto
Universitário foi sendo “trabalhado” em simultâneo
com a prepração dos EUGames 2018. Conseguimos
construir o nosso modelo. A UC a AAC falam a uma
só voz. Os resultados foram excelentes. O reconhecimento interno e externo foi fantástico. Portanto,
temos modelo, temos entendimento, temos objetivos e todos queremos o mesmo. Quando assim é
qualquer projeto é imparável.
A Universidade de Coimbra está preparada, neste
momento, para avançar para a organização de
outros eventos idênticos aos Jogos Europeus Universitários? Há projetos nesse sentido?
A UC vai seguramente avançar para a organização
de outros eventos relevantes no âmbito do Desporto Universitário. Quem organiza com sucesso
uns Jogos Europeus Universitários passa a integrar
um grupo restrito altamente credenciado para
futuras candidaturas a eventos dessa natureza.
Acresce que, embora o Desporto Universitário na
UC não dependa nem viva para a realização deste
tipo de eventos, a rentabilização do prestígio
alcançado passa também por essa vertente.
Agosto 2018
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“As mulheres têm características
diferenciadoras”
TEM 58 ANOS, É PRESIDENTE DO
BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME,
DA FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE
BANCOS ALIMENTARES CONTRA A
FOME E FUNDADORA DA ENTREAJUDA.
ISABEL JONET FALA-NOS, HOJE,
SOBRE A LIDERANÇA FEMININA E AS
CARACTERÍSTICAS DAS MULHERES QUE
AS TORNA SERES TÃO ÚNICOS.
Questionámos Isabel Jonet sobre como é ser
mulher empreendedora e líder nos dias de hoje.
A entrevistada respondeu de imediato que isso,
hoje, é “muito exigente. É verdadeiramente exigente ser mulher, líder e empreendedora, principalmente quando se tem famílias numerosas,
como é o meu caso. Antes de mais, é preciso
perceber quais são as prioridades, definir o que
fazer em cada dia e fazer escolhas”. Isabel Jonet
refere ainda que quando existe muito trabalho, a
organização e gestão do tempo é essencial para
haver um equilíbrio entre a mulher profissional
e a mulher de família. A verdade é que “poderia
envolver-me em mais projetos ou arriscar noutras
áreas, mas tenho a noção que acabaria por perder
essa componente pessoal e humana que é tão

Para Isabel Jonet, o papel das mulheres nas
organizações é fundamental. As mulheres têm, na
opinião da nossa entrevistada, uma sensibilidade
e um diferente olhar sobre as situações, tanto na
análise como na proposta de resolução de todo
o tipo de questões, sejam problemas ou desafios.
E, “acho que é absolutamente fundamental existirem homens e mulheres nas organizações. No
entanto, as mulheres cometem muitas vezes um
erro crasso, de tentar competir com os homens, no
mesmo plano, abdicando dessas características
tão diferenciadoras. Ser mulher é ser diferente
do homem”.
Mas afinal, quais são essas características únicas
das mulheres? Logo à primeira vista, salta-nos a
intuição e a capacidade de racionalizar as questões. Mas Isabel vai mais longe: “A complementaridade entre homem e mulher é fundamental.
Ambos têm características realmente diferentes.
Penso que, na sua maioria, as mulheres são mais
rápidas na perceção e mais ágeis na forma de
resolver alguns problemas e eu diria na adoção
de soluções que são mais práticas, resolvendo
as questões de forma diferente. E esta diferença
é uma riqueza imensa. Tentar que essa diferença
se esbata ou tentar uniformizar por via de uma

perante determinados assuntos. Dai que eu considere absolutamente fundamental que homens e
mulheres preservem as suas características inatas
e trabalhem em complementaridade. Isso sim,
torna as organizações mais eficientes”.
Depois de ter trabalhado sete anos no Comité
Económico e Social da Comissão Europeia, em
Bruxelas, e ter passado também por uma seguradora, Isabel Jonet afirma nunca ter sentido
qualquer tipo de discriminação por ser mulher.
E se é certo que existem mulheres com alguns
complexos que possam ver ataques onde eles
não existem, certo é também que “existem
homens que destratam e não reconhecem valor
às mulheres. As mulheres não são verdadeiramente aceites nas organizações e isso tem
que mudar”. Como? “Acho que muitas vezes as
mulheres não valorizam a arma forte que têm,
a maternidade. Cabe-nos uma parte importante
na educação dos filhos e fazer passar para os
filhos a mensagem da igualdade e do reconhecimento das mulheres é essencial para que
exista uma verdadeira mudança de paradigma.
Temos que ensinar que homens e mulheres,
embora diferentes, devem ter igualdade no
acesso às oportunidades. Esta é uma mudança

fundamental para mim e, portanto, prefiro manter
a harmonia do que já existe”. No entanto, a exigência a que se refere a nossa interlocutora não
se resume a questões imateriais, também a nível
físico as exigências se acumulam: “Não é possível
estar em todo o lado, sempre a correr, sempre
a resolver questões sem que isso signifique um
desgaste físico intenso”.

pretensa igualdade é um erro tremendo. As
mulheres são diferentes dos homens, nascem
diferentes, a natureza faz com que sejam diferenças e essas características devem ser preservadas. A igualdade que deve existir é a nível dos
direitos”. Pessoalmente, “eu trabalho num setor
tendencionalmente feminino, o setor social, mas
é fundamental o olhar e a perceção dos homens

cultural e, como tal, tem que começar na base,
na educação das nossas crianças”. Sabendo que
ainda existem situações de desigualdade entre
homens e mulheres, Isabel Jonet considera
ainda que nos últimos 20 anos a sociedade
evolui muito e começa agora a dar um outro
enfoque à mulher enquanto trabalhadora, líder
e empreendedora.

“O “multitasking” da
mulher, distingue-a!”
ENTREVISTA A ELVIRA FORTUNATO, VICE-REITORA PARA A
INVESTIGAÇÃO DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, DIRETORA
DO CENIMAT – CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DE MATERIAIS E
PROFESSORA NO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DOS MATERIAIS
NA FACULTADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE
NOVA DE LISBOA.

[ Elvira Fortunato
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[ Isabel Jonet

Ser mulher, na investigação, é um desafio?
Qualquer profissão é um desafio e requer muita
organização e acima de tudo escolhas (não
somos nem super-mulheres nem super-homens),
pelo que a investigação não foge a essa regra e
no caso de ser mulher independentemente de
ser investigação ou outra profissão qualquer é
sempre um desafio, em especial no caso de se
constituir família. Mas como costumo dizer quem
corre por gosto não cansa, e mesmo sendo a
investigação uma profissão bastante exigente,
em especial se quiser estar sempre na “crista do
conhecimento”, aí sim é mesmo um desafio, mas
não pelo facto de ser mulher. Hoje em dia é mais
difícil fazer investigação por exemplo, em Portugal, devido ao conjunto de regras que bloqueiam

[NÓS MULHERES!]

Racionalidade, intuição e flexibilidade
definem o conceito de Mulher
SORAYA GADIT É MULHER,
EMPRESÁRIA E EMPREENDEDORA.
DEPOIS DE 15 ANOS NA INDÚSTRIA
FARMACÊUTICA, LANÇOU-SE NUMA
ÁREA COMPLETAMENTE DIFERENTE E
DOMINADA PELO SEXO MASCULINO.
SAIBA COMO SORAYA GADIT FUGIU AO
PRECONCEITO DE SER MULHER NUMA
ÁREA DE HOMENS.
A área das tecnologias é, tendencionalmente masculina. Segundo nos confessa Soraya Gadit, não é
muito comum ver mulheres associadas às IT e isso
fez com que a entrada nesta área de negócio fosse
bastante desafiante: “Quando comecei nesta área,
fui algumas vezes colocada em causa precisamente por ser mulher. O que percebe uma mulher de
tecnologia? Mas foi precisamente isso que fez com
que eu exigisse mais de mim e da minha equipa
e, em vez de apresentar um trabalho a cem por
cento, apresentasse trabalho a 300 por cento”.
Atualmente, Soraya Gadit é CEO da InoCrowd, uma
empresa de inovação aberta em Portugal que tem
por objetivo facilitar a ligação entre entidades do
Sistema Científico Mundial e Empresas/Organizações que necessitam de inovar acelerando todos

relação a ser mulher”. No entanto, Soraya Gadit
acredita que o estigma foi ultrapassado e, hoje,
“as pessoas já reconhecem o meu valor. A verdade
é que quando temos que trabalhar mais para nos
afirmarmos, o trabalho sai melhor”. Hoje, com seis
anos de mercado, muitos casos de sucesso e muitas referências, já não “sinto essa desconfiança e
esse preconceito”. Existem dois casos de sucesso
que marcaram Soraya Gadit ao longo destes anos.
No primeiro, a Volkswagen Autoeuropa pretendia
encontrar um novo processo de testar soldaduras
que não implicasse a destruição de 6 veículos
por ano. Este novo procedimento deveria ainda
otimizar significativamente o tempo de análise da
qualidade das soldaduras, apresentar potencial de
padronização no Grupo Volkswagen, ser aplicável
em ambiente industrial, ter custo reduzido e retorno do investimento num prazo inferior a um ano.
Em 2012, a ANA Aeroportos recorreu à InoCrowd
com o intuito de resolver o problema das falhas
de captação do sinal de GPS, o que dificultava a
localização das aeronaves que se encontravam em
zonas cobertas. Apesar de não ser considerado um
problema perigoso, levava a que a ANA aeroportos
despendesse de custos elevados na gestão aeroportuária. Em abril desse ano, o desafio foi lançado

pelos professores António Rodrigues, Francisco
Cercas, José Sanguino e Pedro Sebastião, docentes
do IST e do ISCTE-IUL.
Questionámos Soraya Gadit sobre a importância
da mulher nos negócios e o que distingue a liderança feminina da masculina. A nossa entrevista
responde que, acima de tudo, “a intuição e a capacidade de respirar muito antes de reagir. Penso
que as mulheres conseguem ter uma visão muito
mais alargada das situações. Não consigo ver os
negócios como uma folha de cálculo. Quando
não consigo fechar um negócio, por exemplo,
analiso a situação de uma forma holística e não
entrego a conclusão aos números. Além disso,
a mulher é muito mais racional, multitasking,
e isso permite-nos uma versatilidade e uma
capacidade de adaptação incrível. E não nos
podemos esquecer que as mulheres, por todas
as desconfianças de que são alvo, estão sempre
a tentar ser melhores e isso faz toda a diferença
no seio de uma organização”.
Soraya Gadit, CEO da InoCrowd confessa que
trabalha com paixão, mas ainda assim é preciso
trabalhar muito para que as coisas aconteçam.
Ser mulher trouxe alguns dissabores no início da
aventura como empreendedora, mas a verdade é

os processos de inovação na sua organização.
Os primeiros anos foram difíceis, “já não bastava
ter que lançar uma marca e uma empresa, ainda
tinha que me debater com esse preconceito em

na plataforma InoCrowd e foram apresentadas 25
soluções, sendo três internacionais. O projeto vencedor foi o do grupo de Investigação de Sistemas
de Rádio do Instituto de Telecomunicações, gerido

que com trabalho e resiliência conseguiu afirmar
a sua marca e a sua empresa. Hoje, ser mulher
não é mais um entrave, antes uma característica
que faz com que o sucesso seja uma constante.

quem quer trabalhar e consegue acima de tudo
financiar os laboratórios de investigação com
verbas fora do orçamento de estado e extremamente competitivas, como é o caso dos projetos
europeus e, em particular, as bolsas financiadas
pelo Conselho Europeu de Investigação, isto sim
é que é um grande desafio e, por outro lado, um
grande desgaste uma vez que o país não está a
tirar o melhor partido do que melhor se faz em
investigação em Portugal.

Acho sim que na área da investigação os detalhes são mais importantes que tudo o resto,
pois na maioria dos casos é o detalhe que faz
com que uma descoberta seja feita ou não,
tenha sucesso ou simplesmente seja descontinuada. Penso que isso não é uma coisa que
se possa dizer mais feminina, temos homens e
mulheres de elevada qualidade na investigação científica em termos internacionais e não
penso que esteja relacionado com o género. Há
uma coisa que as mulheres fazem melhor que
os homens (em termos médios claro) que é a
capacidade de “multitasking”, isso é sim uma
vantagem e que se for explorada também em
termos profissionais acaba por se revelar numa
preciosa. Podemos eventualmente ter áreas

científicas que sejam mais apelativas para um
determinado género, mas depende acima de
tudo da personalidade de cada pessoa, da capacidade de se interrogar, de nunca estar satisfeito, querer sempre mais, ter uma paixão viciante,
eu costumo dizer que os investigadores são
como os artistas, nunca estão satisfeitos, querem fazer sempre mais e melhor.

Recentemente conseguiu um Advanced Grants
ERC. Considera que a paixão e a sensibilidade própria da mulher contribui, em grande escala, para o
seu sucesso na área da Ciência e da Investigação?
Não gostaria de colocar a questão dessa forma.

No seio das organizações, as mulheres podem ser
elementos fundamentais para atingir níveis de
excelência?
Neste caso em concreto acho que sim, as mulheres são fundamentais em qualquer organização
e isso tem de ser mais valorizado, pois como
se pode constatar e, mais uma vez, em todas as

[ Soraya Gadit

profissões as mulheres apresentam percentagens
bastante inferiores quando se comparam cargos
de chefia, ainda é muito difícil atingir o topo em
especial quando falamos de organizações com
chefias maioritariamente masculinas. Penso que
isso está a mudar pois também se tem observado, ultimamente, mais incentivos para que isso
aconteça, quer por parte da sociedade em geral
quer também por decisão das próprias mulheres.
É uma questão de tempo. Representamos 50% da
população, não há razão para que esse número
não esteja alinhado com tudo o resto e mais,
costumo dizer que trabalho em equipa é fundamental (a frase não é minha mas adapta-se bem):
“Se quiseres chegar depressa vai sozinho, se quiseres chegar longe vai acompanhado”
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“Gerir pessoas é muito mais do que dizer
a alguém o que fazer no dia-a-dia”
Quem é Carla Patronilho?
Sou mãe, escuteira e profissional determinada, cautelosa, ponderada, paciente, pró-ativa, e resiliente.
Tenho uma grande capacidade de me auto-motivar e de motivar quem me rodeia e tenho facilidade
de comunicar e de me relacionar com o próximo. Sou respeitadora e sei ouvir os que me rodeiam,
antes de tomar decisões. Iniciei a minha carreira profissional como consultora de RH, na Quatro SI,
uma empresa que foi a minha verdadeira escola de vida profissional. Ainda na Quatro SI, desempenhei funções de gestão de projeto e angariação de novas oportunidades de negócio em clientes
da base instalada. Mais tarde, trabalhei na IBS, uma empresa multinacional que adquiriu a Quatro
SI. Foi nesta organização que me lançaram o desafio de dedicar metade do meu tempo de trabalho
à área comercial, continuando a trabalhar como consultora e gestora de projeto na outra metade,
de forma a continuar a garantir um elevado grau de satisfação dos clientes. Abracei esse desafio
sem hesitar, o que contribuiu para que continuasse a crescer profissionalmente. Passei por algumas
outras organizações onde tive oportunidade de alargar os meus conhecimentos e de colocar em
prática os conhecimentos adquiridos nas organizações por onde passei. Na People For People, tento
liderar pelo exemplo. Como conheço todas as áreas do negócio, é-me particularmente fácil debater
ideias com os meus colegas sobre variados temas, desde a análise e gestão de produto, passando
pela consultoria e pela área comercial. Tento estar presente em todos os projetos e ser a cara da
nossa organização.

