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Esta revista faz parte integrante do Jornal Imediato.

Meu querido leitor,
É com muita satisfação que apresento a ter-
ceira edição da Revista Networking Bussi-
ness Magazine, desta vez com distribuição 
gratuita na cidade de Penafiel e Paços de 
Ferreira através da parceria com o Jornal 
Imediato. 
“Juntos Somos Mais Fortes”, este é o slogan 
do nosso grupo de networking que, cada vez 
mais, faz todo o sentido nas nossas vidas. 
Juntos somos sempre mais fortes, e juntos 
teremos sempre mais força para ultrapassar 
os desafios que surgem nas nossas vidas. 
Este é um espaço de partilha e envolvimento 
empresarial num conceito inovador de fazer 
Networking, porque esta é uma revista onde 
fazemos o seu Networking por si. Espero 
que este seja um espaço útil e necessário 
para todos vós. 
Não tenho mais palavras, apenas vontade 

em finalizar este texto com a força da Oração 
pela Paz do Mundo. 
Acredito que há sempre algo que está ao 
nosso alcance para ajudar o próximo. Pode 
ser um momento de silêncio, uma oração, 
um pensamento. 
Pode ser a articulação de recolha de alimen-
tos e bens essenciais para quem necessita. 
Pode ser Tudo, o que não pode é ficarmos 
indiferentes, porque a Paz do Mundo e os 
Direitos Humanos terão sempre Voz neste 
nosso espaço.
Um momento de silêncio e oração!

NOSSA SENHORA APARECIDA 
ILUMINE TODOS OS DIRIGENTES 
MUNDIAIS PELA PAZ NO MUNDO

Que a PAZ nos acompanhe!

Ana Maria Souza
Diretora
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O comércio de fruta por grosso no país

Frescura e qualidade natural
S er uma referência a nível nacional no setor dos produtos 

hortofrutícolas, com forte presença nas grandes superfí-
cies, é o grande objetivo da FrutaReal, empresa sediada 

em Lamego que se dedica ao comércio de fruta por grosso.

Desde sempre, o maior compromisso da FrutaReal foi o de 
manter a frescura e a qualidade natural da sua fruta, o que em 
tempos remotos era um processo problemático. De forma a ul-
trapassar muitos obstáculos, perdas de produto e tempo, e sem 
garantias de sucesso, a empresa apostou e investiu fortemente 
na tecnologia do frio e na tecnologia de Atmosfera Controlada 
Dinâmica (ACD), que são dois aliados para conservar a fruta 
fresca ao longo do tempo, evitando assim a utilização de quími-
cos para este efeito. 

Frescura natural e sabor

“Selecionamos e embalamos diariamente os nossos produtos 
para que cheguem com a maior qualidade e frescura ao nosso 
cliente, apostamos em frutos com alto padrão de qualidade e 
sobretudo máximo sabor!”, diz Alexandrina Loureiro, elemento 
da administração da empresa.

Hoje com uma área coberta aproximada de 7.500 m2, já prepa-
rada logisticamente e tecnologicamente para o futuro, a empre-
sa assume que o segredo do sucesso da FrutaReal sustenta-se 
fundamentalmente em quatro fatores chave:

Transparência. Excelência. Versatilidade. 
Empenho

Transparência na forma de estar e de negociar perante todas 
as entidades com que a FrutaReal se relaciona. Excelência na 
responsabilidade e dedicação com que assumem os seus com-
promissos. Versatilidade na elevada capacidade de adaptação 
ao mercado. Empenho na melhoria contínua do sistema, contri-
buindo para um crescimento sustentável, com foco no cliente e 
na responsabilidade ambiental e social.
“Comercializar e promover os melhores produtos garantindo 
sempre uma boa relação de parceria entre os nossos produto-
res e fornecedores de forma a satisfazermos as necessidades 
dos nossos clientes e do consumidor final, é a nossa missão, 
como empresa em forte crescimento no mercado”, diz Alexan-
drina Loureiro.

“O nosso cliente alvo é a distribuição por grosso. Temos muito 
interesse em alargar o perímetro do mercado e em conseguir 
entrar em grandes superfícies, que nos permitam trabalhar com 
consistência. Temos como objetivo expandir em dimensão geo-
gráfica, e em variedade de produtos, sendo uma referência a 
nível nacional e internacional no setor dos produtos hortofrutí-
colas, desde os nossos fornecedores aos nossos clientes”, es-
clarece Alexandrina Loureiro no que diz respeito à estratégia da 
empresa para o atingimento dos seus objectivos comerciais a 
curto e médio prazo.

Consumir fruta é cuidar de Si!

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o consu-
mo diário de 400 g de frutas, hortaliças e legumes 
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frescos. Sendo que, estes deverão ser enquadrados numa ali-
mentação pobre em açúcar, sal e gordura, de modo a melhorar 
o estado de saúde e prevenir o risco de doenças não transmis-
síveis. A ingestão adequada de fruta e hortícolas reduz o risco 
de algumas doenças como, por exemplo, as cardiovasculares, 

a obesidade e a diabetes. Na verdade, o consumo de 
fruta, enquadrado num estilo de vida saudável, ga-

rante os nutrientes reguladores, tais como vitami-
nas, minerais e fibras alimentares.

Nutrir com cor

De acordo com a mesma organização é 
importante salientar sempre os bene-

fícios do consumo da fruta e a sua 
correlação com a cor. A regra 

torna-se simples e intuitiva, 
optando por frutas de cor 
diferente ao longo do dia 
para maximizar os seus 
benefícios nutricionais. 
Podemos agrupar a 
fruta em 5 grupos em 
função da sua cor: 

Telefone: +351 254 698 602
Email: frutareal.geral@gmail.com
Website: www.frutareal.com

vermelha, amarela/laranja, roxa, verde e branca.
Nesta época em que os citrinos são soberanos, a cor predomi-
nante é a amarela e laranja. Os carotenóides são os compostos 
responsáveis por estes pigmentos e têm um papel fundamental 
na prevenção de doenças oftalmológicas. A fruta deste grupo 
apresenta benefícios também para o sistema imunitário e para a 
saúde cardiovascular. Exemplos: Laranja, limão, pêra, pêssego, 
uva, clementina.

Quanto mais colorida for a nossa cesta de fruta, 
mais equilibrada será a alimentação

Sim, porque pelas suas cores identificamos os benefícios que 
elas trazem para a saúde. Por isso, a regra é simples: quanto 
mais diversidade de cor, mais saúde!

Conte com a FrutaReal para Cuidar de Si. 
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App de gestão para máquinas de dinheiro.

Quer que a sua caixa seja um cofre?

A CloudSymbiosis tem a solução para que o seu negócio 
seja o mais seguro possível, com ou sem a sua presen-
ça no local. Com mais de 15 anos de experiência no 

domínio das tecnologias de informação, aplicáveis aos sectores 
público e privado, a CloudSymbiosis investiu fortemente no de-
senvolvimento de um software para gerir as caixas de dinheiro 
CashDro que comercializa.

Com o espírito pioneiro e a ampla visão de negócio que ca-
racteriza a marca, foi desenvolvido um software para gerir as 
máquinas de dinheiro, de forma a que a qualquer hora, e em 
qualquer lugar, se possa saber quais as moedas que estão no 
seu interior, mesmo através do telemóvel. “Acrescentamos isso 
à máquina que já comercializamos, não é nossa mas somos o 
platinum em Portugal na representação destas máquinas. Per-
cebemos que havia uma lacuna no software para a gestão das 
máquinas, e desenvolvemos nós uma aplicação para gerir a 
máquina, mesmo à distância”, diz Vitor Pais CEO da empresa. 