[ Carla Patronilho, CEO da People for People
QUEM O AFIRMA É CARLA
PATRONILHO, CEO DA PEOPLE
FOR PEOPLE, UMA DAS POUCAS
CONSULTORAS TECNOLÓGICAS E DE
RECURSOS HUMANOS PORTUGUESAS.
SAIBA MAIS NA ENTREVISTA CEDIDA
AO PAÍS POSITIVO.
A People for People é uma empresa que atua
numa área de fulcral importância para as empresas: Os recursos Humanos. Como surge a People
For People e o que traz de novo para o mercado?
A People For People surgiu no final de 2016, quando
identifiquei um conjunto de oportunidades. Por um
lado, existia uma organização que se estava a dedicar e especializar somente nas áreas da distribuição
farmacêutica e indústria, não tendo know-how suficiente para continuar a suportar a área de recursos
humanos. Por outro lado, existia um conjunto de
profissionais muito experientes na área da Gestão
do Capital Humano e na área das tecnologias de
informação de apoio à Gestão do Capital Humano,
com a ambição de dar um novo rumo à sua carreira.
A People For People nasceu desta conjugação de
fatores. Desde que iniciei a minha carreira, o mer-
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cado das tecnologias de apoio à gestão passou por
três fazes: a primeira, que coincide com o início da
minha carreira, em que as organizações começaram
a perceber a importância da tecnologia nos processos de gestão; uma segunda fase, que coincide
com uma época de franca expansão internacional
do tecido empresarial português, em que as organizações decidiram começar a copiar a todo o custo
os standards internacionais nas áreas da gestão e
consequentemente na área das ferramentas tecnológicas de apoio à gestão; por fim, uma terceira fase,
em que finalmente as organizações começaram a
perceber que cada uma delas era única e que precisavam de soluções desenhadas de raiz. As soluções
desenhadas de raiz funcionam bem nas organizações de grande dimensão, porque habitualmente
têm capacidade financeira para financiar as equipas
que trabalham permanentemente alocadas aos
seus projetos. No entanto, a maioria das empresas
portuguesas não tem essa capacidade financeira e
como tal, é fundamental pensar nessas empresas,
que são o motor da nossa economia e ajudá-las a
ter soluções totalmente customizadas e adaptadas
às suas pessoas e à sua cultura. Em suma, educar
para uma gestão estratégica de Pessoas, ter a capa-

cidade de perceber que cada organização é única e
como tal tem necessidades únicas, ter a capacidade
de desenvolver tecnologia flexível que se adapte às
pessoas e às suas necessidades sem que as obrigue
a adaptarem-se aos constrangimentos técnicos e
tecnológicos das ferramentas, e ter o know-how
da nossa equipa, torna-nos das poucas consultoras
tecnológicas e de recursos humanos portuguesas.
Quais os serviços que colocam à disposição dos
vossos clientes?
Os nossos clientes têm à sua disposição uma
equipa multidisciplinar que os apoia com diferentes serviços como a Consultoria, Auditoria, Formação, Outsourcing personalizado e Implementação
da nossa solução, o Innergy RH. Os nossos serviços encontram-se segmentados em duas áreas:
uma especializada na Gestão do Capital Humano
das mais diversas organizações, desde o setor
agrícola, passando pela industria e terminando
nas dos seriços, nas quais incluímos a banca e
administração pública, e outra especializada em
apoiar as empresas prestadoras de serviços de
recursos humanos a desenvolver o seu negócio
nas mais variadas áreas, nomeadamente nas

As soluções desenhadas
de raiz funcionam
bem nas organizações
de grande dimensão,
porque habitualmente
têm capacidade
fnanceira para
fnanciar as equipas
que trabalham
permanentemente
alocadas aos seus
projetos
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áreas do trabalho temporário, recrutamento e
seleção, formação, outsourcing administrativo de
recursos humanos, saúde e segurança no trabalho,
entre outras.
Qual é a diferença da abordagem ao mercado
feita por uma mulher?
É difícil generalizar as diferenças na abordagem ao mercado de pessoas com géneros diferentes, porque essa abordagem depende muito
do mercado que estivermos a considerar. Por
exemplo, ao longo da minha carreira de consultora, sempre tive mais dificuldade em participar
em projetos vendidos e geridos por homens,
não porque sejam maus gestores ou péssimos
comerciais, mas porque a área da gestão de
recursos humanos, além de bastante complexa, é
tradicionalmente feminina. Por norma, “eles” têm
tendência para pensar que “nós” somos bastante
complicadas e acabam por simplificar o que não
pode ser excessivamente simplificado. A experiência dita-me que nós mulheres não somos nem
melhores nem piores do que os homens. Somos
simplesmente diferentes: mais ponderadas, mais
sensíveis às necessidades alheias, mais objetivas,
mas não deixando de imprimir bastante emotividade ao nosso quotidiano.

“As grandes diferenças
estão na capacidade de
analisar as situações
que ocorrem com as
pessoas com quem
partilhamos o dia-a-dia
com mais moderação
e bom senso e na
preocupação em ouvilas atentamente”

Quando falamos de pessoas e de capital humano,
a forma como uma mulher lida com as situações
é diferente?
Conforme já mencionei, a figura feminina está

inclusive os de liderança. Atualmente, considero
que ser uma mulher, líder e empresária não é tão
complicado quanto se possa pensar. Basta sermos
nós próprias e encararmos as situações com que

por parte de alguns gestores. No entanto, estou
convicta de que estas práticas estão gradualmente a decrescer nos últimos anos e que a tendência
é que se tornem residuais a médio/longo prazo.

pela minha participação nessa luta ser motivada
por princípios e não por más experiências. Tenho
de agradecer a todos os meus antigos superiores hierárquicos (todos homens…) que tiveram

historicamente ligada à gestão de pessoas e do
Capital Humano. Embora as estatísticas salariais
permitam aferir que o custo da mão-de-obra
feminina é mais baixo, prefiro acreditar que
este fator se deve ao maternalismo associado
à mulher. Gerir pessoas é muito mais do que
dizer a alguém o que fazer no dia-a-dia… É ter
a capacidade de observar os outros e com base
nos seus gestos, atitudes e palavras perceber o
que lhes vai na alma, o que os move, muito à
semelhança da capacidade de uma mãe para com
os seus filhos. Por isso, acredito que as mulheres
lidam com as outras pessoas de forma diferente, personalizada. Isto não significa que sejam
melhores ou piores, até porque muitas vezes
também é importante que haja uma voz mais
austera e atitudes menos emotivas, que tal como
nas famílias, estão mais associadas à figura do
pai e consequentemente do homem. Assim, penso
que as grandes diferenças estão na capacidade de
analisar as situações que ocorrem com as pessoas
com quem partilhamos o dia-a-dia com mais
moderação e bom senso e na preocupação em
ouvi-las atentamente, pensando sempre que cada
pessoa é uma pessoa diferente e que tem de ser
tratada de acordo com o seu perfil.

nos deparamos com ponderação e perseverança.
Acima de tudo, é essencial nunca desistirmos
perante as adversidades que nos vão surgindo, e
que são muitas.

Um bom exemplo de igualdade pela diferença é
uma empresa industrial que visitei há algumas
semanas. Nessa visita, a diretora de recursos
humanos referiu por diversas vezes exemplos de
contratação de mulheres, até que a dada altura
um colega meu lhe perguntou diretamente qual a
razão de contratar apenas mulheres. A sua resposta foi: são mais eficientes nestas funções. Quando
o meu colega concluiu, com base nessa resposta,
que a percentagem de mulheres deveria rondar
os 90%, enganou-se, e a explicação foi a seguinte:
na outra parte do processo de fabrico, os homens
são mais eficientes e produtivos. Esta é uma organização que consegue garantir uma percentagem
igual de ambos os géneros, não só na gestão da
organização, mas também na área operacional.
Este exemplo permite-me concluir que é inevitável que existam funções genericamente mais
adequadas a mulheres e outras genericamente
mais adequadas a homens. Mas penso que não
podemos, nem devemos generalizar!

a humanidade de me tratar a mim e às minhas
colegas de forma igual aos demais.

Ser mulher, líder e empresária, nos dias de hoje, é
ainda uma tarefa complicada?
Ao longo da história da humanidade, foram muitas as mulheres que lutaram para a construção do
mundo em que hoje vivemos, e que tiveram um
papel fundamental para ultrapassar as fronteiras
que até então existiam e nos eram impostas
pela sociedade, impedindo-nos de demonstrar
o nosso potencial nos mais diversos cargos,

Trabalha de perto com recrutamento e seleção
de recursos humanos. Na sua opinião, quais são
as características que fazem da mulher um ser
diferente?
Enquanto recrutadora, sinto que somos mais
observadoras e atentas aos pormenores que
podem fazer a diferença, sendo simultaneamente mais cautelosas nos discursos que utilizamos. Enquanto recrutada, dada a nossa condição
humana, é inevitável não nos sentirmos diferentes quando a maioria dos recrutadores faz questão de se intrometer na nossa vida familiar Que
mulher é que nunca ouviu perguntas como: pensa
ter filhos? Quando? Essa mesma condição faz com
que sejamos mais expeditas e eficientes do que
os homens nalgumas funções e tarefas e menos
noutras. No entanto, estou convicta de que somos
mais ponderadas e determinadas na candidatura
e posterior aceitação de uma oferta de emprego.
Ao nível do recrutamento, sente algum tipo de
discriminação por parte das empresas na hora de
escolher contratar um homem ou uma mulher?
O primeiro desafio do recrutamento está na
estereotipização associada a algumas empresas,
cargos, funções e tarefas. O segundo desafio é
acabar com a discriminação negativa e infundada
das mulheres, que está patente nas atitudes de
alguns recrutadores e na cultura das organizações. Sinto que ainda existe alguma estereotipização e discriminação negativa das mulheres

Para as mulheres, e no que diz respeito ao mercado de trabalho, há ainda muita luta a ser travada?
Tenho de agradecer a todas as mulheres que me
antecederam, principalmente à minha Avó e à
minha Mãe, por também terem tido a capacidade
de lutar e de se afirmarem para que eu e todas
as outras mulheres das gerações mais novas
pudéssemos ter a qualidade de vida e o nível de
participação social que temos hoje. No entanto,
ainda há muita luta a ser travada e muitas conquistas a atingir. Felizmente, ao longo da minha
carreira tive de conviver com essa realidade de
discriminação uma única vez. À exceção dessa
situação passageira, sinto-me uma privilegiada

Gostaria de deixar alguma mensagem aos nossos
leitores?
Sinto que na maioria das vezes temos tendência a
ser extremistas e isso preocupa-me. Naturalmente
que não devemos ser submissas, mas também não
nos devemos tentar sobrepor a ninguém, como
alguns grupos feministas extremistas sugerem que
se faça. Para o bem e para o mal, mulheres e
homens serão sempre diferentes e enquanto ambos
os géneros não perceberem isso, continuará a existir
discriminação de oportunidades, seja de género,
credo, natureza étnica, entre outros... Devemos
trabalhar para atingir os nossos objetivos, defendendo aquilo em que acreditamos, e sem nunca nos
desviarmos dos nossos princípios. O respeito pelo
próximo e muita perseverança, são, do meu ponto
de vista, os segredos do sucesso. É neste espirito de
flexibilidade, liberdade e diversidade humana que
o projeto People For People assenta, pois penso só
assim ser possível dar uma resposta personalizada
às mais diversas dimensões e realidades humanas
com que nos deparamos no nosso quotidiano.
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“Ser mulher e empresária, requer
uma gestão do tempo ao segundo”
MULHER, MÃE, ESPOSA, EMPRESÁRIA
E APAIXONADA. É ASSIM QUE
PODEMOS APRESENTAR CLÁUDIA
MARIZ GRANCHO, CEO DA PRIOVIDA.
LICENCIADA EM PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL PELO ISPA E COM
PÓS GRADUAÇÃO EM GESTÃO NO
ISEG, CLÁUDIA ASSUME-SE COMO
UMA APAIXONADA PELAS ATIVIDADES
RELACIONADAS COM A FAMÍLIA E É,
PRECISAMENTE AÍ, QUE DESENVOLVE A
SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL.

[ Cláudia Mariz Grancho, CEO da PrioVida
A PrioVida nasce em 2013, depois do nascimento
da segunda filha de Cláudia em 2012: “Tivemos
necessidade de apoio pontual para tomar conta
das crianças e, após uma consulta ao mercado, não
encontrámos nenhuma potencial solução que conseguisse transmitir-nos a confiança necessária para
avançar com a contratação do serviço”. Foi no decurso

Mas foi para perceber como é ser mulher, mãe,
empresária e líder que entramos à conversa com
Cláudia Mariz Grancho. Numa conversa intimista,
fala-nos de como é ser gestora de uma empresa
direcionada para pessoas.

dessa experiência que surgiu a ideia da PrioVida Kids.
Da ideia passou-se ao projeto e, em Março de 2013,
nasce a PrioVida Kids. Desde esse dia que a PrioVida
Kids tem como principal objetivo criar as condições
necessárias aos pais, para poderem ter uma vida pessoal e profissional ativa, com a confiança de que os
seus filhos ficam entregues a profissionais altamente
qualificados e experientes, ajudando desta forma a
melhorar a qualidade de vida da família e permitir
um desenvolvimento feliz e saudável da criança.
Com a PrioVida a crescer, “constatámos que efetivamente estávamos a disponibilizar um serviço que
permitia às famílias, disporem de tempo adicional
para fazerem o que gostassem e assim contribuir
para a sua felicidade”. Esta foi a razão por que se
criou a PrioVida e a Visão que temos para o futuro
e expansão da mesma. PrioVida quer exatamente
dizer PRIOridade à VIDA e é nesse sentido que
“pensamos o futuro da empresa, tocando todas
as vertentes que inevitavelmente nos consomem
tempo e que podemos utilizar de uma forma que
nos torne mais felizes. Afinal de contas o tempo é
o Bem mais precioso de que dispomos e é preciso
não esquecer que é limitado”. Foi também com
esta visão que, em 2016, Cláudia fez nascer a PrioVida Seniores e Adultos com Necessidades Especiais, um serviço disponibilizado aos mais Seniores
e/ou às suas famílias e cuidadores, para permitir
que estes possam desfrutar da vida de uma forma
mais simples e melhor. A nossa entrevistada refere
ainda que, o crescimento acelerado da PrioVida
tem feito com que outras áreas não estejam a ser
trabalhadas. No entanto, “as vertentes PrioVida
Home e PrioVida You poderão avançar num curto
espaço de tempo”, juntando-se às já existentes
PrioVida Kids e PrioVida Seniores.

Definitivamente que não. Ser mulher e empresária,
requer uma gestão do tempo ao segundo. Eu sou
mulher, esposa, mãe e empresária e tento chegar com
a mesma disponibilidade, vontade e energia a todas
elas, uma vez que não negligencio as minhas funções
em nenhuma delas, até porque sou apaixonada por
tudo o que faço e tento tirar prazer de tudo o que
faço. Obviamente que não sou uma super mulher,
mas dou o meu melhor. Para isso é fundamental ter
a compreensão e o apoio da família. O meu marido
apoia-me em 100% e as minhas filhas, sei que têm
um enorme orgulho. Na empresa tenho uma equipa
5 estrelas, que veste verdadeiramente a camisola e
está comigo incondicionalmente em todas as frentes,
o que é sem dúvida uma mais-valia.
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Hoje em dia, é fácil ser-se mulher e empresária?

Sabemos que as mulheres trazem, para o seio das
organizações, algumas competências e características únicas. Na sua opinião, qual é a verdadeira mais-valia da visão feminina na liderança da PrioVida?
Entendo que na PrioVida há mais do que a visão
feminina na Liderança. A PrioVida é uma empresa
que atua numa área muito sensível da nossa sociedade – A Família. Eu sou mãe e filha e por isso em
cada resposta que damos, a minha preocupação é
perceber se aquela resposta era a ideal para mim e
se a pessoa escolhida é a certa para tomar conta das
minhas filhas ou para apoiar os meus pais ou sogros.
Se eu me sentir confortável com a resposta, então
estamos a oferecer a melhor solução aos nossos
clientes. Recordo-me que o primeiro recrutamento
que fiz em Abril de 2013, não tinha nada para oferecer às pessoas, a não ser um projeto que eu acreditava ser ganhador e a promessa que ia trabalhar muito
para fazê-lo crescer. Passados cinco anos temos uma
equipa com 72 pessoas, algumas estão connosco

Marca 5 Estrelas
A PrioVida Kids é uma marca 5 Estrelas. Qual
a importância deste galardão?
Ser uma marca 5 estrelas é acima de tudo um
enorme orgulho e uma enorme responsabilidade. Este prémio resulta do reconhecimento dos
nossos clientes. De um total de 986 inquiridos
a PrioVida Kids alcançou uma Satisfação Global
de 82,3%, o que nos deixa imensamente felizes. Mas esta distinção só é possível e deve-se
essencialmente à equipa PrioVida, porque todos
trabalhamos com igual paixão, motivação e
entrega. Agora, temos a responsabilidade de conseguirmos superar-nos e sermos ainda melhores.

desde o primeiro recrutamento. Obviamente que por
apostar muito na qualificação das pessoas, há uma
certa volatilidade, mas quem nos acompanha há
alguns anos, quando vai ao nosso site e vê a nossa
equipa, há rostos que permanecem inalteráveis e isso
é muito bom. Eu sou naturalmente empática, vivo
intensamente os projetos em que acredito e consigo

A mulher acaba por ter uma noção de família e de
responsabilidades familiares diferentes?
Será? Cerca de 40% das pessoas que nos contactam
são homens. A mulher tem uma forma diferente de
estar em família, mas não tem necessariamente que
ter uma noção de família e de responsabilidades
familiares diferentes. Obviamente que todos car-

transmitir isso à equipa. Para mim os colaboradores
da PrioVida são mais do que isso, são pessoas com
as quais me preocupo e que tudo faço para que se
sintam bem e para lhes permitir irem mais longe.
Existe entre todos nós um laço forte de pertença
e de luta pelo todo, e penso que a eventual sensibilidade emocional extra que na generalidade,
as mulheres têm, permite a tal mais-valia que na
PrioVida em particular tem resultado muito bem
até aos dias de hoje

regamos com o peso da nossa cultura. As barreiras
culturais são as mais difíceis de ultrapassar, mas
creio estarmos a conseguir. Se antigamente procurar
uma ama ou apoio para os pais era tarefa da mulher,
hoje em dia isso já não acontece. Posso dizer-lhe que
os nossos dois primeiros serviços de ama de longa
duração foram contratados por pais.

Temos a noção de que as mulheres olham para as
empresas de uma forma mais lata, encarando os
desafios e os problemas de maneira diferente do
homem. Para si, quais as características femininas
que fazem a diferença na hora de decidir?
Eu sei que tenho uma visão diferente da forma
como entendo a empresa da visão do meu marido,
por exemplo. Mas a verdade é que eu sou de psicologia e ele é da área financeira. Temos aqui não
só o género como a formação a impor-nos formas
diferentes de conceber a empresa, de encarar os
desafios e de pensar cada passo. Se, se entende
por características femininas a intuição, a sensibilidade, a dedicação e intensidade ou a atenção
aos pormenores. Sim eu sou exatamente assim e
é desta forma que a PrioVida é conduzida diariamente. Não gosto de tomar decisões imprudentes,
não dou o passo maior do que a perna e recuso-me
a lançar para o mercado um novo serviço que não
esteja plenamente pensado, testado e apresentando as soluções que no meu entender são ótimas.
Fomento a proximidade entre os elementos da
equipa e a proximidade com as famílias. É fundamental a existência de confiança e de uma comunicação fluida e sem ruído entre todos.

Quais os grandes projetos de futuro para a PrioVida?
Diversificar a oferta da PrioVida Kids e a nossa área
de abrangência. Pedem-nos para chegar cada vez
mais longe, para estarmos presente em cada vez
mais cidades; Consolidar a PrioVida Seniores apresentando um leque de serviços mais abrangente
de respostas para seniores, adultos com necessidades especiais e cuidadores; Abrir as novas áreas
- PrioVida Home e a PrioVida You, que apesar de já
se encontrarem idealizadas, ainda não foi possível
de concretizar.

Telm.: 91 230 02 11
Email: geral@priovida.com
www.priovida.com
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As mulheres têm dado provas no mercado
de trabalho e em posições de liderança
ENTREVISTA A SARA DO Ó, CEO DO
GRUPO YOUR, UMA EMPRESA QUE
PRESTA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
DE CONTABILIDADE, AUDITORIA E
CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA.

Quem é a mulher por detrás do Grupo Your?
Sou alguém com vontade de criar um projeto à minha imagem, baseado nos valores que acredito
serem essenciais tanto na vida pessoal como na gestão dos negócios. Otimista por natureza sou uma
pessoa de fé e bastante resiliente, com uma grande vontade de viver a vida e criar… Sempre com o
lema: WORK HARD, PLAY HARD!

[ Sara do Ó, CEO do Grupo Your

O Grupo Your permite o crescimento, sustentado, das empresas. Porque sentiu necessidade
de criar uma empresa de raiz, numa área tão
competitiva?

Há uma verdadeira diferença na abordagem ao
mercado feita por uma mulher? Ou seja, a mulher
encara o mercado e as empresas de uma forma
distinta de um homem?

construtivas são bem-vindas. Mas quando uma
mulher se dedica à vida profissional, muitos
ainda a julgam por ser negligente na vida familiar. É fundamental saber resistir a estes julga-

No entanto, há áreas onde ainda se nota maior
desigualdade, como por exemplo na tomada de
decisão da esfera económica e financeira. Prova
disso é a lei da paridade de género, que intro-

Ao fim de dois anos numa big four de auditoria e
consultoria descobri onde podia impactar. Aliado
à vontade de querer construir algo à minha imagem nasceu a Your Office. Uma empresa de contabilidade com um posicionamento disruptivo das
tradicionais do sector. Queríamos ir além do serviços prestados nos gabinetes de contabilidade
by the book. Focadas em elevados níveis de excelência e na proximidade na relação com o cliente,
pretendíamos atingir o mercado das Pequenas e
Médias Empresas através da qualidade do serviço
prestado, a preços mais competitivos do que as
grandes empresas do sector, mas com o mesmo
nível de excelência.

Não. Simplesmente os homens ao longo dos
tempos sempre foram mais visíveis no mercado,
é uma questão histórica. O crescimento da posição das mulheres no sector empresarial está a
crescer a olhos vistos. Cada vez mais aparecem
talentos “escondidos” que provam que o mercado
empresarial é para homens e mulheres. Um dia
não será tema

mentos e ao mesmo tempo gerir o sentimento
de culpa. O apoio familiar, uma boa gestão da
agenda e de prioridades são fundamentais no
equilíbrio entre a vida profissional e familiar. Eu
por exemplo, no início do ano escolar da minha
filha peço sempre a agenda das festas escolares
para fechar esses horários.

duz uma quota mínima de género nas administrações e órgãos de fiscalização das empresas
públicas e empresas cotadas em bolsa. Esta
medida parece-me um acelerador que vai permitir alertar consciências, quebrar tabus e
dar mais força às mulheres. Mas é essencial
cumpri-la com consciência e não apenas no
sentido de cumprir números. Tenho a certeza
que as mulheres saberão gerir este período
de transição da melhor forma. Estou certa que
brevemente este tipo de medidas naturalmente
deixam de ser necessárias. Neste momento
infelizmente, é um acelerador necessário. Um
preço que pagamos agora, mas que nas gerações futuras nem sequer vão pensar nisso.

Quais são os serviços basilares do Grupo Your?
O core business do Grupo Your assenta na prestação de serviços especializados de contabilidade
e payroll, bem como na área de auditoria, consultoria fiscal e financeira. Em paralelo, oferecemos
serviços em várias áreas de suporte como otimização de custos, segurança e saúde no trabalho,
recursos humanos e tecnologias de informação.
Por ser mulher, sentiu alguma dificuldade acrescida na hora de lançar a sua empresa? A área da
contabilidade é, na sua generalidade, um mundo
de homens.
Foi um desafio. Não só por sermos mulheres,
mas também por sermos jovens. Comecei a Your
com 26 anos e havia algum receio por parte dos
clientes, principalmente porque estávamos a falar
de números. Mas ao longo do tempo fomos conquistando a confiança e hoje orgulho-me de dizer
que grande parte dos nossos clientes nos chegam
por recomendação.

Há quem afirme que a mulher gere situações e
não números. Estando a Sara centrada nos números, como faz a gestão da sua empresa?
A gestão da empresa tem sido um longo caminho com desafios a cada ano. Primeiro, quatro
pessoas, depois 30…agora 180 pessoas. Tento
gerir da forma como gostava que me gerissem.
Não só selecionar colaboradores com competências técnicas, mas essencialmente com ética
de trabalho, mantendo uma estrutura simples
sem excessos de burocracia, com uma definição
clara do caminho que cada um poderá seguir.
Uma “severa” cultura de responsabilidade com
liberdade, assente na partilha do erro, na
entreajuda e na defesa conjunta da equipa e
dos objetivos da empresa. Tento dar sempre
prioridade as decisões que impactam com as
pessoas. Orgulho-me de saber o nome de todos
e um bocadinho da sua história . e irmos crescendo e evoluindo como equipa.
É ainda difícil ser mulher, empresária e líder? Ou
é fácil conjugar todas as facetas que uma mulher
enceta?
Para conseguirmos conjugar todas as facetas,
é importante aprender a resistir à critica e à
culpa. Sobretudo para as mulheres. As críticas

Como gestora e líder, quais são, na sua opinião, as
características que distinguem as mulheres dos
homens no mercado de trabalho?
A velocidade a que acontece um dia de trabalho, o
ritmo alucinante de todas as rotinas do dia a dia
e a vida familiar, os filhos, a escola e horários são
hábitos a que as mulheres, estão perfeitamente
habituadas e gerem de forma única. Talvez, por
terem de gerir tantas tarefas ao mesmo tempo
sejam mais dinâmicas, párticas na resolução de
problemas e preparadas para os desafios que um
trabalho de excelência necessita.
A mulher é uma mais-valia nas organizações?
Acredito que a mais-valia nas organizações são
as pessoas. São o ativo mais importante. Independentemente de ser mulher ou homem, o importante é termos as pessoas certas, nos lugares
certos, no momento certo.

Que mensagem deixaria a todas as Mulheres?
As mulheres são ainda muito promovidas pelas
concretizações passadas e os homens pelo potencial futuro. O marketing pessoal e o networking
são essenciais. Se terminarem uma reunião tarde
e os colegas vão sair para jantar ou beber um
copo com o cliente, as mulheres não devem ter
medo de acompanhar a equipa. É importante
comunicar, conviver e partilhar fora do escritório.
Pode-se pensar que não, mas esses momentos
têm impacto nas decisões. Quem não aparece é
esquecido.

Faz ainda sentido, nos dias de hoje, lutar pela
igualde de género e de oportunidades? Ou, na
generalidade, as mulheres conseguiram já afirmar-se no mercado de trabalho?
Penso que nos últimos anos tem havido uma
evolução na igualdade de género e de oportunidades. As mulheres têm dado provas no mercado de trabalho e em posições de liderança.
Agosto 2018
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“A igualdade de género começa
a ser encarada como uma vantagem”
FÁTIMA PINTO DA SILVA, DIRETORA
GERAL DA GLOBALIS, EM ENTREVISTA
AO PAÍS POSITIVO.
Antes de mais, importa apresentar a Globalis. Quando
surge a empresa e quais os serviços que coloca à disposição do mercado?
A Globalis Viagens chegou a Portugal em 2015. É uma
multinacional com escritórios em São Paulo e Lisboa
e com um escritório de representação em Luanda. A
Globalis surge da necessidade de expandir a atividade
para geografias estratégicas, servir e consolidar contas
nas várias geografias, provocando o “cross selling”.
Temos muitos projetos futuros que passam pela Europa, e Portugal é uma importante porta de entrada não
só para o velho continente como também para África,
nomeadamente para os países de expressão portuguesa. A nossa Missão tem por objetivo a redução de
custos, controlo da informação e conforto/segurança
dos viajantes. Temos um posicionamento muito atual
com modelos de operação inovadores, tecnologia de
última geração e modelos de remuneração dinâmicos,
que privilegiam a transparência e a gestão global
de conta. O nosso foco é que todos os colaboradores saibam tudo sobre o cliente, o que resulta num
produto completamente adequado ao que é pedido
e conquista satisfação e confiança. Queremos estar
onde os nossos clientes precisam de nós, geográfica e
operacionalmente, avaliamos as suas necessidades e
criamos soluções operacionais e financeiras á medida.
A Globalis é uma empresa especializada em viagens e
eventos corporativos. Neste sentido, e porque apostam
bastante na área corporate, quais são os principais
pontos distintivos da Globalis?
Primamos pela inovação através da utilização de
ferramentas que nos permitem evidenciar os prazos
e qualidade de resposta. Efetuamos uma gestão
personalizada do programa de viagens do cliente
com objetivos claros (negociação especifica com
fornecedores/definição e monotorização de politicas
de viagem) que permitem repartir em partes iguais
as poupanças alcançadas; na Organização de Eventos a criatividade distinguimo-nos por “pensar fora
do quadrado”, o que nos permite apresentar ofertas
diferenciadas com um resultado de maior impacto e a
um menor custo; na área de Incentivos e Campanhas
trabalhamos em completa sintonia com todos os
parceiros, empresas e agências de comunicação, para
que cada viagem seja verdadeiramente exclusiva e
preparada sob a identidade do cliente. Decidimos em
2016 apostar na certificação do Sistema de Gestão
da Qualidade pela ISO 9001/15, tendo renovado em
2018 pelo 2º ano consecutivo a acreditação. É nossa
convicção que a qualidade da prestação de serviços na
nossa atividade depende em muito da eficiência dos
processos. Além disso, a certificação é uma forma de
testar permanentemente a robustez dos processos e
assumir o compromisso de melhoria constante. Somos
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Quem é Fátima Pinto da Silva?
Mãe de duas filhas, Fátima Pinto da Silva é licenciada em Turismo pelo Instituto de Novas Profissões e
Pós-Graduada em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa. Iniciou a sua atividade profissional em
1989 no antigo e emblemático Hotel Penta Lisboa onde exerceu funções na Receção e Coordenação de
Grupos durante dois anos. Até 2014 ocupou o cargo de diretora-geral em Portugal, acumulando com o
cargo de Diretora de vendas para Angola e Moçambique, da Carlson Wagonlit Travel (CWT). O projeto
Globalis surge no momento certo e foi naturalmente o passo seguinte e acredita que este é o Grande
Projeto da sua vida profissional.