Uma máquina de dinheiro com sofware de 
gestão integrado. Quais as vantagens?

Gerir a máquina a qualquer hora e em qualquer lugar; Valores 
existentes no caixa sempre certos; Possibilidade de trabalhar 
com vários funcionários sem que existam erros; Segurança 
acrescida, o que evita situações de roubo; Identificação de no-
tas e moedas falsas; Simplicidade associada ao fecho de caixa; 
Personalização da imagem das máquinas, para melhor enqua-
drar no design do espaço; o cliente não tem contacto com o 
operador do estabelecimento, o que a nível de recomendações 
de saúde neste período de Covid é recomendado; Há uma bar-
reira, em termos de automatização do negócio de caixa.
 

Produto inovador

Cloudsymbiosis IT Consulting
comercial@csit.pt | +351 925 342 570
www.clodsymbiosis.pt
Avenida cidade Aveiro, 12, 3510-720 Viseu

Este é sem dúvida um produto inovador de enorme potencial, 
que ambiciona ser conhecido a nível nacional, com grande 
aplicabilidade para os operadores turísticos, principalmente 
restauração e bares, que são sem dúvida áreas de negócios 
fragilizadas em termos de controle. Desde os anos de 2014 que 
as caixas de dinheiro entraram no mercado português e conti-
nuarão a ser a grande aposta do futuro. “Não somos nós que 
vamos à procura do cliente, mas sim o cliente que vem à nossa 
procura”, esclarece Vitor Pais.

O grande foco em 2022 é o mercado do Porto e 
Algarve. Restaurantes. Bares. Cafés

“Este ano o nosso grande foco, a nível de expansão da marca, 
é o mercado do Porto e do Algarve”, diz Vitor Pais, convicto de 
que este será um dos maiores segredos do sucesso para mui-
tos negócios. A marca já tem na sua lista de clientes empresas 
como o Grupo JC, Grupo Alentejo, Lojas Nicolas, Segafredo, 
Porto Calem, entre outros, e pretende trilhar a sua estratégia de 
negócio de forma organizada e sustentável. 
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Joias e brindes com personalização
Um pequeno pormenor, um grande resultado!

ACERO DE LUNA
Viseu : Shopping Palácio do Gelo piso -1
Whatsapp: +351 911 165 916
Telefone : +351 969075413
Instagram: @acerodelunajoias

Q uem nunca recebeu um brinde personalizado e não se 
sentiu mais especial ou valorizado por isso? Provavel-
mente todos nós, quer a nível empresarial como pessoal.

Não fique à espera de um momento especial, faça dos peque-
nos momentos um grande momento, a qualquer dia, de qual-
quer mês ou ano. Grave recordações e surpreenda a mãe, o 
pai, os avós, a namorada, o marido. O importante é marcar 
momentos e estreitar relacionamentos de afetos. Com uma sim-
ples entrega de um brinde personalizado, o resultado pode ser 
verdadeiramente surpreendente, contribuindo para o fortaleci-
mento de relacionamentos, para a manutenção de um momento 
ou de uma marca na lembrança de quem recebe, para o re-
conhecimento de um cliente, amigo ou familiar, além da clara 
demonstração de afeto da parte de quem oferece para com o 
destinatário do mesmo. 

Brindes úteis e funcionais
Brindes acessíveis

A Acero de Luna tem para si uma coleção de brindes úteis e 
funcionais, relacionados com diversas atividades. Com preços 
adaptados a todos os orçamentos, a Acero de Luna procura o 
que o cliente quer e na área que pretende. Se é algo ligado à 
música, à cozinha, não importa, o cliente é sempre soberano e 
sai sempre satisfeito.

Brindes feitos na hora

Existem brindes para várias ocasiões. Desde as promoções 
empresariais, aos casamentos, batizados, e outros tantos even-
tos. Quer deixar a sua marca pessoal ou empresarial? Num pe-
queno ou grande evento? Na hora? Sim, a Acero de Luna faz 
brindes personalizados na hora, onde a pessoa tira a fotografia 
e pede a fotogravação. É mais interessante, por exemplo, num 
casamento os noivos tiram a fotografia com uma pessoa e esta 

pessoa leva na mesma hora a recordação num porta chaves, 
numa agenda personalizada, num porta cartões, ou até mesmo 
num porta gravatas ou, simplesmente, num íman para o frigorí-
fico.

O evento é um casamento?
As alianças em aço são a grande tendência

As alianças em aço são a grande tendência, não só pelo seu 
preço acessível como pelo seu requinte, e com garantia vitalí-
cia. Já não gosta, quer comprar outra? Porque não? As alianças 
folheadas a ouro têm uma garantia de 2 anos, podendo sempre 
dentro do prazo efetuar a sua troca. Existem vários modelos, 
mesmo se não houver na loja, o modelo desejado é pedido com 
entrega em 5 dias. Aproveite e veja também as jóias que a Ace-
ro de Luna tem para Si! O importante é ter um cliente feliz!

É fornecedor de brindes para casamentos?
Entre em contacto

Tem espaço disponível num Centro Comercial?
Ligue e marque reunião.

Não perca este sorteio!
Deixe um comentário no Instagram da Acero de Luna que leu 
este artigo, e até ao dia 30 de abril, poderá ser o grande sor-
teado com a oferta de um par de alianças ou com um fio com 
fotogravação.

O Acero de Luna eterniza os seus momentos!
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Novo projeto

O consultor de seguros de excelência

E m Março de 2022 arranca um projeto diferenciador na 
proteção de “vida” e “não vida”, de forma a dar respos-
ta ao constante progresso e atualização que a área dos 

seguros tem vindo a sofrer. A saúde e a qualidade de vida que 
cada um de nós merece é, sem qualquer dúvida, o bem mais 
precioso que possuímos, e é este o foco de atuação deste novo 
projeto.

“Acredito que nos tempos que correm, sem garantias se tere-
mos um futuro risonho, tenho a firme certeza de que farei a di-
ferença na vida de cada um. Tenho em mãos o propósito de 
garantir um trabalho de análise e estudo avançado, desenvol-
vendo um estudo à altura da necessidade da pessoas”, esclare-
ce Alexandre Rodrigues, o consultor de seguros de excelência 
que em breve irá apresentar este novo e diferenciador projeto, 
que irá também contemplar toda a protecção englobante de to-
dos os bens materiais / imóveis.

O grande objetivo é proporcionar um futuro mais tranquilo e pro-
missor, face à quebra de rendimentos que muitos, infelizmente, 
estão a sofrer, especialmente na proteção pessoal. A capacida-
de e o verdadeiro valor está em nós, este é o caminho para o 
êxito. Agradeço a todos os clientes pela confiança e credibilida-
de que depositam em mim.

Sempre disponível para qualquer esclarecimento 
e contacto!

Alexandre Rodrigues 
Tlm: 967729288 | 938228768
E-mail: justupseguros@gmail.com
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É sempre bom saber onde se pode comer com elevada quali-
dade a baixo custo! O prego - venham mais 5, localizado na ci-
dade do Porto, próximo do estádio do Dragão, é tipicamente um 
restaurante para ir quando a gula chama, principalmente, com 
um bom grupo de amigos. O difícil é não parar de pedir, porque 
tudo é irresistível neste lugar aconchegante, amplo e bonito.