[ Fátima Pinto da Silva, Sócia e Diretora Geral
acionistas da Go4Travel, o maior grupo Português de
Agências de Viagens, que nos permite acompanhar
tendências, observar as boas práticas internacionais,
congregar e analisar indicadores de mercado e trabalhar em conjunto com os melhores parceiros de
negócio para disponibilizar aos nossos clientes as
ofertas mais competitivas de mercado. Acima de tudo
somos profissionais de Viagens e posicionamo-nos
como “Membro da Equipa do Cliente”, queremos que o
cliente se concentre no seu negócio.
Para si, quais os principais desafios que uma mulher
enfrenta, nos dias de hoje, enquanto líder e empresária?
Sendo um tema atual, temos assistido a uma mudança
de mentalidade e ações, largamente discutidas, legisladas e muito incentivadas quer a nível nacional quer
ao nível da União Europeia, e que alerta essencialmente para a responsabilidade social das empresas. O
objetivo é alcançar o equilíbrio entre os sexos. É possível encontrar horários e condições de trabalho, que
permitam aos colaboradores, independentemente do
género, da melhor forma, verem atendidas as necessidades das suas vidas pessoais, sem prejuízo das
respetivas carreiras profissionais. Hoje em dia encontramos empresas, privadas e públicas, que praticam
estas políticas dando acesso aos seus colaboradores a
serviços de infantário; prestação de cuidados a idosos;
flexibilização de horário de trabalho/teletrabalho;
licenças maternidade/apoio a família como incentivo
à maior participação do pai na vida familiar. Esta
mudança permite encontrar modelos de otimização
dos recursos humanos das empresas, contribuindo de

uma forma relevante para o aumento da produtividade e para a inovação empresarial.
Há ainda preconceitos relativos à gestão feminina?
O preconceito vai mais além que a diferença entre os
sexos, inclui as relações sociais e também a dimensão
política. Resultado de todo o trabalho que tem sido
desenvolvido por muitos países, com o compromisso
para a Igualdade de Género, a tendência é para que as
diferenças diminuam. A realidade é que as empresas
começam a encarar a igualdade de género como uma
vantagem para o seu negócio. A diversidade permite
novas abordagens e novos modelos de gestão que
estão assentes no acesso equilibrado de mulheres e
homens a cargos de liderança e também à correta
adequação dos sistemas de remuneração. É com este
sentimento que atuamos na Globalis!
De que forma considera que as suas características
femininas contribuem para o sucesso alcançado pela
Globalis?
O sucesso da Globalis não está diretamente ligado às
minhas caraterísticas femininas ou das colaboradoras
da Globalis (notar que é um setor de atividade maioritariamente feminino…).
O sentimento é muito mais de construir empresas
melhores, com uma atitude ambiciosa e de parceria,
para desta forma contribuirmos para uma sociedade
melhor e mais sustentada. É importante questionar
todos os dias se o que estamos a fazer tem os melhores resultados. Tudo depende das qualificações, existem homens e mulheres com exatamente as mesmas
competências. É uma realidade, e só tendo este enten-

dimento é que as empresas se podem desenvolver e
prosperar. Muitas empresas têm beneficiado por apostarem na diversidade de género, pois permite-lhes ter
abordagens mais alinhadas com o mercado.
Quais são essas características que, na sua opinião,
marcam a diferença entre homens e mulheres empresários? A capacidade de uma análise mais alargada e
a emoção na hora da decisão poderá ser uma dessas
diferenças?
Existe quase que uma “obrigação” no sentido de reconhecer na mulher um determinado estilo de liderança.
No entanto, não considero que as mulheres têm um
estilo de liderança diferente, o que se verifica é que
temos características distintas. Todos nós somos um
resultado de um percurso, tudo depende da nossa
socialização até aqui. Logo não podemos afirmar que
existem diferenças significativas entre a forma de
gestão de mulheres e de homens. Ou seja, desde que
tenhamos a mesma experiência os resultados das nossas ações podem ser exatamente iguais. E não se trata
de ser melhor ou pior. Temos que considerar que existem diferenças de sexo e diferenças de género. É por
este motivo que existem profissões e funções que são
classificadas como masculinas (racional e competitivo) e outras femininas (emocional). Culturalmente os
portugueses seguem um modelo hierárquico formal e
paternal e nesse sentido podemos afirmar que o estilo
de gestão masculino é mais premiado. Por outro lado,
os novos modelos de gestão apontam características
mais femininas na resposta aos novos desafios (comunicação, empatia, etc.). A interdependência de ambos
é a resposta para um modelo de gestão mais eficaz..

[NÓS MULHERES!]

“A liderança constrói-se, aprende-se,
experimenta-se, reforça-se”
ENTREVISTA A ANA BEIRÃO, CEO DA
ONE TO ONE, UMA EMPRESA QUE SE
DESTACA NA ÁREA DA TECNOLOGIA DE
MARKETING.

Consegue dar-nos exemplos de características femininas que sejam uma evidente mais-valia?
Fala-se muito na intuição feminina, mas há quem avance com a forma prática de agir como uma das
principais características distintivas das mulheres.
Não podemos generalizar. Há qualidades partilhadas tanto por homens como por mulheres. Mas,
claramente, as mulheres são mais pragmáticas, mais verdadeiras, mais generosas, mais conciliadoras
e sim, têm um sexto sentido. Ao preocuparem-se mais com os outros conseguem intuir a sua personalidade e antecipar melhor os conflitos. A sua genética social incute-lhe valores mais éticos e
mais justos. Não tenho dúvidas em afirmar que se as mulheres tivessem mais poder, teríamos menos
corrupção e mais justiça social.

[ Ana Beirão, CEO da One to One

Como é, hoje, ser mulher no mundo dos negócios?
Eu não vejo as mulheres como “aves raras” nos
negócios. Claro que há muito menos mulheres
empresárias ou gestoras do que homens, mas
porque as mulheres têm, de forma geral, muito

sentem que precisam. Se me pergunta se é fácil
liderar sendo mulher eu nunca tive problemas
em fazê-lo. Nunca me senti desautorizada por
nenhum homem; nem por nenhuma mulher….
e sempre tive equipas muito unidas, motivadas

homens ou mulheres, deveriam compreender
o que as novas tecnologias lhes podem trazer
de benéfico e positivo à sua vida profissional.
Eu não escrevo código, mas consigo formular
problemas numa lógica informática. É por isto

homens como com mulheres. Mas, da minha
experiência, quando encontramos mulheres
que se destacam, elas são as melhores profissionais!! Não dispensáveis, mesmo!

mais papéis a desempenhar na sociedade, do
que os homens. Os homens, regra geral, podem-se concentrar só na sua atividade profissional.
E quando têm tempo, então, ajudam-nas. As
mulheres não. Elas têm de conseguir equilibrar
um sem número de tarefas e responsabilidades diárias e, quando são empreendedoras,
gestoras ou empresárias, têm ainda de gerir ou
partilhar a gestão de uma empresa, com toda
a complexidade que ela encerra: de recursos
humanos, clientes, parceiros, fornecedores, …
de garantir negócio, de perceber os ciclos de
vida da empresa… e ainda lhes têm de sobrar
tempo para estarem sempre bem-dispostas,
afáveis, agradáveis, lindas e maravilhosas. E a
verdade, é que muito poucas mulheres estão
disponíveis para tudo isto. Sim, porque dá
muito trabalho e exige muitos sacrifícios. E
como consequência, cada vez mais as mulheres
gestoras são mães mais tarde ou optam mesmo
por não ter filhos, privilegiando a realização
pessoal, na profissão.

e colaborantes.
Fala-se, cada vez mais, da igualdade de género.
É ainda fundamental que existam estas preocupações?
Os homens protegem-se muito uns aos outros
e o mundo corporativo e político tem vivido,
desde há séculos e séculos, desta proteção
mútua. Muito se evoluiu, desde o pós 2ª guerra
mundial, no que respeita à condição feminina
e ao seu papel na sociedade e nomeadamente,
nas empresas. Há setores onde hoje as mulheres circulam de igual para igual (como no caso
do marketing) mas há outros em que é realmente muito difícil romper a teia masculina .
Eu não sou a favor das quotas no feminino. O
mérito tem de prevalecer ao género. Até porque, para preencher a quota, a tendência vai
ser para se escolherem as mulheres que já circulam nesses corredores: as mulheres-homens-gestores. Feitas à sua imagem e semelhança...

que a nossa oferta tem evoluído tanto. A minha
visão é que todas as pessoas (principalmente
as crianças!) deviam ser ensinadas a pensar em
tecnologia. Como se aprende línguas, devia-se
aprender a lógica que está por detrás da tecnologia. E se assim fosse, o papão da Inteligência
Artificial ou do Machine Learning seria muito
mais atenuado, pois as pessoas estariam mais
abertas à mudança e teriam mais competências para enfrentarem os ciclos da sociedade
e os desafios que a tecnologia não vai parar
de trazer. Isto daria mais confiança e menos
insegurança aos milhares de pessoas que se
confrontam diariamente com a extinção dos
seus postos de trabalho Em vez de banidos,
fariam parte da mudança e acrescentavam a
sua voz e inteligência, com todo o mérito, à
evolução da sociedade, pois auto-sustentar-se-iam e criariam novos postos de trabalho. A
tecnologia deve ajudar-nos a viver e não ser a
base da vida.

Como mulher, empresária e empreendedora,
alguma vez se sentiu discriminada?
Não guardo memórias de discriminação. Lembro-me que quando acabei o curso não pude
concorrer a um emprego porque era mulher.
Nessa altura ainda havia empresas que só
recrutavam homens… Depois disso, tive algumas situações onde fiquei com sérias dúvidas.
Concursos perdidos; projetos chumbados… mas
nada disso me tirou o sono.

Ser mulher nas novas tecnologias é, ainda hoje,
encarado como algo estranho? Há ainda quem
se interrogue sobre as capacidades femininas
nestas áreas?
A One to One fez o seu percurso de serviços
de marketing para a tecnologia de marketing
e como fui eu a levar este movimento, não
me parece estranho… . embora para quem
conheceu a One to One há 10 ou 15 anos,
não seja imediato compreender este novo
posicionamento e o nosso modelo de negócio.
Mais uma vez, há menos mulheres ligadas às
novas tecnologias pois é ainda uma área muito
“masculina”. Mas o grande ponto é que hoje,

Na sua opinião, qual a importância das mulheres nas organizações?
Há organizações maioritariamente femininas e
outras maioritariamente masculinas. Depende
do negócio, da cultura, da sua localização e de
outros inúmeros fatores. As equipas precisam
de ser equilibradas em termos de competências e de complementaridade de perfis. As
mulheres, tendencionalmente, são mais organizadas e mais pragmáticas. Mas o importante é
a postura que se tem no trabalho. Ter uma atitude de contribuição para a empresa e não de
obrigação faz de cada um de nós melhores ou
piores profissionais. E isto passa-se tanto com

É fácil liderar, sendo mulher?
Ninguém nasce líder. A liderança constrói-se,
aprende-se, experimenta-se, reforça-se. Todos
os dias se dá mais um pequeno passo na caminhada da liderança. É como aprender a dar o
nó nos atacadores: aprendemos, treinamos e
depois, faz parte de nós! Quando as mulheres
não querem imitar os homens, elas podem ser
muito melhores líderes: são mais genuínas;
sabem ouvir os outros; são menos formais;
sabem ensinar e acima de tudo, não são conformistas: querem sempre aprender mais e
não têm problemas em pedir ajuda, quando

Gostaria de deixar alguma mensagem a todas
as mulheres que nos leem?
Sim. Fazer o que gostamos é a expressão máxima da nossa liberdade. O trabalho ocupa muitas horas do nosso dia-a-dia e fazê-lo no sítio
ou na função que não se gosta é meio caminho
andado para a frustração, com todas as consequências inerentes. Pode ser mais cómodo a
curto prazo, mas não é mais saudável a médio
e longo prazo. Porque não é só de dinheiro
que precisamos. Acima de tudo, precisamos de
saúde mental. Se a tivermos, teremos sempre
forma de viver e de progredir na vida. Por isto,
há que correr riscos e lutar por aquilo em que
acreditamos. E não desanimar às primeiras
contrariedades. No caso do empreendedorismo,
as mulheres têm vantagens enormes: uma
mulher empresária não precisa de provar nada.
Pode falhar à vontade no seu negócio pois
ninguém esperaria outra coisa…

www.one-to-one.pt
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“Tenho sorte de fazer o que gosto”
DIANA BRÁS, GERENTE DA
ANAMBCONSUL, FALA SOBRE A
IMPORTÂNCIA DAS MULHERES
NAS ORGANIZAÇÕES E DESTACA A
CAPACIDADE TÉCNICA COMO UMA ARMA
FORTE NO COMBATE A ESTEREÓTIPOS.
Quando surge a AnambConsul e quais os objetivos
que norteiam a sua atividade?
A ideia para a criação da Anambconsul surgiu com
naturalidade. Tinha já mais de dez anos de experiência
em diversas temáticas ambientais, nomeadamente
tratamento de águas e análises do ar em edifícios
e de poluentes em fontes fixas, tendo sido também
consultora independente no dimensionamento de
sistemas de tratamento de águas e diretora comercial
em diversas empresas do ramo. Este know how e experiência acumulados, o tema da qualidade de ar interior
em edifícios de serviços (QAI) ainda pouco explorado,
uma legislação recente e ainda mal compreendida e
carência de profissionais habilitados na área, foram o
mote para a fundação da empresa Anambconsul Consultoria e Análises Ambientais, no ano de 2010 e com
sede em Vila Nova de Famalicão. O objetivo era claro:
prestar serviços de consultoria na área de Qualidade
do Ar Interior em edifícios de serviços, destacar-se
no mercado pela diferença realizando um trabalho
de excelência, através do know-how especializado
de toda a equipa, da proximidade com o cliente e da
obtenção da sua confiança, culminando num serviço
de elevada qualidade. No entanto, o mercado não
reagiu como esperado, a crise financeira internacional
fez com que os governos remetessem para a “gaveta” a
legislação sobre QAI e o tema passou a ser apenas um
custo sem fundamento para as entidades. Foi neste
contexto muito negativo de mercado e com a perseverança que me caracteriza que, em 2011 a empresa
decidiu apostar numa área de Tratamento de Águas e
Prevenção de Legionella. Uma vez mais, com objetivos
claros e bem definidos, prestar serviços de consultoria
de excelência em sistemas de tratamento de águas de
piscinas e para consumo humano, dimensionamento,
fornecimento e instalação de sistemas e equipamentos, assistência técnica complementada com o apoio
técnico e formação junto do cliente. Fomos pioneiros
na temática de prevenção de Legionella quando ainda
ninguém falava do tema a nível nacional. Para a
Anambconsul o tema Legionella deve ser endereçado
através de um conceito diferenciador no mercado: para
prevenir é crucial ter um plano de avaliação de riscos e
planos de manutenção. A monitorização não são meros
resultados de análises, mas sim, inspeções aos sistemas e equipamentos e, para isso, é fundamental que
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Quem é Diana Brás?
Licenciada em Engenharia Biológica pela Universidade do Minho e membro efetivo na Ordem dos Engenheiros, Diana Brás é uma apaixonada pelo Ambiente. Considera-se uma mulher que preza o respeito pelo
próximo, proactiva e perseverante, que não desiste perante as adversidades, uma comunicadora nata, com
facilidade de adaptação em ambientes multiculturais, com capacidade de liderança e elevado sentido de
organização. Enquanto gestora é extremamente exigente, consigo e com os outros, mas considera ser essa
a chave para alcançar os objetivos a que se propõe e, acima de tudo, com a qualidade exigida. Reve-se, na
plenitude, na seguinte frase: “O génio começa as grandes obras, mas é o Trabalho que termina”.

peitado para cargos de topo. É difícil a afirmação de
uma mulher em áreas maioritariamente dominadas
por homens.

[ Diana Brás, Gerente
haja capacidade técnica para analisar os resultados,
realizar um plano de manutenção e pô-lo em prática,
consciencializando os responsáveis pela gestão de
edifícios da necessidade premente em “limpar, tratar e
desinfetar” os equipamentos produtores de aerossóis.
Só cumprindo os procedimentos de manutenção é
que se previne o aparecimento de Legionella e outras
patologias clínicas. Somos uma empresa que pretende
ser diferenciadora e, para o efeito, é obrigatório que
acompanhe as tendências tecnológicas mais recentes.
Com o advento da Internet das Coisas (IoT) e Indústria
4.0, apostamos num novo âmbito de atuação - Controlo
e Monitorização Remotos em sistemas de tratamento
de águas. Estes permitem às empresas obter dados
fiáveis em tempo real, promovendo um controlo eficaz
das instalações e são um importante suporte à tomada
de decisão. No decorrer do ano de 2017, aderimos a
uma rede de Networking de contactos (nacional e
internacional) com o objetivo de expandir o negócio,
criação de relações sérias e grandes parcerias e internacionalização.
Não é muito comum ver-se uma mulher a liderar uma
empresa da área da AnambConsul. Sente que esse
facto acaba por ser prejudicial?
De modo algum. O sucesso para a Anambconsul
advém do know-how e experiência da equipa e de ter
constantemente o foco na excelência e na satisfação
do cliente.
Na sua opinião, quais os verdadeiros desafios das
mulheres enquanto líderes e empresárias?
Contrariar a cultura e mentalidades existentes em
Portugal. Somos um país com uma cultura muito
paternal, em que o homem é mais valorizado e res-

Há ainda preconceitos relativos à gestão feminina?
Há determinadas temáticas nesta atividade que são
tradicionalmente desempenhadas por pessoas de
sexo masculino e existe, sem dúvida, desconfiança
na capacidade de uma mulher de executar determinados trabalhos. Não obstante, a Anambconsul tem
contrariado este obstáculo através da demonstração
de capacidade técnica, apresentação de soluções
viáveis e economicamente favoráveis ao cliente,
pondo como expoente máximo: dedicação e profissionalismo.
Com oito anos de atividade, a AnambConsul tem
vindo a afirmar-se no mercado. Sente que a visão e a
forma de gerir da Diana fazem a diferença?
Para iniciar um negócio é preciso coragem, criatividade e ser-se empreendedor. Fazer algo inovador,
não é necessariamente, ser novo produto/serviço,
mas sim, ser diferente. Para dar continuidade a um
negócio é preciso perseverança, energia e coragem
para ultrapassar vicissitudes, trabalhar arduamente,
mostrar ao cliente que somos o seu parceiro, mas
acima de tudo, ser o pilar técnico que alimenta uma
equipa de conhecimentos. Uma empresa são pessoas
e sem uma equipa motivada, enquadrada numa missão conjunta, não há empresa. Não há crescimento. A
AnambConsul cresceu muito nos últimos anos e isso
deve-se a um grande empenho e profissionalismo de
uma grande equipa que resultou num incremento do
volume de faturação de 45% em 2017. O caminho e
a estratégia de negócio passam por continuarmos a
conquistar novos clientes e novos horizontes, criar
negócios e com estes aparecerão novos desafios. Só
com os desafios e sempre em trabalho de equipa
é que alcançamos as soluções para mantermos e
crescermos com boas parcerias. Orgulho-me, particularmente, de saber incutir na equipa os princípios
básicos para um negócio de sucesso: aplicar boas

práticas e valores profissionais como ferramenta de
trabalho e garantir uma prestação de serviços sempre com elevada qualidade para manter a confiança
dos nossos clientes. A nossa visão é e será sempre
posicionarmo-nos no mercado nacional e internacional de forma a tornar percetível aos nossos clientes,
a competência e a eficiência dos serviços prestados.
Este foco na excelência é reconhecido pelos nossos
clientes, como atestam os 93% obtidos no Inquérito
de Satisfação de Clientes realizado em 2018 relativo
à “Qualidade na prestação de serviços”, numa amostra
de 58% de respostas.
A Diana considera-se uma apaixonada por aquilo
que faz? Pensa que essa paixão faz também toda a
diferença na hora de gerir a AnambConsul?
Sim, sem qualquer dúvida. O Ambiente sempre foi
uma das minhas “paixões” e tenho sorte de fazer o
que gosto, pôr em prática o meu conhecimento para
atingir os objetivos a que me proponho. Mas transmitir todo o conhecimento e experiência adquirida
ao longo de uma carreira de 20 anos à minha equipa
é nutri-los de conhecimentos. Sentir a minha equipa
motivada é um passo para a satisfação dos nossos
clientes e o garante do sucesso da empresa. Quando
se trabalha por uma “causa” é necessário que se “lute”
por ela e motivar a equipa é fazer com que esta se
empenhe na mesma causa. Revejo-me no lema “O
prazer no trabalho aperfeiçoa a obra”.
São diversas as características que diferenciam
homens e mulheres. No que diz respeito à gestão,
quais considera ser as mais vincadas?
Considero como características fundamentais a capacidade de saber ouvir e cultivar a expressão de
opiniões de toda a equipa; fomentar o trabalho em
equipa; acompanhar continuamente cada colaborador, de modo a facilitar a sua integração no seio da
empresa; valorização da autonomia e proatividade.
Como gestora, e tendo uma boa capacidade de
comunicação, crio facilmente empatia com clientes e
potenciais clientes.

[NÓS MULHERES!]

“Penso que nós mulheres não vamos
tão rápido, mas conseguimos ir mais longe.”
LÍGIA SÁ PODE DA CRUZ COELHO,
ADMINISTRADORA DA OVARGADO,
EM ENTREVISTA À NOSSA PUBLICAÇÃO
FALA DOS DESAFIOS DE LIDERAR
UMA EMPRESA NUM SETOR
MAIORITARIAMENTE MASCULINO.

Quem é Lígia Sá Pode da Cruz Coelho?
Desde tenra idade, Lígia Pode da Cruz Coelho, percorreu os corredores da Ovargado de mão dada com o
pai, Filipe Pode, fundador da empresa. Ainda jovem, começou a trabalhar nas férias de verão nas linhas de
enchimento de pacotes de ração, como punição pela sua rebeldia. Foi sendo promovida, tendo passado
pelos serviços administrativos e departamento comercial da empresa. Já munida de uma Licenciatura em
Gestão e Marketing e uma especialização em Economia e Gestão Empresarial, tornou-se Administradora
da Empresa em 2001, onde, aliado aos ensinamentos e valores passados na sua educação familiar, gere a
Ovargado com garra, dinamismo e uma dedicação extrema ao sucesso da Empresa. De uma inteligência
incomum, focada nos objetivos, decidida, de espírito inovador e criativo lidera a sua equipa de forma
determinada. É Mãe de 3 filhos, é comunicativa e sensível aos problemas dos outros. É uma mulher
empreendedora que valoriza a simplicidade, a humildade, o respeito e também os pequenos prazeres
da vida.

[ Lígia Sá Pode da Cruz Coelho

Como apresentaria a Ovargado e qual a principal
missão da empresa?
A Ovargado S.A. faz parte de um grupo económico
de cariz familiar sediado no Concelho de Ovar
com cerca de 100 colaboradores, distribuídos por

O facto de a empresa ser atualmente controlada
por mulheres, pode efetivamente acentuar essa
característica de querer ir mais além. No entanto,
e olhando para trás, a Ovargado sempre teve esta
postura no mercado. Acredito que faz parte da

duas unidades industriais. Estamos no mercado
há quase 40 anos e a nossa missão é produzir e
comercializar alimentos para animais, de reconhecida qualidade a preços competitivos. Temos
várias marcas registadas que comercializamos
tanto no mercado nacional como internacional.
As nossas marcas mais conhecidas são Internutri
e Avipar.

nossa cultura. Do nosso ADN.

Uma das principais características da Ovargado é
o constante investimento em desenvolvimento e
inovação, garantindo produtos de elevada qualidade para os animais. Considera que esta visão,
de estar em constante mutação, está relacionada
com a própria característica feminina de procurar
sempre ir mais além?

“Ser mulher...
É viver mil vezes em apenas uma vida.
É lutar por causas perdidas e sempre sair vencedora…
Ser mulher...
É subir degraus, e se os tiver que descer não precisar de ajuda.
É tropeçar, cair e voltar a andar.

Como é ser mulher, empresária num mercado
tão competitivo como é o da alimentação animal?
Não sabendo o que é ser homem, é difícil definir o que é ser mulher! Existe um poema de
uma autora brasileira, Silvana Budoc, que diz;

Ser mulher...
É saber ser super-homem quando o sol nasce.
E virar Cinderela quando a noite chega.
Ser mulher...
É ter sido escolhida por Deus para colocar no

mulher. Mas lá está, o sentido feminino, ajudou
a ultrapassar estes percalços - tive que contratar homens para fazer esse trabalho.

mundo os homens.
Ser mulher...
É acima de tudo um estado de espírito.
É uma dádiva...
É ter dentro de si um tesouro escondido
E ainda assim dividi-lo com o mundo!”

lhar o dobro para se conseguirem afirmar como
líderes. Sente essa necessidade? Considera que é
mais trabalhosa a gestão feita por uma mulher?
É mais trabalhosa porque nós somos nós! Somos
diferentes, pensamos de forma diferente, agimos
e reagimos de forma feminina, e isso por si só, dá
mais trabalho.

Penso que resume muito bem o que é ser mulher!
O que é, eu ser mulher. Quanto ao ser empresária
neste sector claramente dominado por homens…
é uma responsabilidade muito grande e um
desafio constante. Mas tenho que admitir que é
a minha praia…
Quais os maiores obstáculos ou desafios de uma
mulher empresária?
Penso que os desafios são similares aos que
se colocam a um homem empresário. São
a procura de conhecimento, de mercado, de
novas oportunidades, de recursos humanos
que permitam que a empresa continue a evoluir positivamente. Os obstáculos efetivamente
atingem um outro patamar… Ainda vivemos
numa sociedade patriarcal. Ainda é diferente
a forma como as instituições e organizações
avaliam empresários e empresárias. Mesmo no
nosso país. Senti e continuo a sentir algumas
dificuldades nomeadamente junto da banca
em fazer-me crer. E, se falarmos em mercados
externos é ainda pior. Pelo menos naqueles que
atuamos. Aquando da implementação do nosso
projeto de internacionalização, senti na pele a
desconfiança e desconforto que determinadas
culturas evidenciam quando confrontados com
mulheres à frente de empresas. Tive situações,
em que se recusaram negociar comigo, por ser

Muitas mulheres afirmam que têm que traba-

Na sua opinião, quais as verdadeiras mais-valias
que as mulheres – com todas as suas características tão distintas – trazem para o seio das
organizações?
O dito instinto feminino ou sexto sentido pode
efetivamente trazer vantagens em momentos
de tomada de decisão. A sensibilidade, tão associada às mulheres, faz com que tenhamos outra
visão quer perante novos desafios, quer perante
assuntos comuns do dia de trabalho. É essa
sensibilidade, essa capacidade de calçarmos
os sapatos dos outros, essa forma como reparamos nos pequenos detalhes e pormenores,
essa forma de analisar situações em diferentes
perspetivas, que nos tornam distintas. Penso
que nós mulheres não vamos tão rápido, mas
conseguimos ir mais longe.
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“Nunca me limitei por fator nenhum”
PAULA ADRIÃO COMEÇOU A SUA
CARREIRA PROFISSIONAL EM 1990, NA
ACCENTURE, NA ÁREA DA TECNOLOGIA,
REENGENHARIA DE PROCESSOS, GESTÃO
DA MUDANÇA. EM 2000 FOI NOMEADA
PARTNER (MANAGING DIRECTOR) DA
MESMA EMPRESA E, DE 2008 A 2016,
FEZ TAMBÉM PARTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA ACCENTURE EM
PORTUGAL, COMO RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE DE OPERATIONS. PERTENCEU
A UM GRUPO EUROPEU DEDICADO
AO DESENHO E VENDA DE GRANDES
CONTRATOS DE OUTSOURCING DE
PROCESSOS E TRABALHEI EM 8 PAÍSES DA
EUROPA, AMÉRICA LATINA E ÁFRICA. NO
PRESENTE MOMENTO, É CEO DA KEEPING
FIRST, EMPRESA RECENTE NO MERCADO
PORTUGUÊS (DESDE 2017) DEDICADA
À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, RPA E
SERVIÇOS COGNITIVOS.
Como apresentaria a Keeping First? O que oferece a
empresa ao mercado?
A Keeping First é uma empresa portuguesa com
competências sólidas na implementação de tecnologias emergentes de robotização de processos
(Robotic Process Automation), serviços cognitivos e
inteligência artificial. A empresa é formada por uma
equipa com décadas de experiência em consultoria
de gestão a nível internacional, estratégia e operações de negócio, tecnologia e digital, o que lhe permite apoiar as organizações suas clientes de forma
abrangente, garantindo o sucesso da implementação
de processos complexos de transformação digital.
Tendo construído um ecossistema muito rico com
outras empresas portuguesas e estrangeiras em termos de capacidades da chamada quarta revolução
industrial (4IR) e internet of Things (IoT), e parcerias
com os fornecedores líderes mundiais do mercado
de RPA e Machine Learning, estamos já a implementar soluções em vários setores, desde o setor financeiro à indústria e o grande consumo, crescendo em
apenas um ano de uma start-up para uma empresa
sólida que aposta ativamente no desenvolvimento
das capacidades tecnológicas em Portugal.
A Paula lidera uma empresa de tecnologia. É ainda
hoje difícil afirmar uma empresa desta área sendo
mulher? Há ainda quem se interrogue sobre as capacidades femininas nestas áreas das tecnologias?
O talento e capacidade de inovação não são reconhecidamente sensíveis ao género do indivíduo, e
sendo estes dois dos fatores competitivos críticos de
que as organizações necessitam para sobreviver e
criar vantagens no mercado em que atuam, é lógico
que de forma pragmática estas deverão ter como
princípios base a igualdade e a meritocracia. No
meu caso, sinto-me muito reconhecida a líderes e
mentores que me deram as mesmas oportunidades
e ensinaram ao longo do extenso percurso que
me trouxe até aqui, a nunca me limitar por fator
nenhum, e é essa a mensagem que poderei deixar a
mulheres de novas gerações.
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[ Paula Adrião