“O prego - venham mais 5 é uma casa que mudou da baixa 
do Porto para a rua Vasques de Mesquita procurando abranger 
mais clientes residentes e não só turismo, mudança essa que 
fez com que tivéssemos de nos reinventar, criando uma carta 
diversificada para os nossos clientes, e não ser apenas conhe-
cida como a casa dos pregos”, diz Clevia Queiroz, dona do es-
tabelecimento.

O sítio ideal para eventos até 70 pessoas e 
com menus a partir de 15 euros!

Localizado numa zona com facilidade em estacionar, o espa-
ço possui atualmente duas salas interiores e duas maravilhosas 
esplanadas devidamente arejadas, e com um look atrativo com 
inspiração em diferentes temáticas. Sem dúvida, uma excelen-
te opção para encontros com amigos e para a celebração dos 
mais diversos eventos adaptados a todos os gostos e sabores, 
desde aniversários de crianças até bodas de ouro, jantares de 
grupos e muitos outros de acordo com a iniciativa e a criativida-
de de cada um.

Muitas especialidades suculentas!
Mais um jogo no Dragão? O Prego - venham 

mais 5 espera por Si! 

A especialidade da casa é o irresistível prego em pão ou em 
bolo do caco, com carne de lombo e queijo tipo da serra, ovo, 
bacon e maionese caseira. Destaque para as tradicionais fran-

cesinhas com molho caseiro, tapas de camarão na chapa, pas-
tel de feira e frango à passarinho. E os hambúrgueres de pi-
canha? Feitos com a  picanha mais nobre da América do Sul, 
queijo cheddar, salada ibérica, molho barbecue e um bacon 
especial para finalizar. 

Como sobremesa não pode faltar o famoso bolo 
de merengue, campeão de vendas! 

 
Menus semanais de quarta a sexta por apenas 7,5€
1 prego em pão c/ queijo da serra  + meia dose de batatas fritas 
+ 1 bebida 

Não esqueçam domingo ao jantar há entregas gratuitas 
para entregas até 2 km do estabelecimento!
Entregas próprias + Uber eats + Glovo  + Bolt
Venham mais 5!

Mesmo próximo do estádio do Dragão

Comida suculenta à sua espera!

O Prego Venham mais cinco
Reservas de mesa , Delivery e Takeway: 936073559
Emai:l opregovenhammais5@gmail.com
Rua Vasques de Mesquita 98
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I ndependentemente do sector, hoje a atividade empresarial 
é cada vez mais exigente e a concorrência cada vez mais 
feroz, o que obriga os empresários a estarem preparados 

para a otimização dos seus recursos financeiros e humanos. 
Se para as médias e grandes empresas captar recursos é fácil, 
para as micro e pequenas empresas o processo torna-se mais 
complexo. É aqui que a Sguardo | JE assume um papel deter-
minante! 

Com sede no Porto e também com escritórios na Guarda, Vi-
seu e Sernancelhe, a Sguardo | JE é uma empresa especiali-
zada nas áreas da consultoria e da contabilidade, que integra 
equipas especializadas com mais de 25 anos de experiência no 
mercado. Sempre com o foco de garantir uma forte proximidade 
e personalização no acompanhamento e evolução dos negó-
cios dos seus clientes, a Sguardo | JE colabora com os em-
presários na conceção do projeto empresarial, no planeamento 
estratégico, assim como no acompanhamento da implementa-
ção e desenvolvimento do mesmo. O objetivo é mitigar o risco 
dos negócios e garantir a maior probabilidade de sucesso do 
mesmo, contribuindo desta forma para o crescimento sólido e 
sustentável das empresas. 

Relações fortes geram produtividade e sucesso.
Felicidade existe no trabalho?

“Valorizamos muito as relações com os clientes, com os cola-
boradores e com os demais parceiros do negócio. Acreditamos 
que com relações fortes e próximas entre as pessoas e com o 
equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal somos mais produ-
tivos e conseguimos clientes satisfeitos e uma equipa sólida e 
feliz”, diz Rui Azevedo, CEO da empresa. 

Instalação de empresas portuguesas no 
estrangeiro e de empresas estrangeiras em 

Portugal

Fruto da experiência e competência dos responsáveis e de toda 
a equipa, independentemente da dimensão das empresas, a 
Sguardo | JE é hoje considerada uma empresa de referência 
que acompanha os seus empresários na cria-
ção, viabilização, recuperação, planeamento es-
tratégico e avaliação de empresas, elaboração 
de candidaturas aos apoios fiscais e comunitá-
rios, bem como o apoio na instalação de empre-

Sguardo | JE no Porto, Guarda, Viseu e Sernancelhe

A solução que necessita para a consolidação 
e expansão dos seus negócios

sas portuguesas no estrangeiro e de empresas estrangeiras em 
Portugal.

O fator diferenciador é a gestão global!

A Sguardo | JE no seu mercado de atuação diferencia-se de 
certa forma da sua concorrência ao oferecer aos empresários 
das micro e pequenas empresas, um serviço de apoio à ges-
tão global reconhecido e de qualidade, onde para além dos 
serviços de consultoria e contabilidade, colabora também na 
área da gestão financeira, nomeadamente no aconselhamento 
e informação sobre medidas de financiamento existentes assim 
como na participação nas negociações financeiras com as ins-
tituições, bem como no aconselhamento fiscal. 

Fatores de Sucesso são: o Rigor, a Competência e 
a Transparência

Este artigo chamou a sua atenção?
Contacte sem qualquer hesitação. 

Rui Azevedo
Sernancelhe: Rua de Santa Cruz, 
n.º 1, 3640-212 - Sernancelhe
ruiazevedo@sguardo.pt
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Opinião

A participação da mulher 
no Poder Judiciário em Portugal.

E m Portugal, nos últimos 30 anos a representativida-
de da mulher no Judiciário aumentou exponencial-
mente. Contudo, apesar dessa grande representa-

tividade no Judiciário em geral, onde as mulheres são 61% 
entre magistradas e magistrados, e onde as condições 
de ingresso por concurso público são igualitárias, há uma 
baixa representatividade das mulheres na cúpula do Judi-
ciário em particular, reforçando a presença das dinâmicas 
excludentes da mulher dos espaços de poder, já que a as-
censão na carreira depende de critérios de promoção, nem 
sempre igualitários para homens e mulheres.

Em 2018, havia 277 desembargadores e 181 desembarga-
doras; entre os conselheiros e conselheiras, 51 eram ho-
mens e apenas 15 mulheres. Representatividade importa 
porque uma justiça masculinizada produz decisões ma-
chistas, viés discriminatório de gênero.

Em 2017, Portugal foi condenado pela Tribunal Europeu de 
Direitos Humanos (TEDH) por discriminação contra as mu-
lheres, pela linguagem utilizada em uma decisão do Supre-
mo Tribunal Administrativo, segundo o Tribunal “sexo já não 

é importante para uma mulher de 50 anos”.

Esse foi o fundamento para reduzir uma indemnização por 
um erro médico que teria deixado uma mulher incapaz de 
manter relações sexuais. Afinal, para quê sexo aos 50 se a 
mulher não pode sequer reproduzir?

E aqui nos debruçamos somente às estatísticas do Poder 
Judiciário, mas se traçarmos uma linha vertical por toda 
a sociedade portuguesa, em todas as esferas de poder e 
decisão, sejam elas públicas ou privadas, em órgãos do 
Estado ou em grandes organizações, vamos verificar este 
mesmo padrão de exclusão.