Na sua opinião, o que traz a sua visão feminina para a
gestão e alcance do sucesso da Keeping First?
Internamente à minha organização, penso que
pelo facto de ser mulher tenho uma maior tendência a acompanhar de perto os elementos e
o crescimento da equipa, as suas necessidades
e o seu desenvolvimento profissional e pessoal,
uma vez que apostamos em elementos muito
jovens, muitas vezes ainda recém-licenciados para
os fazer progredir não só com um know-how
tecnológico diferenciador mas também com os
valores pessoais correctos; entreajuda, espírito de
equipa, partilha de conhecimento, acessibilidade
e atitude positiva. São aspetos muito importantes. O bom desenvolvimento destes valores
vai determinar também o futuro desta empresa,
obviamente para além de uma estratégia e uma
visão de gestão adequadas. De uma forma geral,
há também uma série de outras capacidades
para além do desenvolvimento das equipas que
devemos adicionar como importantes na liderança
feminina – a capacidade de motivar, de delegar
tarefas, de comunicar de forma assertiva, aberta
e positiva, e de saber estabelecer a cooperação, e
sobretudo, de demonstrar uma atitude permanente de abertura e de inovação. No meu caso, e em
relação aos nossos clientes, tenho sempre como
linha orientadora que, sendo o RPA uma tecnologia que permite obter novas capacidades, o que
é realmente importante são as organizações, e a
sua capacidade de reação e de aprendizagem na
mudança inevitável do seu modelo operativo, e
uma visão mais holística da forma de apoiar essas
necessidades.
As mulheres são elementos fundamentais nas
empresas. Consegue dar-nos exemplos de características femininas que sejam uma evidente mais-valia?
Todos nós conhecemos vários estereótipos associados ao sucesso na liderança que são, normalmente,
interpretados como um estilo “mais masculino” de
controlo e comando hierárquico, e no entanto, em
vários estudos sobre liderança, é revelada uma maior
eficácia para o que já foi considerado “um estilo
mais feminino” de gestão orientado à colaboração
e inclusão. Como o nosso meio envolvente é mais
complexo em termos de variáveis a gerir numa base
diária, e é sobretudo dominado por uma sociedade
baseada cada vez mais no conhecimento, a liderança

moderna tem de ir necessariamente mais longe
e abranger para além das capacidades e padrões
críticos de sucesso reconhecidos até aqui, uma maior
diversidade de perspetivas e uma maior flexibilidade
para adaptação a ciclos de mudança mais rápidos
e à influência cada vez maior dos ecossistemas
empresariais. Em muitas organizações de sucesso a
liderança é cada vez mais exercida de forma interdependente, partilhada e distribuída, posicionando-se
os seus líderes no centro da decisão, em vez de estarem no topo de uma estrutura, como tradicionalmente acontecia. De uma forma geral, podemos dizer que
as mulheres possuem tradicionalmente um estilo
menos formal e hierarquizado de poder e as competências relacionais que respondem inteiramente a
estas novas necessidades de liderança.
É, ainda hoje, fundamental que se continue a lutar
pela igualdade de género e oportunidades?
Portugal foi um país fundamental ao nascimento da
globalização que é uma marca real dos nossos dias.
Foi o facto de estarmos desde tão cedo ligados ao
exterior, investindo as nossas capacidades e recursos humanos no esforço de expansão geográfica,
que implicou a real necessidade de uma presença
feminina mais atuante e presente em relação às
restantes sociedades europeias da altura – e assim,
não sendo ainda devidamente reconhecido, foi em
Portugal que as mulheres tiveram acesso a várias

profissões por imperativos demográficos e económicos, muito antes do fenómeno da revolução
industrial, que mais tarde teve um efeito semelhante
à escala europeia. Ainda hoje Portugal é um dos países da União Europeia onde mais mulheres exercem
profissões a tempo integral, estando claramente
fatores económicos também na base desta situação.
É uma realidade que determinadas profissões são
claramente dominadas hoje por mulheres em quase
todos os sectores da economia. Tendo agora uma
perspetiva do presente e futuro das organizações, a
questão da igualdade de género é fundamental para
o sucesso no trabalho e na própria liderança das
estruturas, porque tem uma importância significativa
para a construção de novos modelos organizativos
de maior sucesso e de alto desempenho à luz das
competências que consideramos hoje necessárias a
uma gestão adequada de um contexto económico
mais conturbado e substancialmente mais desafiante em relação ao das gerações que nos precederam.
Para terminar, o que é ser mulher, líder e empresária?
Sou uma pessoa completamente apaixonada pela
minha família e pelo meu trabalho, e desde cedo
procurei estabelecer este equilíbrio (com significados e implicações diferentes para cada um de nós)
porque estas duas realidades, familiar e profissional,
não se excluem mutuamente, sendo ambas essenciais à construção e realização de cada individuo.

[NÓS MULHERES!]

“A igualdade de género e oportunidades
é ainda um tema sério em Portugal”
EM ENTREVISTA AO PAÍS POSITIVO,
SANDRA GOMES PINTO, ADVOGADA
E FUNDADORA DO ESCRITÓRIO
SGP – SANDRA GOMES PINTO
E ASSOCIADOS, FALA SOBRE A
IMPORTÂNCIA DA MULHER NAS
ORGANIZAÇÕES E SOBRE A LIDERANÇA
FEMININA.

Dra. Sandra, poderia falar-nos um pouco sobre a sua atividade profissional?
O foco principal da minha atividade é o contencioso e a arbitragem, com um enfoque especial no
imobiliário, construção, energia e questões do direito da saúde, nomeadamente na área farmacêutica. Neste momento, uma das áreas de maior desenvolvimento do escritório diz respeito aos
estrangeiros que estão a investir em Portugal, através do apoio em todas as questões jurídicas e
práticas do investimento, bem como em todos os aspetos que sejam necessários na “relocation”.
Temos também atividade nas diversas áreas de direito, como direito da família, direito comercial
e tributário, nas quais contamos com uma rede de colaboradores e consultores próximos que nos
auxiliam. Desde sempre tivemos um enfoque especial na clientela de língua alemã e em todas as
relações jurídicas que envolvam os dois países, ou seja, frequentemente representamos alemães que
investem em Portugal, empresas alemãs que tenham atividade em Portugal e também auxiliamos
empresas portuguesas que tenham questões jurídicas na Alemanha, uma vez que temos parcerias
com escritórios alemães há mais de 20 anos.

[ Sandra Gomes Pinto

Hoje, em pleno século XXI, como é ser mulher
empreendedora e líder?
Uma mulher, em primeiro lugar, tem que fazer uma
escolha muito consciente do que quer para a sua
vida e sentir-se bem nesse papel. Ser empreendedor

naturalmente dificulta uma situação de igualdade.
Neste sentido a igualdade de género ainda é um
tema, e é um tema sério, em Portugal.

não é para todos e exige resiliência, trabalho, criatividade e dedicação. O grande desafio é conseguir
um equilíbrio, que é sempre imperfeito entre trabalho e família, entre ser e fazer e prosseguir objetivos
e mantermo-nos fiéis aos nossos valores.

nas organizações?
Considero que, por regra, as mulheres, são trabalhadoras, organizadas, criativas e muitas vezes
têm uma forma menos “bélica” de resolver os
problemas, o que facilita a vida das organizações.
Nesse sentido, as empresas devem ser constituídas por homens e mulheres, e partilhar de igual
forma as diversas responsabilidades, incluindo as
do topo da gestão.

Fala-se, cada vez mais, da igualdade de género. É
ainda fundamental que existam estas preocupações? Não existe, efetivamente, igual de género
em Portugal?
Acho que Portugal é um país ambíguo, desde logo
porque, talvez até por necessidade já há muito as
mulheres trabalham e nos últimos anos cada vez
maior percentagem das mulheres estudam. Não
obstante, a maioria das mulheres, mesmo que façam
um trabalho melhor do que os homens, ainda têm
salários bastante inferiores – e isto é um dado
estatístico – e têm muita dificuldade em chegar a
posições de administração e gestão de topo das
empresas. Além do mais, apesar de as mulheres
terem um papel muito importante na família, ainda
são penalizadas com o trabalho doméstico, o que

Na sua opinião, qual a importância das mulheres

No caso concreto do Direito, o que pode trazer, de
importante, uma mulher?
No caso concreto do direito, considero que as
mulheres conseguem fazer uma boa articulação
entre razão e emoção, o que é importante para
expor e resolver os casos. As mulheres com quem
trabalhei na área do Direit, por regra, preparam
e estudam melhor os casos do que os homens.
Para além disso, as mulheres naturalmente estão
mais disponíveis para soluções criativas de resolução de problemas jurídicos como a mediação e
a negociação, o que pode ser, em muitos casos,

uma melhor solução para as empresas e para as
pessoas.
Consegue dar-nos exemplos de características
femininas que sejam uma evidente mais-valia?
Fala-se muito na intuição feminina, mas há quem
avance com a forma prática de agir como uma das
principais características distintivas das mulheres.
Inteligência emocional, proatividade, criatividade,
resiliência e trabalho.
Como mulher, empresária e empreendedora, alguma vez sentiu algum tipo de discriminação?
Eu gosto de ser mulher e por isso sempre me
concentrei em fazer bem um meu trabalho e
nunca senti a discriminação. De qualquer maneira,
olhando para trás, relembro que alguns clientes,
quando falavam com a contraparte, referiam-se a
mim como “o advogado”. Da mesma forma, constato que, em muitas situações, as mulheres têm
de ser notoriamente melhores do que os homens
para terem as mesmas hipóteses e que muitas
vezes no mundo da advocacia ainda há um olhar
paternalista sobre as mulheres, cuja carreira fica
na maioria das vezes limitada pela maternidade e
por barreiras de vidro que ainda existem.
Gostaria de deixar alguma mensagem a todas as
mulheres que nos leem?
Considero que as pessoas têm de definir claramente
qual é o objetivo da sua vida profissional e devem
prosseguir esse mesmo objetivo de uma forma sustentada, mas ambiciosa. É importante correr alguns
riscos, o que significa não ficar na sombra. Nesse
sentido, é fundamental dar visibilidade àquilo que
se faz, estabelecer contactos, fazer networking e ser
capaz de fazer e de vender um bom serviço. A questão dos filhos e da família é delicada, mas os filhos
precisam também de mães realizadas e felizes.
Considero que a coragem, o trabalho e a resiliência
são valores fundamentais para as mulheres.

“A maioria das
mulheres, mesmo que
façam um trabalho
melhor do que os
homens, ainda têm
salários bastante
inferiores e isto é um
dado estatístico e tem
muita dificuldade em
chegar a posições de
administração e gestão
de topo das empresas.”

Morada: Av. Álvares Cabral, 84 - 1.º Dtº
1250-018 Lisboa
Telefone: (+351) 213 703 600
Email: sgp@sandragomespinto.com
www.sandragomespinto.com
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“Não sou de dramatismos
nem de acreditar em ilusões”
EM ENTREVISTA, JOANA BARROSO,
CEO DA NATURALEZA, DEIXA UMA
MENSAGEM CLARA A TODOS OS
LEITORES: SEJAM AUTÊNTICOS
E FELIZES. VENHA CONHECER A
MULHER POR TRÁS DA MARCA E
DESCOBRIR MAIS SOBRE MEDICINAS
INTEGRATIVAS.

Quem é Joana Barroso?
“Posso dizer que a nível profissional sempre tive a noção que cursos = investimento, e que o meu
maior bem era o meu cérebro. Como tal, era preciso trabalhá-lo, a todos os níveis. Faço todos os dias
um esforço por ser uma pessoa melhor, sou bastante exigente, adoro comunicar e tenho noção que o
tempo é algo de muito precioso. A nível pessoal o meu objectivo maior é estar paz. Estar em sintonia
com a pessoa que sou, com quem me rodeia, com o universo. Ter este sentimento sempre presente
confere-me toda a tranquilidade necessária para avaliar, sem correr o risco de ser influenciada, e de
agir, tendo sempre a consciência de que para cada ato existe uma consequência”.

[ Joana Barroso, CEO da Naturaleza®

Antes de mais, seria importante contextualizar a
NATURALEZA®. Como surge a empresa?
A NATURALEZA® surgiu no seguimento do meu
trabalho final de Mestrado, em Gestão do ISCTE
Business School. Desde muito cedo sempre tive

constantes. Sabe-se que o corpo humano nunca
reage da mesma forma ao mesmo tratamento, daí
as medicinas integrativas ganharem peso. A visão
holística veio revolucionar a área da saúde dividindo o indivíduo em três partes: físico, psicológico

fazem com que a mulher abrace, mais facilmente,
os desafios. Quais são, para si, essas marcas distintivas?
Eu costumo dizer sempre que, primeiro que tudo,
é preciso ter um plano. Depois de ter o plano,

melhores cidadãos. Cabe ao líder identificar os
seus problemas e direccionar para a resolução,
sem que essa troca seja se quer sentida, mas que
flua naturalmente. Quando flui, naturalmente,
temos uma relação perfeita.

uma veia empreendedora bastante activa, e todos
os meus estudos foram orientados para criar a base
daquilo que hoje é o meu negócio. O meu trabalho
final de Mestrado (término em 2011) consistiu na
criação de um plano financeiro de uma empresa de
apoio ao domicílio com reabilitação cognitiva integrada. As máquinas cerebrais, em que me especializei e trabalho actualmente, são aparelhos de saúde
não-invasivos que auxiliam a recuperação de todo
o sistema neuronal, assim como promovem o equilíbrio natural do organismo, entre outros. O nome
Naturaleza significa natureza em espanhol. Como
estudei em Espanha e sempre tive um particular
gosto pela palavra, pela sua cadência, decidi usá-la
como marca. Também por constituir uma simbiose
entre natureza e beleza – NATURALEZA.

e espiritual. Na NATURALEZA® trabalhamos com
equipamentos que permitem despitar, com exactidão, a natureza da patologia. A palavra depressão é
vulgarmente utilizada para dar resposta a sintomas
de apatia. Já acompanhámos vários casos em que a
circulação cerebrovascular era mais reduzida, e que
com a suplementação adequada rapidamente se
verificaram melhorias.

é para seguir em frente e sobreviver a todas
as contrariedades, sem nunca desistir. Manter
sempre o plano debaixo de olho e saber quando
alterar a estratégia. O segredo está em trabalho
árduo, focalizado para os objectivos, sem nunca
os perder de vista. O sucesso surge de todas as
contrariedades ultrapassadas e de uma gestão
exímia do que é a minha energia diária. Não gastar energias em vão, saber que saber esperar não
é o mesmo que perder tempo

Quais os grandes projetos futuros da Joana Barroso?
A Internacionalização. A NATURALEZA® é uma marcar muito forte no Brasil. Após quase 5 anos de
existência, os nossos clientes sabem que podem
confiar na marca e que os nossos equipamentos
permitem ajudar muitos indivíduos, quer seja na
detecção pormenorizada do estado de saúde, quer
seja por permitir encaminhar para a área médica da
especialidade, quando detectado algo mais grave.

O que são, concretamente, medicinas integrativas
e o que oferece a NATURALEZA®ao mercado?
A melhor forma de manter uma saúde plena é
apostar na prevenção e na realização de check-ups

A NATURALEZA® que foi criada a pensar nos profissionais de saúde de medicinas naturais e alternativas, que procuram sempre inovar e melhorar
os seus serviços. Quais os serviços que oferecem
para que estes profissionais possam estar sempre
na linha da frente?
Na NATURALEZA® temos equipamentos de alta
fiabilidade que medem, através de um circuito bio-eléctrico, as necessidades vitamínicas do
organismo, como estão a funcionar os diferentes
sistemas (cardiovascular, cerebrovascular, endócrino, renal, hepático, entre outros), conferindo
um panorama muito assertivo do estado de saúde
do indivíduo. Desta forma, torna-se mais fácil o
encaminhamento para uma terapêutica, ou especialidade adequada à necessidade do indivíduo.
Como empresária, quais são as grandes dificuldades que encontra enquanto mulher?
Como empresária, e como alguém que nasceu em
Lagos e teve de estudar noutra cidade (Lisboa), o
mais difícil sempre foi gerir a situação familiar e
as viagens constantes. Com o tempo aprendi que
não posso estar em todo o lado.
Sabemos que não é fácil ser-se mulher, empreendedora e líder. No entanto, há características que
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Para si, quais são os grandes desafios de liderar
uma empresa como NATURALEZA® e de que
forma a visão feminina tem impacto no sucesso
da mesma? O facto de a mulher ter uma visão
mais holística das situações faz com que os objetivos sejam mais facilmente atingidos?
Inicialmente o mais difícil para mim sempre
foi delegar tarefas. No entanto, com o tempo,
apercebi-me que a perfeição deve ser uma linha
de orientação e não o fim da linha. É preciso ter
foco na execução, dar algum espaço para o imprevisto e predisposição para errar. É a errar que se
aprende, o segredo está na rapidez com que aceitamos essa aprendizagem e nos movemos para
encontrar a ordem de novo. Como empresária
sempre tive uma visão muito clara da realidade,
não sou de dramatismos nem de acreditar em
ilusões, o que me facilita imenso na tomada de
decisões. Como mulher acredito que o verdadeiro
líder deve permitir, aos elementos da sua equipa,
a desenvolverem as suas competências profissionais e pessoais, sem que o trabalho tenha de
ser encarado como um sacrifico. Acredito, verdadeiramente, que pessoas felizes são melhores
profissionais, melhores pais, melhores mães e

Gostaria de deixar alguma mensagem aos nossos
leitores?
Que sejam autênticos e felizes. Acredito que
cada pessoa tem a sua missão muito específica
na terra, e é necessário um grande trabalho de
desenvolvimento pessoal, espiritual e desapego
material, para que uma pessoa consiga perceber
e interiorizar o seu caminho. Uma vez encontrado,
é deixar fluir.

Av. Dom João II, 50 , Edifício Mar Vermelho - Piso 4
1990-095 Lisboa, Portugal
Telm.: (+351) 926550536 | (+351) 935295801
WhatsApp: (+351) 93 52 95 801
Email: lisboa@naturaleza.pt
www.naturaleza.pt • www.quantumshop.pt
Instagram: joanaisabel_barroso
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Best Worplaces 2018
A grande maioria vem das áreas de economia,
contabilidade, gestão, e fala pelo menos
3 línguas estrangeiras.
Cerca de 50% desta equipa são mulheres.

O GRUPO GRÜNENTHAL, EMPRESA
ALEMÃ ESPECIALISTA NA DOR,
TEM DUAS EMPRESAS EM PORTUGAL
E AMBAS SÃO LIDERADAS
POR MULHERES.

[ Isabel Duarte

O Grupo, que conta com filiais em 32 países,
na Europa e América Latina e Estados Unidos
da América, bem como presença comercial

tecido empresarial, serem lideradas por homens, a
Grünenthal escolheu duas mulheres para liderar
as duas empresas do grupo, em Portugal. Como vê

em mais de 155 países, decidiu, em 2016,
centralizar as suas operações contabilísticas e
financeiras em Portugal. Assim nasceu a mais
recente empresa do grupo em Portugal, que em
conjunto com a sua sede na Alemanha, passou
a ser responsável pelo negócio de Shared Services do grupo.
Neste momento a equipa conta com cerca de 60
financeiros que trabalha e pensa diariamente
de uma forma global. A grande maioria vem das
áreas de economia, contabilidade, gestão, e fala
pelo menos 3 línguas estrangeiras. Cerca de 50%
desta equipa são mulheres.
Isabel Duarte, a diretora da mais recente empresa
do grupo, fala-nos dos desafios que tem sentido
e das respostas que levaram à recente atribuição
do prémio Best Workplaces 2018, atribuído pelo
instituto Great Place to Work®.
Apesar de a maior parte das empresas, do nosso

o papel da mulher no contexto de trabalho atual?
Fico muito feliz por ver que há empresas como
esta que olha para as competências profissionais, sem discriminar. Acredito que ser mulher
ou ser homem, não é pré-condição para se
ser um bom ou mau profissional. Acho que há
mulheres fantásticas, e há homens fantásticos.
O que me preocupa é que apesar do longo
caminho que percorremos, a verdade é que a
balança ainda não está equilibrada. Não acho
que, mesmo em 2018, as mulheres e os homens
tenham oportunidades iguais. Em regra geral,
as mulheres ainda têm que ter um esforço adicional e têm que provar mais que são capazes
para ser reconhecidas no mercado de trabalho.
Há inúmeros estudos que mostram que as
mulheres têm mais horas de trabalho quando
chegam a casa, e o ónus de tratar dos filhos e
das tarefas familiares está na mulher. Preocupa-

-me o impacto negativo que esta discriminação
pode ter no desenvolvimento económico e
social. Por exemplo acho que todos nós já
encontrámos mulheres inteligentíssimas, particularmente da geração dos nossos avós ou dos
nossos pais, que não tiveram oportunidade de
estudar, mas que nos deixam a certeza de que
se tivessem tido essa oportunidade, poderiam
ter sido grandes cientistas, investigadoras ou
outras profissionais de vanguarda. Já parámos
para pensar na quantidade de invenções que
não aconteceram, porque a sociedade bloqueou
estes cérebros? I have a dream que a próxima
geração dê a oportunidade a homens e mulheres de viverem o seu máximo potencial.

Disse-nos há pouco que 50% dos colaboradores
da sua equipa são mulheres. Mas recrutava uma
mulher que lhe dissesse, na entrevista, que pretendia engravidar e construir uma família?
Claro. E não digo isto hipoteticamente, porque já
me aconteceu. Acho uma visão demasiado redutora e de curto prazo, deixar de recrutar uma pessoa
competente, que pode fazer a diferença na minha
equipa e ter um impacto fulcral no meu negócio
nos próximos 5-10 anos, só porque vai estar 6
meses de licença. Por outro lado, fico muito feliz
quando vejo exemplos, e tenho aqui muitos, de
mulheres que viajam, e o marido cuida dos filhos
com a maior naturalidade, de homens que gozam
licenças de parentalidade, porque querem estar
presentes e acompanhar o crescimento dos seus

E como vê a conciliação da vida pessoal e profissional?
Eu faço a escolha de ser mãe e de ter uma carreira, da mesma forma que muitas outras mulheres
e homens, sentem que a vida deles não se resume só a um destes papéis. No entanto, para nós
mulheres, esta escolha implica um maior jogo de
cintura. Implica muitas vezes imaginação, para
conseguir estar em dois lados ao mesmo tempo,
porque a sociedade exige mais das mulheres. As
minhas escolhas profissionais levam-me frequentemente a passar vários períodos fora do país. O
que me leva a ter que inventar formas de estar
presente na vida da minha filha sem deixar cair
as minhas responsabilidades no trabalho. Por
exemplo, tenho um dia fixo para sair cedo, ir buscar a minha filha ao colégio e irmos comer pizza.
Toda a gente no escritório sabe que às terças saio
mais cedo!

filhos. Acho que os homens têm, por um lado esta
obrigação, e por outro este direito.

Acha que foram estas atitudes que contribuíram
para que a Grünenthal tenha recebido recentemente o prémio de uma das 25 melhores empresas para trabalhar?
Acho que esta, e outras atitudes desta natureza,
demonstram que na Grünenthal olhamos para o
individuo, para a pessoa, as suas necessidades,
o seu potencial, o seu contributo e o seu desenvolvimento. Para nós, os colaboradores não são
números. Para nós o colaborador está no centro
da equação. E entendemos que uma empresa
é tanto mais forte e tanto mais bem-sucedida,
quanto mais fortes forem os seus colaboradores.
E os seus colaboradores são mais fortes quando
vivem todo o seu potencial.
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Mulher, confiante
nas suas capacidades
PARA O SUCESSO DE UMA ORGANIZAÇÃO CONTRIBUEM VÁRIOS FATORES,
MAS A ESTABILIDADE E A PAZ SÃO AS PEDRAS BASILARES PARA QUE UMA
INSTITUIÇÃO POSSA CRESCER SEM SOBRESSALTOS. ENTREVISTAMOS MARÍLIA
RARO, DIRETORA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ANTÓNIO SÉRGIO, QUE,
DESDE 2013, TEM TRABALHADO NO SENTIDO DE IMPLEMENTAR A ORDEM E A
PAZ NESTE GRUPO DE ESCOLAS DE VILA NOVA DE GAIA.

[ Marília Raro, Diretora do Agrupamento de Escolas António Sérgio
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Das 12 escolas secundárias existentes no concelho de Vila Nova de Gaia, Marília Raro é a única
mulher Diretora. Como mulher, nunca se sentiu
menosprezada ou desrespeitada, mas lamenta
que, em algum momento desta sua jornada de
Direção do Agrupamento de Escolas António Sérgio, tenha tido algumas reações de supremacia
masculina. No entanto, considera que calou esses
comentários com os resultados obtidos e com
o trabalho efetuado. Hoje, considera que tem o
respeito de todos os colegas e funcionários do
Agrupamento de Escolas António Sérgio e fala
de algumas características femininas que, na sua
opinião, contribuem de sobremaneira para o que
é, hoje, a realidade do agrupamento que dirige.
Marília Raro é uma mulher de causas e dirige pelo
exemplo, dá indicações, mas não receia executar
as tarefas que considera ser importantes cumprir.
Talvez tenha sido esta sua forma de estar que fez
com que colegas e encarregados de educação
apostassem em Marília Raro para assumir a Direção do, então, recém-criado mega Agrupamento
de Escolas António Sérgio.
Corria o ano de 2013 e o Agrupamento de Escolas
António Sérgio tinha sido criado no ano anterior
e, na altura, a sua gestão era assegurada por uma
Comissão Administrativa Provisória. No entanto,
esta junção de sete escolas, distantes umas das
outras, não foi pacífica e viviam-se tempos algo
conturbados. Era hora de mudar e foi com Marília
Raro que um grupo de pais e professores foi ter,
pedindo-lhe para encabeçar a mudança exigida:
“Na altura, não tinha qualquer pretensão de ser
Diretora do Agrupamento, mas percebi que havia
necessidade de criar aqui uma dinâmica diferente
e, portanto, acabei por aceitar candidatar-me e,
de repente, vi-me a Diretora de um agrupamento
com muitos descontentamentos, muitos desequilíbrios, muitas resistências”. Hoje, “a realidade é
completamente diferente. As pessoas já assumiram esta noção de agrupamento e já conseguimos trabalhar de uma forma consistente e com
um objetivo comum”.
No fundo, o que Marília Raro conseguiu foi agrupar as pessoas em torno de uma causa, de um
objetivo: Construir um mega Agrupamento de
escolas de sucesso. A estratégia foi desenhada e
o caminho foi iniciado. Não sabe, a nossa entrevistada, se o facto de ser mulher contribui para a
criação de uma identidade comum, mas tem uma
certeza: “A primeira atitude a tomar foi acabar
com algo que existia e com a qual não me identificava, a maledicência. É algo que corrói as organizações, neste sentido dei o exemplo não praticando a má língua. Tentei anular esta maledicência
não contribuindo para ela. É muito mais eficaz
valorizar aquilo que se faz de bem e proporcionar

Era hora de mudar e
foi com Marília Raro
que um grupo de
pais e professores foi
ter, pedindo-lhe para
encabeçar a mudança
exigida

a paz a todos os profissionais que fazem esta
organização, mesmo que para isso seja necessário
“engolir” algumas reações menos agradáveis”. No
entanto, não tem ilusões, sabe que o cargo que
ocupa pode muitas vezes levantar questões e não
consegue agradar a “gregos e troianos”: “Sei que
temos um objetivo e o que me interessa é seguir
o rumo de acordo com aquilo que pensamos ser
o mais correto para a organização. É lógico que
ao seguir este percurso, acabo por não agradar
a todos, mas penso que mesmo os mais céticos
acabaram por me conhecer e perceber. Não sou
uma pessoa de criar inimizades, dou sempre o
benefício da dúvida e mesmo quando tenho que
ser um pouco menos afável no trato é porque
estou a trabalhar e a situação assim o exigiu e,
por isso mesmo, é preciso resolvê-la e chamar à
razão os responsáveis”, avança.
Consciente de que para que tudo funcione e os
objetivos sejam cumpridos não é possível ignorar
as pessoas, a liderança deste agrupamento tem
sido feita de portas abertas, ouvindo professores
e funcionários porque, na opinião de Marília Raro,
isso permite redefinir posições e reorganizar
ideias. No entanto, “esta minha postura obriga-me a utilizar muitos filtros porque muitas vezes
o que ouço não retrata fielmente a realidade e,
por isso mesmo, obriga-me a estar mais atenta.
Penso contudo, que esta seja uma característica
feminina diferenciadora. A mulher consegue, de
forma involuntária, filtrar mais a informação e
retirar aquilo que é essencial. Não se deixa levar
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dizer que a sensibilidade feminina resulta na perfeição? “Diria que sim. É engraçado porque somos
todas diferentes – umas mais emocionais e outras
mais ponderadas, mais racionais – mas conseguimos criar um equilíbrio que funciona na perfeição. Estamos a falar de pessoas extremamente
competentes, quer do ponto de vista científico,
quer da responsabilidade do trabalho que lhes
é atribuído. São mulheres dinâmicas e que dão o
máximo de si, colocam mesmo um pouco de si em
cada tarefa e isso faz, realmente, toda a diferença”.
De facto, e mesmo não conseguindo afirmar que a
intuição e a emoção são características exclusivas
das mulheres, “a verdade é que eu consigo muitas
vezes antecipar problemas, consigo prever o que
vai acontecer. E isso permite-me agir proactivamente para evitar problemas ou melhorar a
estratégia. Um outro aspeto que eu penso que as
mulheres têm, é a capacidade de discernimento,
de conseguir separar o que é real do que é ficcionado. Conseguimos perceber quando nos estão
a mentir ou não, e esta perceção é algo que eu
própria consigo ter e posso mesmo identificá-la
como uma característica feminina”.
Mesmo sem cientificidade alguma na afirmação, o
homem lidera de forma diferente da mulher. Marília Raro também concorda: “Analisando o nosso
dia-a-dia, conseguimos perceber que respondemos a mails enquanto cozinhamos, pomos uma
máquina a lavar enquanto resolvemos um problema ao telemóvel... Portanto, esta capacidade
que as mulheres têm de conseguirem fazer várias