Apesar dos avanços, ainda há muito a se conquistar em 
termos de igualdade de género e da participação igualitá-
ria da mulher no Poder Judiciário em Portugal.

Portugal Objetivo - www.portugalobjetivo.com
+351 913 821 020 - portugalobjetivo@gmail.com
Instagram: @portugalobjetivo
Facebook: /portugalobjetivo

Por Sidineia Yamagichi, advogada
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Opinião

Contrato de trabalho, 
finalidade e elementos

E-Mail: mbjunior45759p@gmail.com
Telefones: +351 963 442 929  I  +351 220 930 434

Por Magalhães Barbosa Júnior, advogado

A actividade de uma empresa, vista no âmbito do 
sector económico em que opera e no mercado em 
que está inserida, necessita de pessoas. Para tal, 

as empresas recorrem à contratação de pessoas que vão 
auxiliar o empresário na produção dos seus artigos ou ser-
viços e na colocação destes no mercado.
 
O primeiro passo a ser dado pela empresa será a celebra-
ção de um contrato de trabalho com a pessoa que selec-
cionou através dos seus procedimentos de selecção de 
candidatos.

O contrato de trabalho é a base da relação que se esta-
belece entre a empresa como entidade empregadora e o 
trabalhador, devendo o contrato de trabalho conter todos 
os elementos que se referem aos direitos e deveres tanto 
da entidade empregadora como do trabalhador. A saber: 

• modalidade do contrato quanto à sua duração;
• identificação das partes;
• identificação da categoria profissional e função;
• local de trabalho;
• período normal de trabalho ou horário de trabalho;
• duração das férias;
• aviso prévio;
• tratamento dos dados pessoais.

Como se pode ver, o contrato de trabalho é o guia para a 
relação entre empresário/empregador e trabalhador, onde 
cada parte tem esclarecido qual a sua função a desem-
penhar, o modo como deve actuar, o tempo de trabalho, 
as obrigações e direitos de cada parte, para assim poder 
a empresa funcionar de uma forma organizada, estável e 
eficiente.

O teor das cláusulas do contrato de trabalho pode variar 
consoante o tipo de actividade da empresa e o tipo de 
trabalho ou função desempenhado pelo trabalhador, pelo 
que, a redacção das cláusulas no que concerne a esse 
aspecto deve ser feita no cumprimento das regras, não só 
da legislação laboral geral (Código do Trabalho aprovado 

pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro), mas também dos 
contratos colectivos de trabalho (acordos celebrados entre 
associações empresariais e federações sindicais referen-
tes referentes a específicos sectores de actividades com 
regras específicas).

Por essa razão, deve o empresário recorrer ao aconselha-
mento de profissionais habilitados (Advogado e Solicitador) 
aquando da admissão de um trabalhador e durante a vi-
gência da relação laboral, quer na elaboração do contrato 
quer na orientação sobre ocorrências na vigência da rela-
ção laboral.

A estabilidade e a solidez da relação laboral é um factor im-
prescindível para o sucesso da empresa, pois uma relação 
saudável e pacífica entre empregador e trabalhador torna o 
trabalhador num  importante aliado do empresário para os 
momentos de prosperidade e de dificuldade do negócio, 
criando uma cultura de compromisso e lealdade porque o 
trabalhador sente também a empresa como um projecto 
seu.
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WORKCELL - Assessoria & Recursos Humanos
recrutamento.workcell@sapo.pt
Telemóvel +351 914003405

Workcell em fase de expansão para Portugal! 

Sabe o valor do Capital Humano 
da sua empresa?

O capital humano é indiscutivelmente a maior riqueza de 
qualquer organização, e é considerado um dos fato-
res de sucesso para a maioria das empresas.

Profissionais de elevada performance são cada vez mais deter-
minantes para o crescimento dos negócios, aumentando desta 
forma a sua procura e captação no mercado. Foi por esta ra-
zão que nasceu a Workcell há 29 anos, uma empresa brasilei-
ra especializada em soluções para gestão do Capital Humano, 
em que o seu foco é prover as melhores soluções com rapidez, 
qualidade, inovação e tecnologia.

Não importa a dimensão da sua empresa, 
o que  importa é o resultado dos seus negócios

“Contamos com profissionais especializados e ferramentas 
adequadas para a realização do processo seletivo, o que con-
tribui para uma contratação assertiva, minimizando o risco de 
erros na contratação dos profissionais da sua equipa”, explicou 
a Diretora Comercial da Workcell, Sonia Almeida.

Inovação. Tecnologia. Partilha

A Workcell do Brasil dispõe de um banco de talentos com uma 
média de doze milhões de currículos, inovação tecnológica, 
equipa multidisciplinar especializada com psicólogos, gestores 
de pessoas e de Recursos Humanos. Através das suas unida-
des brasileiras em São Paulo, Campinas e Indaiatuba, já aten-
deu mais de 300 empresas dos quatro cantos do Brasil e está 
em fase de expansão para Portugal.

Direcionada para todos os setores da indústria, comércio e ser-
viços, a Workcell tem a capacidade de colmatar uma elevada 
diversidade de necessidades, desde o CEO de grandes cor-
porações, a cargos técnicos e operacionais de uma pequena e 
média empresa. 

Provavelmente em abril, a Workcell já estará 
em Portugal, na cidade do Porto

Com o objetivo de auxiliar e apoiar o departamento de Recursos 
Humanos nos requisitos  necessários para gerar crescimento e 
desenvolvimento às organizações, a Workcell traz para Portugal 
a excelência em hunting e seleção de profissionais para aten-

der as empresas portuguesas nas diversas áreas de negócios 
e dimensões, através de contratações assertivas, formação e 
desenvolvimento de equipas, serviços de Assessoria Adminis-
trativa, Avaliação de Desempenho, através de plataformas on 
line, formações, cursos de Coaching e Mentoring. 

“Estamos expectantes com o mercado Português, acreditando 
na partilha de conhecimento, quer para o nosso crescimento, 
como para o crescimento dos nossos futuros clientes em Portu-
gal”, finaliza Sónia Almeida.

Em Breve no Porto.... Workcell RH! 
Contrate Conosco!!!
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H á mais de 30 anos no mercado, a Carrilho Sousa Go-
mes, Lda. posiciona-se como uma empresa de refe-
rência no segmento da Contabilidade e Fiscalidade, 

em que o principal foco são as micro e médias empresas por-
tuguesas, incluindo Açores e Madeira, assim como empreende-
dores e empresários de outros países que queiram investir em 
Portugal.

Num mundo em constante mudança, exigente e sem distân-
cias, a contabilidade tem hoje um papel chave na gestão quoti-
diana de qualquer negócio, sustentando-se em valores de con-
fiança, profissionalismo e rigor. Indispensável para o sucesso 
das empresas, a contabilidade é hoje, assumidamente, o apoio 
que qualquer empresário necessita para a tomada de decisão, 
através de um serviço de proximidade, sempre disponível e ca-
paz de fornecer informação  contabilística sobre o negócio em 
tempo útil. 

Somos o olhar crítico do seu negócio!

“Na verdade, um serviço de contabilidade deve, no início de 
cada ano, apoiar os seus clientes a elaborar o planeamento fis-
cal, ao longo do ano de ser avaliando efetuarem-se os devidos 
reajustes”, diz Carlos Ferraz, da Carrilho Sousa Gomes Lda. 
“A carga fiscal em Portugal é elevada por isso o acompanha-
mento é um fator crítico, que permite às empresas uma poupan-
ça em imposto com um impacto direto nos seus resultados. Não 
menos importante é a contabilidade entregar mensalmente aos 
seus clientes as peças contabilísticas para uma correta análi-
se dos resultados das empresas. Não é aceitável saber resul-

tados só no final do ano! Eu costumo comparar essa falta de 
informação aos empresários como um combate de boxe que 
termina sem KO, em que os dois lutadores fizeram pontos, mas 
só quando o Juiz levanta o braço de um dos atletas, é que ele 
sabe que venceu. Isto não é praticável nem aceitável numa em-
presa!”,referiu Carlos Ferraz. 

Hoje não existem distâncias! Os números 
comprovam!

A Carrilho Sousa Gomes, Lda. tem sistemas tecnológicos im-
plementados para a prestação de serviços à distância, man-
tendo sempre a proximidade e a qualidade dos seus serviços. 
Com mais de 250 empresas atendidas em Portugal continental, 
Açores, Madeira, Brasil e França, em média duas em cada três 
melhoraram os seus resultados nos primeiros três meses, 79% 
dos clientes atingiram os seus objetivos e cerca de 750 000 € 
foram poupados em IRC. 

“Se neste pequeno artigo viu algo que poderia mudar os seus 
resultados ligue-me, que terei todo o gosto em ajudar!”, finaliza 
Carlos Ferraz.

Ligue-me, ligue-me…

Carrilho Sousa Gomes, somos o olhar crítico do seu negócio 

Sabe qual é hoje o valor da 
contabilidade nas organizações?

www.cs-gomes.pt | Telefone: 224809161
E-mail : geral@cs-gomes.pt
Rua Dr. Severiano 661 sala E, 4510-554 
Fânzeres, Gondomar (a 5 minutos do 
Estádio do Dragão)
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Mindfulness Empresarial
para trabalhar melhor

O mundo actual é um mundo globalizado e conectado, pelo que estamos em constante mudança e adaptação. 

N os decorrer dos últimos anos a cultura empresarial do 
nosso país e do mundo tem, por isso, sofrido inúmeras 
alterações e mudanças. A situação pandémica que 

vivemos e que ainda não terminou, acentuou ainda mais esta 
mudança. Uma das mais visíveis consequências é a conclusão 
inequívoca, que a visão empresarial deve ser focada no interno 
para provocar resultados no externo.

Efetivamente, é indispensável haver uma preocupação com a 
satisfação e saúde dos colaboradores atribuindo-lhes melhores 
condições de trabalho. A mudança genuína e mais sustentável 
começa sempre de dentro para fora. Este é o único caminho 
possível para aumentar a produtividade, reduzir a ansiedade e 
o stress dos colaboradores, assim como reduzir as baixas mé-
dicas por incapacidade temporária e aumentar a eficiência para 
o exercício profissional. Sabemos, por isso, com os estudos 
científicos da Psicologia do trabalho e das organizações, que 
as empresas que mais ganham são as que investem na segu-
rança, saúde e bem-estar dos seus colaboradores. Dessa for-
ma, as empresas conseguem aumentar a probabilidade de al-

cançar o sucesso que tanto almejam. A investigação demonstra 
que o investimento de 1 Euro nos riscos psicossociais traz um 
retorno médio de 4 Euros para a empresa, pelo que os dados 
são objectivos: empresas que cuidam dos seus trabalhadores, 
ganham mais dinheiro, porque produzem mais.

Os colaboradores são parte da empresa e por esse facto de-
vem ser envolvidos na sua construção e identificar-se com os 
valores e o espírito da empresa para poderem trabalhar motiva-
dos para o sucesso e crescimento corporativo. 

Ao investir na saúde e qualidade de vida dos 
colaboradores, as empresas estão a investir no 

sucesso e crescimento contínuo

Outro fator a ter em conta é a necessidade de atribuir autono-
mia aos colaboradores e possibilidade de crescimento dentro 
da empresa. Se cada um dos colaboradores se sentir eficiente 
e autónomo e perceber que dentro da empresa poderá crescer 
e evoluir, garantidamente não irá ambicionar sair. 
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O colaborador perceberá que está no local 
certo para progredir e a empresa será uma 
zona segura para ele. A nossa capacidade 
de pensar ou olhar a médio longo prazo só 
é possível quando nos sentimos seguros no 

lugar onde estamos. Por isso é que que a 
capacidade de saber estar no Aqui e no Agora 
é uma competência essencial para manter a 
flexibilidade e adaptação às circunstâncias

Neste sentido, o que a Psicologia, enquanto ciência de excelên-
cia do comportamento humano facilita às empresas é o treino 
de competências com o Mindfulness Empresarial.

O Mindfulness tem um impacto direto no foco no aqui e agora, 
clareza mental e relação que cada pessoa tem com a sua men-
te. A mente humana é um mundo infinito e é crucial equilibrar 
mente e corpo para que o bem-estar e a saúde prevaleçam. 

Quando aplicado em empresas, o mindfulness, permite tornar 
a empresa num local seguro, de paz e tranquilidade para todos 
os que a integram. Esta estratégia já tem vindo a ser utilizada 
em inúmeras empresas como a Google, a Apple, o LinkedIn, a 
Bosch, a Nike, entre outras. 

Efetivamente, estudos indicam que o mindfulness tem inúme-
ros benefícios, incluindo a nível neurológico, entre eles: permite 
prestar atenção ao momento presente, sem qualquer julgamen-
to, ajuda a reduzir o stress, a ansiedade e os conflitos, aumenta 
a resiliência e a inteligência emocional, contribui para uma me-
lhor comunicação no local de trabalho e facilita o discernimento 
e a clareza necessária para a tomada de decisão. Sabe-se que 
a prática regular do mindfulness provoca mudanças cerebrais 
alterando a forma como nos comportamos connosco, com os 
outros e com o trabalho.

Um dos casos de mindfulness mais divulgado foi o da segu-
radora Aetna. Esta seguradora formou 13 mil colaboradores 
em mindfulness e os resultados foram inequívocos: 28% de re-
dução nos níveis de stress, 20% de melhoria na qualidade do 
sono, 44 minutos por semana ganhos em produtividade e, con-
sequentemente, poupança de cerca de 3 mil dólares por cola-
borador. 

A Ordem dos Psicólogos Portugueses tem vindo a fazer um es-
forço no sentido de alertar as empresas para as consequências 
associadas à desvalorização da saúde mental e do bem-estar 
dos colaboradores. Esta desvalorização tem um impacto direto 
na produtividade da sua empresa. No site https://maisproduti-
vidade.org poderá calcular o custo da perda de produtividade 
que a sua empresa apresenta atualmente. Certamente que se 
irá surpreender negativamente. O impacto é real e a sua empre-
sa está a padecer com isso! 

Na EME Saúde, temos uma equipa preparada para promover, 
prevenir e intervir na saúde mental dos seus colaboradores. Te-
mos Psicólogos com as competências necessárias para servir 
as empresas com Mindfulness Empresarial, cientificamente sus-
tentado, preparados para ajudar a sua empresa a adaptar-se 
ao Aqui e ao Agora, percebendo e adaptando treinos especí-
ficos, atendendo às necessidades existentes e peculiaridades 
próprias das empresas. 