[ Direção do Agrupamento de Escolas António Sérgio

pelo que ouve, analisa a situação com base na
informação que filtrou da conversa”.
Mas, honestamente, por ser mulher, sente que
teve que trabalhar o dobro para se conseguir
afirmar e ganhar o respeito de colegas e funcionários?
Na verdade, “não sei se um homem teria que
trabalhar metade, mas a verdade é que tenho
efetivamente trabalhado muito. Os primeiros
anos de mandato foram muito complicados não
houve um único dia descanso. Havia muito a fazer
e eu sentia que os assuntos me fugiam por entre
os dedos das mãos. Eram muitos assuntos para
tratar, muita matéria para estudar, muitos dossiers
para conhecer e tenho a noção de que só ao fim
de três anos é que conseguir tomar conhecimento
de quase tudo o que aqui se passava. Agora, não
sei se os homens têm mais facilidade ou não,
talvez possa existir alguma ideia algo machista
que veem as mulheres como seres desprovidos de
capacidades de liderança, admito que sim. Aliás,
durante o meu primeiro ano de mandato, existiram algumas manifestações nesse sentido. Mas
a minha afirmação, como mulher e líder, é feita

com trabalho, com responsabilidade e com bom
senso. Penso que aqui a questão não é trabalhar
mais para afirmar a nossa liderança, porventura as
mulheres trabalham mais para ver reconhecido o
seu mérito”.
O legado que hoje Marília Raro já deixou é grande e espelha bem o seu esforço e empenho, profissional e pessoal, naquilo que foi o objetivo traçado. No entanto, a nossa entrevistada refere que,
esse legado, não foi conseguido apenas por ela,
mas por toda a equipa que contribui diariamente
para que tudo siga o rumo certo. Uma equipa que,
neste momento, é composta maioritariamente por
mulheres e que, no fundo, acaba por beneficiar
de todas as características femininas que podem
fazer a diferença. Marília Raro avança: “A Direção
do Agrupamento é composto por quatro mulheres
e um homem e a verdade é que realmente a dinâmica integradora destas cinco pessoas resulta
muito bem. Mas falando apenas das mulheres,
diria que todas as colegas estão em perfeita sintonia com o projeto e com um espírito de missão
perfeitamente definido, sabem o que estão a fazer
e o que é expetável que façam”. Podemos então

coisas em simultâneo dá-lhes também a maleabilidade mental necessária para pensarem vários
cenários e olharam para os problemas de diferentes perspetivas e isso pode ser uma mais-valia.
Realmente, os homens têm uma forma diferente
e mais distante de liderar, mas muitas vezes isso
traduz-se numa defesa para eles próprios”. Além
disso, o facto de a mulher ser mais emocional,
permite-lhe também gerir melhor os afetos: “Na
generalidade, as mulheres têm mais facilidade
em dar um abraço às colegas, em confortá-las em
momentos menos bons e os homens, não, terão
porventura mais dificuldades em fazê-lo”. Adepta
da liderança contingencial, Marília Raro age em
função do contexto e, por isso mesmo, é fácil vê-la
a dar um abraço ou um elogio, mas não menos
raro é possível vê-la a ser contundente porque, no
fundo, “o que faço é agir em função do contexto”.
A terminar, Marília Raro deixa uma mensagem:
“As mulheres com cargos de direção não devem
nunca sentir-se diminuídas ou menosprezadas
em relação aos homens. Penso que quando temos
um projeto bem definido e metas traçadas, só
temos mesmo é que trabalhar para as conseguir
atingir”, finaliza a interlocutora.

A mulher tem a capacidade de fazer análises quase sempre certeiras. A Marília é uma pessoa com grande capacidade de análise de pessoas. Isso é uma
característica inata?
Penso que não, penso que isto tem a ver com treino de observação. Eu, que tenho formação em Belas Artes, tenho que admitir que treinei muito essa capacidade. O que fiz, e continuo a fazer, é treinar a memória visual e auditiva. E o facto de quando estamos a conversar, olharmos com atenção para a outra
pessoa permite-nos percecionar o que o outro está a sentir para além das palavras. E, deste ponto de vista, a leitura visual é feita e a comunicação não verbal
acontece. Mas em mim esta capacidade de observação é algo que, não sendo inato, está interiorizado e mesmo não tendo consciência que o estou a fazer,
faço-o permanentemente.
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Igualdade de Género e Oportunidades:
Elementos Chave
NO ANO DE 2015, A POPULAÇÃO RESIDENTE EM PORTUGAL ERA DE 10,341 MILHÕES, CONTINUANDO A
ASSISTIR-SE À TENDÊNCIA, AO LONGO DE ANOS, DA POPULAÇÃO RESIDENTE SER MAIORITARIAMENTE
COMPOSTA POR MULHERES

ESCOLARIDADE

PODER E TOMADA DE DECISÃO

Em 2016, o número de mulheres sem nenhum nível de escolaridade completo (495 mil) é superior ao dos homens (201 mil). No
que respeita ao 1.º ciclo do Ensino Básico completo o número
de mulheres (1 055 mil) é também superior ao dos homens
(965 mil). Esta tendência inverte-se ao nível do 2.º e 3.º Ciclos
do Ensino Básico, onde as mulheres estão ligeiramente menos
representadas. No secundário e pós secundário o número de
mulheres e de homens é mais equilibrado e no ensino superior
há um predomínio significativo de mulheres (961 mil) sobre os
homens (616 mil).
Assim, pode dizer-se que as mulheres estão duplamente representadas em maioria em dois grupos: - No grupo que não apresenta nenhum nível de escolaridade completo, o que poderá
traduzir a falta de escolarização da população feminina mais
idosa; - No grupo com ensino superior completo, que representará a camada mais jovem da população feminina. Salienta-se que
em cada 100 pessoas com ensino superior completo, cerca de 61
são mulheres e cerca de 39 são homens.

Durante a primeira década após o 25 de Abril de 1974, a presença feminina na Assembleia da República é praticamente
irrelevante e em 2005 a representação feminina continuava a
rondar apenas um quinto do total de lugares. É a partir de 2006,
com a aprovação da chamada Lei da Paridade, que se verifica um
aumento mais significativo da representação de mulheres na
Assembleia da República que passa de 21,3% em 2005 para 33%
em 2015, sendo que apenas neste último ano se atingiu o limiar
de paridade de acordo com o que está definido na Lei.
Nas eleições de 4 de outubro de 2015 para a Assembelia da
Republica o PSD/CDS tinha 36 deputadas eleitas, o PS 27, o BE 6,
o PCP+PEV – CDU 7 e o PAN 0, num total de 76 mulheres e 154
homens eleitos pelos partidos.
Em 2015, o XXI Governo tinha 18 ministros/as, incluindo o
Primeiro-Ministro, dos/as quais 4 eram mulheres (22,2%). Dos/as
41 Secretários/as de Estado, 15 eram mulheres (36,6%).
Regista-se uma evolução significativa, sobretudo nos últimos
anos, relativamente ao número de mulheres nos diferentes
Governos.

PROFISSÕES DE ACESSO
RECENTE DAS MULHERES
Em 1974 três diplomas abrem o acesso das mulheres a:
- Todos os cargos da carreira administrativa local (Decreto-Lei n.º
492/74 de 27 de setembro);
- À carreira diplomática (Decreto-Lei n.º 308/74 de 6 de julho);
- À magistratura (Decreto-Lei n.º 251/74 de 12 de junho).
Em 1991 e 1992 três Portarias abrem o acesso das mulheres a:
- Prestação de serviço militar efetivo na Força Aérea (Portaria n.º
777/91 de 8 de agosto);
- Prestação de serviço militar efetivo no exército (Portaria n.º
1156/91 de 11 de novembro);
- Prestação de serviço militar efetivo na Marinha (Portaria n.º
163/92 de 13 de março).
Em 1991 as mulheres puderam concorrer à GNR, pois só após
esta data é que foi permitida a entrada de mulheres para as
Forças Armadas (Lei n.º 22/91 de 19 de junho), já que ao ser
uma organização policial de natureza militar era obrigatório o
cumprimento do serviço militar para quem pretendesse ingressar na GNR.
Os homens continuam a predominar nas forças armadas, na GNR
e na PSP, assim como entre os/as diplomatas. De relevar que as
mulheres são já altamente maioritárias na magistratura.

28 [

] Agosto 2018

[NÓS MULHERES!]
CONCILIAÇÃO ENTRE VIDA PROFISSIONAL,
FAMILIAR E PESSOAL
Um aspeto essencial da conciliação entre vida profissional, familiar e pessoal é a partilha de responsabilidades familiares entre
homens e mulheres, nomeadamente valorizando de igual modo
a maternidade e a paternidade. Nesta área, convém destacar que
a partir de 1999 é introduzida, com a Lei n.º 142/99, de 31 de
agosto, uma mudança de paradigma na divisão sexual do trabalho, reconhecendo que o trabalho de cuidado com descendentes
não era exclusivo das mulheres, criando incentivos à partilha
das licenças entre mães e pais. A partir de 2004, com a Lei n.º
35/2004 de 29 de Julho, a licença por paternidade passa a ter
um caráter obrigatório (art.º 69.º), pelo que a análise longitudinal
dos dados se situa a partir de 2005. Em 2005, havia uma percentagem de 69,6% de mulheres a gozar a licença de maternidade
de 120 ou 150 dias. Em 2015, esse valor passa para os 85,4%.
Em 2005, apenas 39,3% dos homens gozaram a licença parental
obrigatória de uso exclusivo dos pais. Em 2015 esse valor chega
aos 65%.

REMUNERAÇÕES
Verifica-se que as remunerações médias, tanto ao nível da remuneração base, como dos ganhos, são superiores nos homens. Ou seja, os
homens, em média ganham 990,05¤ de remuneração base enquanto as mulheres auferem 824,99¤, assistindo-se a um gap (diferencial) de
16,7%. Se se considerar o ganho médio mensal (que contém outras componentes do salário, tais como compensação por trabalho suplementar, prémios e outros benefícios, geralmente de carácter discricionário), a diferença é ainda mais sensível: Os homens auferem uma
média de 1 207,76¤, enquanto as mulheres apenas auferem 966,85, assistindo-se a um gap na ordem dos 19,9%. Por outro lado, constata-se ainda que o diferencial salarial entre mulheres e homens está estreitamente relacionado com os níveis de qualificação: à medida que
aumenta o nível de qualificação, maior é o diferencial salarial entre homens e mulheres, sendo particularmente evidente entre os quadros
superiores. Neste nível de qualificação, o gap é de 26,4% na remuneração base e de 27,9% nos ganhos.

EMPRESAS DO PSI 20
A presença de mulheres nos conselhos de administração das
empresas do PSI 20, em Portugal, é inferior à média da UE 28,
tem, no entanto, registado uma evolução sensível desde 2008,
passando de 3% naquele ano para 15,5% em fevereiro de 2017.

TRABALHO E EMPREGO
Em 2016 verifica-se que a taxa de emprego com 15 ou mais anos
é de 47,5% para as mulheres e de 56,9% para os homens, com
um diferencial de 9,4 pontos percentuais (p.p.). Se se considerar
a taxa de emprego dos 20 aos 64 anos, usualmente utilizada a
nível europeu, essa diferença é de apenas 6,8 p.p.. No mesmo
ano, a diferença entre as taxas de desemprego feminina e masculina foi de 0,2 p.p. em prejuízo das mulheres. As mulheres têm
uma taxa de atividade significativamente inferior à dos homens
em 10,4 p.p.. Atente-se ainda que a taxa de inatividade com 15 e
mais anos é superior nas mulheres, apresentando um diferencial
de 10,7 p.p..

Info: Dados retirados do portal da Comissão para Igualdade de Género
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“Passo histórico e transformativo”
A SECRETÁRIA DE ESTADO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE, ROSA
MONTEIRO, AFIRMOU QUE A APROVAÇÃO DA LEI QUE PROMOVE A IGUALDADE
REMUNERATÓRIA ENTRE HOMENS E MULHERES «É UM PASSO HISTÓRICO E
TRANSFORMATIVO».
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A lei, aprovada na Assembleia da República, define
medidas de promoção de igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual
ou de valor igual e tem o objetivo de «corrigir a
situação de desvantagem generalizada e estrutural das mulheres no mercado de trabalho em
matéria de remunerações».
«Portugal junta-se, assim, à Alemanha e à Islândia
como país pioneiro, aprovando uma lei específica
em matéria de discriminação remuneratória»,
acrescentou.
Segundo dados de 2016 do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, as mulheres
ganham em média menos 15,75% do que os
homens na remuneração de base. Nos quadros
superiores, esta diferença atinge os 26%, ganhando as mulheres menos cerca de 600 euros do que
os homens.
Esta lei comporta quatro tipos de mecanismos
que efetivam o princípio do salário igual para
trabalho igual e de igual valor.
Em primeiro lugar, destaca-se a disponibilização
anual de informação estatística que sinaliza
diferenças salariais, por empresa (balanço) e por

setor (barómetro).
Em segundo lugar, as empresas passam a ter a
obrigação de assegurar uma política remuneratória transparente assente em critérios objetivos e
não discriminatórios.
Em terceiro lugar, uma vez identificadas as diferenças, as empresas devem apresentar à Autoridade para as Condições do Trabalho um plano
de avaliação dessas diferenças, a implementar
durante um ano.
Finalmente, qualquer trabalhador/a passa a poder
requerer à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego a emissão de parecer sobre a
existência de discriminação remuneratória em
razão do sexo.
Fonte: https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/comunicacao/noticia?i=aprovacao-de-lei-que-promove-a-igualdade-remuneratoria-entre-homens-e-mulheres-e-passo-historico-e-transformativo
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Com um apoio mensal a partir
de 5€, pode fazer toda a diferença
na vida das mães e bebés que
acompanhamos.

A Vida Norte é uma IPSS que atua nos concelhos do Porto e Braga, que tem
como principal missão apoiar grávidas e bebés em situação de vulnerabilidade.

Junte-se a esta causa.
Para se tornar amigo da Vida Norte basta enviar um email para: geral@vidanorte.org

www.vidanorte.org

www.facebook.com/associacaovidanorte
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