Na nossa equipa da EME Saúde, acreditamos que cuidar dos 
seus colaboradores é cuidar da sua empresa. E você, como 
empresário/a, também acredita como nós?

Por Ivandro Soares Monteiro, Prof Doutor | Rita Freitas, Dra. 
Fundador & Director da EME SAÚDE (Clínica - Consultoria Comportamental - Palestras & 
Eventos | www.emesaude.pt)
Psicólogo - Professor Universitário
(especialista em Psicologia Clínica, pela Ordem dos Psicólogos Portugueses)
(especialista em Psicologia do Trabalho e das Organizações,  pela Ordem dos Psicólogos 
Portugueses)
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DANY Tailoring 

Testemunho 
vivo de 

elegância e 
requinte, com 
nova loja em 

Penafiel

Avenida Sacadura Cabral nº 247 | 4560 - 480 | Penafiel | 41.204241, 
-8.286594 | Telef.: +351 255 213 534
Rua Dr. Joaquim Cotta nº 2 a 6 | 4560 - 506 | Penafiel | 41.206430, 
-8.283620 | Telef.: +351 255 212 261
E-mail: geral@dany.pt | http://www.dany.pt/
Insta : dany_penafiel_moda | Face: @DANY Penafiel
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D ANY Tailoring é a mais recente aposta do grupo DANY, 
um espaço exclusivo de Moda para Homem, que faz 
regressar às memórias do negócio de família com pro-

dutos por medida e personalizados, mas adicionando novos in-
gredientes de valor que fazem toda a diferenciação num merca-
do de elevada competitividade, excelência e rigor. 

Preparados para um novo conceito de moda? 

DANY Tailoring abriu as suas portas a 2 de novembro de 2021 
no centro histórico de Penafiel. Uma excelente forma de come-
morar os 52 anos de existência do Grupo DANY, hoje já com 
quatro espaços, todos remodelados, em Penafiel. A  primeira 
loja abriu  no dia 11 de novembro de 1969, no número 247, da 
Av. Sacadura Cabral. “Primamos pelo bem estar dos nossos 
clientes, pelo atendimento personalizado, pela diversidade de 
produtos e pela excelente relação preço/qualidade. É esta a 
nossa filosofia desde o início”, diz Daniel Bessa, filho de Da-
niel da Silva Bessa, fundador da primeira loja DANY em 1969, 

e descendente de uma família de comerciantes cujo passado 
remonta aos finais do Séc. XIX.

A elegância está em todos nós!

O grupo de lojas DANY aposta em oferecer aos seus clientes 
peças de vestuário com uma relação qualidade/preço superior, 
capazes de responder aos gostos de um consumidor cosmo-
polita e moderno, com um olhar constantemente orientado nas 
novas tendências do cenário da moda internacional. “Mais do 
que marcas, a nossa preocupação é a qualidade dos produtos 
que comercializamos. Para isso, trabalhamos com os melho-
res”, diz Daniel Bessa.

Apesar da versatilidade que a moda oferece para o uso das 
roupas como expressão de quem somos, senhora ou homem, 
nem sempre é fácil encontrar um estilo ou saber como quere-
mos comunicar. Existem alguns estilos definidos que costumam 
representar a maioria das pessoas, ou pelo menos servem 
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de inspiração para outros estilos, porque o estilo de cada um 
de nós é muito mais do que uma tendências de moda. O que 
vestimos  é o reflexo do que verdadeiramente somos. A nossa 
identidade. A nossa expressão. É importante sentirmo-nos bem, 
e nas lojas DANY encontrará sempre um olhar atento para um 
bom aconselhamento.

Adaptar. Misturar. Mudar. 
A Moda é dinâmica! 

No dia 6 de novembro de 2021, a Associação Empresarial de 
Penafiel em colaboração com a Câmara Municipal organizou 
mais um Passeio D´Moda outono /inverno 2021/2022, que teve 
lugar no Museu Municipal da cidade. As lojas do grupo DANY 
estiveram mais uma vez presentes, deliciando todos com a 
apresentação nas passarelas da coleção mais recente da 
DANY Tailoring. Aqui passaram vários estilos, desde os looks 
clássicos, aos criativos, elegantes, urbanos, casuals e profissio-
nais, sempre com um destaque especial para os modelos de 
cerimónia, quer para Senhora como para Homem. 

A nova coleção de noivos de 2022 está 
espetacular e à sua espera!  

“Obrigado a todos os que tornaram possível e  continuam a fa-
zer com que esta família esteja forte como nunca. Muito obriga-
do”, termina Daniel Bessa.

Visite as lojas DANY em Penafiel!
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Câmara Municipal de Penafiel 

Maior parque eólico do distrito 
do Porto instala-se em Penafiel

M aior parque eólico do distrito do Porto instala-se 
em Penafiel, duplicando a produção de energia no 
distrito. A Energia produzida será suficiente para ali-

mentar toda a região do Tâmega e Sousa ou a cidade do Porto

Maior investimento privado de sempre em 
Penafiel

O Município de Penafiel fechou com a empresa Espanhola, Ca-
pital Energy, a instalação de dois parques eólicos, de última ge-
ração, no concelho de Penafiel.
As duas centrais eólicas da “Carlinga” e “Zonda”, vão estar geo-
graficamente instaladas em terrenos nas freguesias de Capela, 
Lagares e Figueira, Valpedre, Duas Igrejas, Luzim e Vila Cova.
O investimento, totalmente privado, ronda os 250 Milhões de eu-
ros tornando-se assim o maior investimento alguma vez realiza-
do em Penafiel.
As centrais eólicas serão constituídas por 19 aerogeradores, de 
última geração, que terão capacidade para produzir 253 GWh/
ano, ou seja com capacidade para fornecer eletricidade a cerca 
de 200.000 habitações.
Em termos comparativos, a potência instalada dá para alimen-
tar toda a região do Tâmega e Sousa ou em alternativa toda a 
cidade do Porto, em termos de consumo doméstico.

Duplicar a produção anual de energia eólica no 
distrito

Este será o maior parque eólico do Distrito do Porto e será res-
ponsável por mais do que duplicar a produção anual de energia 
eólica no distrito (capacidade instalada no distrito é de 65 Mw e 
passará a ser de 171 Mw).

Inserida na estratégia ambiental da Câmara Municipal de Pe-
nafiel, as novas centrais eólicas quando comparadas com uma 
central e carvão, vão permitir poupar a emissão de 225.000 to-
neladas de CO2 para a atmosfera (comparativamente à Central 
de Carvão).

O projeto que já conta com luz verde da Agência Portuguesa do 

Ambiente, que aprovou o estudo de impacto ambiental, avança 
até ao final deste verão, prevendo-se que esteja a funcionar em 
pleno no segundo semestre de 2023.

Ganhos para a economia do concelho

No âmbito da implementação do projeto ficou estabelecido que 
a empresa investidora irá recorrer a empresas locais no âmbito 
da execução do projeto, o que se traduz em ganhos claros para 
a economia do concelho.

Penafiel um território cada vez mais verde e 
amigo do ambiente

Dando seguimento ao compromisso eleitoral de tornar Penafiel 
um território cada vez mais verde e amigo do ambiente, este é o 
primeiro dos projetos a arrancar estando previstos outros inves-
timentos de energias alternativas a curto e médio prazo.

Para Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de 
Penafiel, “é um dia feliz para Penafiel, para a região e até para 
o País. Depois de um grande esforço em captarmos este inves-
timento internacional para Penafiel, estamos em condições de 
assumir que será a partir do nosso território que vai aumentar 
consideravelmente a produção de energia limpa, no distrito do 
Porto, suficiente para alimentar toda a região do Tâmega e Sou-
sa. Os ganhos são significativos em termos de investimento, de 
produção elétrica e de salvaguarda do nosso ambiente”.
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Associação Empresarial de Penafiel 

Há 130 anos a crescer com o tecido 
empresarial do concelho 

A Associação Empresarial de Penafiel celebra, neste ano 
de 2022, os 130 anos da sua atividade ao serviço do 
tecido empresarial do concelho de Penafiel e da re-

gião do Tâmega e Sousa. A data assinalada não podia ser mais 
apropriada depois de dois anos cinzentos para a economia lo-
cal com todas as perdas inerentes à pandemia da COVID-19. O 
ano de 2022 será por isso um ano dourado, onde os 130 anos 
ao serviço dos empresários da região serão celebrados através 
da retoma de todos os eventos à sua forma original, ou seja, na-
turalmente se o panorama epidemiológico continuar a melhorar. 
Serão, ainda, realizadas novas atividades que vão aproximar 
ainda mais a instituição dos seus associados com palestras e 
informação direcionada a cada setor empresarial e serviços dis-
ponibilizados pela AEP.

O dourado será estampado numa nova imagem celebrativa ao 
longo do ano para que os 130 anos mostrem o renascer de um 
tempo turbulento que se deseja que fique para trás. 

No calendário de 2022 regressam todos os eventos ao ar livre, 
como o Penafiel Passeio D’Moda na extensa passadeira verme-
lha ao longo da cidade, o evento Flores & Sabores dedicado ao 
negócio das flores e da doçaria local, juntando a jovialidade do 
Street Food. A Feira da Saúde voltará a reunir os empresários 
da área da saúde bem como será reforçado o concurso gastro-
nómico “Petiscando em Penafiel” ao longo do mês de outubro.

Em ano de celebrações, os associados terão um momento so-
lene com a Gala do Associado e o ano fechará com o habitual 
mês dedicado ao Natal.

A novidade recai numa festa de verão que irá reunir a comuni-
dade da AEP, desde empresários associados, entidades par-
ceiras, colaboradores, formadores e formandos.

Toda a dinâmica dos 130 anos da Associação Empresarial de 
Penafiel têm como principal objetivo “projetar e envolver ainda 
mais os associados desta casa. Só faz sentido continuar este 
trabalho de extrema importância que é o associativismo se ti-
vermos os empresários connosco”, começa por assumir o pre-
sidente da Direção da AEP, Nuno Brochado.

“Depois de dois anos difíceis, queremos que o sucesso de to-
dos regresse, com muito trabalho, novas oportunidades e no 
que depender da AEP estamos cá para que o ano de 2022 seja 
dourado”, explica o dirigente que iniciou o seu mandato enquan-
to presidente com os dois anos “mais difíceis da história atual”.
A Associação Empresarial de Penafiel irá continuar a desenvol-
ver o seu trabalho na área da formação, onde envolve centenas 
de profissionais e formandos em conjunto com o Centro Quali-
fica, bem como a apoiar os empresários através das áreas de 
contabilidade e Empresas e Projetos na criação de novas em-
presas e investimentos para o seu desenvolvimento.
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PRODE - Programa de Desenvolvimento Emocional 

Você merece uma vida 
infinitamente melhor
T oda a sociedade baseia-se em relacionamentos huma-

nos. Saber gerir os relacionamentos humanos é o fator 
diferenciador entre ter ou não ter sucesso em qualquer 

área das nossas vidas. Ser ou não ser feliz depende das nossas 
próprias emoções e das emoções de todos aqueles com quem 
interagimos. E porque emoção gera emoção, é na compreen-
são e mudança das nossas próprias emoções que se obtém a 
mudança dos resultados que todos nós ambicionamos.

Como obter melhores resultados na minha vida? 
Como melhorar o meu relacionamento com os 

outros? Como Mudar?

Não há como mudar padrões emocionais sem que a progra-
mação das nossas emoções seja altera-
da. Cláudio Nardoni criou o Programa de 
Desenvolvimento de Emoções (PRODE), 
no sentido de ajudar as pessoas a altera-
rem os padrões emocionais da sua vida 
e desta forma atingirem os seus resulta-
dos. O objetivo do PRODE é ajudar as 
pessoas a desenvolverem as suas emo-
ções, a entenderem as suas emoções, a 
saberem como reagir emocionalmente 
perante os desafios da vida.

Quer queiramos ou não aceitar, todas as 
nossas emoções foram programadas ao 
longo da vida, na maioria das vezes por 
fatores sociais, políticos, religiosos e educacionais, e cada um 
de nós funciona como o “Play” desse programa. Há necessi-
dade de reprogramar e é esta reprogramação que nos leva a 
mudanças objetivas em questões emocionalmente complexas 
como depressão, vícios, fobias, pânico, insegurança e timidez, 
além de questões mais simples como dificuldade de estudar, 
falar em público e tantas outras mais. 

Um Programa de 3 dias de Desenvolvimento 
Pessoal. Sexta, sábado e domingo

O PRODE é realizado ao longo de 3 dias de um fim de sema-
na, e abrirá novas portas a todos os que estiverem presentes, 
com a aprendizagem de diferentes perspectivas de olhar o futu-
ro. Uma excelente proposta para parar um pouco, e aproveitar 

para treinar as emoções básicas, que são o medo, a raiva, a 
tristeza e a alegria. 
“Antes de querermos perceber como gerir as emoções dos 
outros, temos primeiro de aprender a gerir as nossas próprias 
emoções! Este é o primeiro passo para qualquer mudança e 
para qualquer obtenção de resultados”, diz Claudio Nardoni, 
que possui uma série de outras formações, tanto destinadas ao 
mundo empresarial, como a relacionamentos de todos os géne-
ros, desde pai e filho a amoroso. “Quem sentir vontade, depois 
do primeiro programa PRODE, poderá optar por uma série de 
outras formações”, esclarece Cláudio Nardoni, que há 10 anos 
mudou completamente a sua vida, para seguir a sua missão: 
Ajudar os outros.

Practitioner em Programação Neurolinguística (PNL), Master 
coach, tanto na área da life coach como na executive coach, 
hipnoterapeuta e Rebirther. Claudio Nardoni dedica todo o seu 
tempo aos outros, para que as pessoas entendam o funciona-
mento das suas emoções, de forma a mais facilmente entende-
rem as emoções dos outros.

Quer saber mais?
Conheça o plano de 2022 do PRODE 

Claudio Nardoni - Whatsapp : +351 936 345 007
geral@academiavidaemocional.com
www.claudionardoni.com | www.prode.pt 
Insta : @claudioeduardonardoni | @prode.pt
Youtube : claudionardoni
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Casa Arouquesa em Viseu

Especializada na famosa 
Vitela Arouquesa!
D iz o ditado que, “quem sai aos seus não degenera”. 

Prova viva desse dito popular é a história da Casa 
Arouquesa, restaurante de referência da cidade de 

Viseu especialista na famosa Vitela Arouquesa. Um espaço 
que proporciona um ambiente moderno, calmo e confortável, 
acompanhado de um serviço de elevada qualidade, simpatia e 
requinte. Cozinhar é contar histórias numa linguagem de sabo-
res e aromas, e a Casa Arouquesa orgulha-se de proporcionar 
a todos os seus clientes uma verdadeira viagem gastronómica.

“Os meus pais têm restaurante desde 1989 na aldeia de Alva-
renga e eu trabalho com eles na  restauração desde os meus 11 
anos de idade, fazendo um pouco de tudo, daí que, com natu-
ralidade, quando eu cresci tive vontade de abrir o meu próprio 
restaurante. Só que, eu optei pela cidade grande! Então, para 
não correr riscos, abri um primeiro restaurante mais pequeno 
que a Casa Arouquesa, para perceber melhor o mercado de Vi-
seu antes de abraçar este grande projeto”, conta o proprietário 
da Casa Arouquesa de Viseu, Nelson Mota.

O ramo da restauração exige muito amor, abnegação, dedica-
ção e responsabilidade, mas, nada disso assustou o jovem pro-
prietário que no dia 07 de junho de 2007 abriu oficialmente a 
Casa Arouquesa. O restaurante tornou-se referência de Viseu e 
passou a ser frequentado pelos mais exigentes clientes portu-
gueses e estrangeiros, por oferecer uma carne de excelência, 

com apenas dois pratos: Vitela Arouquesa Assada no Forno e 
Bife Arouquês à Casa, que são preparados sob o comando do 
proprietário. “Um dia, cheguei a Viseu, e fiquei sem cozinhei-
ra. Antes que o desespero batesse eu avancei para a cozinha 
e, como tinha muitas bases, não foi difícil cozinhar e atender a 
clientela. Com o passar do tempo fui ficando cada vez mais na 
cozinha e melhorando mais e mais. Hoje, o que faço é cozinhar, 
e qualquer chef que cá entre tem sempre que se adaptar às 
nossas receitas, mas, ressalto que, como eu tenho a vivência 
da restauração, eu me garanto em qualquer que seja a posição 
dentro da empresa”, revela Nelson Mota. 

Com paladar apurado e tino comercial, o dono da Casa Arou-
quesa tem acertado em cheio nas suas escolhas diferenciadas 
e é por isso que a Casa Arouquesa se destaca entre as demais, 
trabalhando basicamente com a Vitela Arouquesa Assada no 
Forno e o Bife Arouquês à Casa. “Foi uma aposta arriscada, 
mas que deu mais que certa. Não é fácil colocar todas as 
cartas “quase” num mono produto, mas eu tinha a certeza da 
sua excelência e foi por isso que no início só tínhamos mesmo 
esses dois pratos, no entanto, hoje sentimos necessidade de 
oferecer algumas opções aos clientes e por isso ampliamos a 
ementa, e temos, por exemplo,  um excelente prato de baca-
lhau frito em azeite que acompanha batata frita e legumes e é 
muito apreciado pelos clientes”, revela o Chef.
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O chef e proprietário conta que o tempo da pan-
demia serviu para redecorar a Casa. “Já que ti-
vemos que nos adaptar a esse novo período, 
aproveitamos para tornar ainda mais convidativo, 
moderno e confortável o interior e a esplanada da 
Casa. Preocupamo-nos com todos os pormeno-
res, desde o requinte da decoração, a simpatia e 
a rapidez dos funcionários no atendimento, assim 
como, com a questão da saúde relativamente ao 
covid-19.

A gastronomia de excelência fez com que a Casa Arouquesa se 
tornasse um restaurante premiado, mas a Carta de Vinhos, com 
perto de 1000 referências, também rendeu à Casa alguns pré-
mios! “Sempre acreditei na diversidade de uma boa carta de 
vinhos com preços justos para que o consumidor possa acom-
panhar a sua refeição com o vinho que ache mais adequado!  
Afinal, o vinho é uma questão de gosto pessoal, e gosto não 
se discute!!! Existem muitos vinhos convidati-
vos na nossa Carta, acredite! E é por isso, que 
durante alguns anos fomos a segunda melhor 
garrafeira a nível nacional! Penso que hoje ain-
da deveremos ser, apesar que deixamos de 
entrar nos concursos”, ressalta o proprietário.

E porque a doçaria também é uma referência 
em Portugal, vale a pena experimentar a so-
bremesa da casa, que tem a sua marca regis-

tada desde a abertura da Casa Arouquesa. “Quando abrimos 
apostamos no Cheesecake de frutos vermelhos e os clientes 
adoraram! Agora adicionamos às sobremesas os petit gateau e 
a nossa especialidade é o fantástico petit gateau de caramelo 
que tem uma enorme saída, mas, em nossa carta de sobreme-
sas  temos o tradicional petit gateau de chocolate, frutas e mais 
algumas variedades de doces portugueses tão apreciados por 
nós e pelos estrangeiros”, finaliza Nelson Mota. 

CASA AROUQUESA -  Empreendimento bela vista R/C lote 0
3500-680 – Repeses, Viseu,Portugal.
geral@casaarouquesa.pt
Telefones: +351 232 416 174 | +351 917 222 170 | +351 912 967 880 
Almoços 12:00 às 15:00 (abertos durante a tarde a parte de bar)
Jantares das 19:00 às 22:30 - Folga aos domingos
Site : http://www.casaarouquesa.pt
Facebook: https://www.facebook.com/CasaArouquesa
Instagram : @casaarouquesa
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É de momentos inesquecíveis que a vida é feita. Desde 
os momentos mais simples aos mais sofisticados, dos 
pequenos aos grandes, passando pela beleza e leve-

za do ambiente que nos rodeia num abraço com a eternidade. 
Sim, existem  momentos marcantes, e existem locais que jamais 
serão esquecidos, neste verdadeiro aconchego do corpo e da 
alma. 

Um destes locais é a Casa da Avó Zirinha, 
Alojamento Local situado no coração histórico 

da cidade de Viseu

Com um forte compromisso em proporcionar o que a região 
tem de melhor em toda a sua intensidade histórica, cultural, 
gastronómica, beleza natural e humana, a Casa da Avó Zirinha, 
a poucos passos da Catedral de Viseu e a 200 metros da Igreja 
da Misericórdia de Viseu, tem um único desejo para si, o de 
poder desfrutar todos os seus momentos, com todo o conforto, 
comodidade e proximidade de tudo o que de melhor a cidade 
de Viseu tem para lhe oferecer.  

Um destino de excelência para uma estadia em 
lazer, para  relaxar, conviver ou trabalhar

Situado na Região Centro do país, Viseu é uma cidade histórica 
que impressiona quem lá chega, com a sua elevada cultura de 
qualidade de vida impregnada nos rostos e nas mãos de todos 
aqueles que elevaram esta cidade, em 2019, ao nível de melhor 
cidade para se viver. 

Berço da hospitalidade e tradição tem sempre presente rasgos 
de uma arquitetura renascentista, a Cidade de Viriato, Cidade-
-Jardim e também Cidade Vinhateira do Dão.

Aqui o vinho é soberano aliado à excelente 
gastronomia, numa elevação permanente dos 

sentidos

A gastronomia não fica a desejar e há de se experimentar a 
vitela assada com arroz de forno, rojões com morcela e bauus 
cozidas, Rancho à moda de Viseu além das Castanhas de ovos 
de Viseu, a Lampreia de ovos, os pastéis de feijão e os Pastéis 
de Vouzela.

Viseu é história e é natureza

Viseu é envolvida por várias montanhas e rios. A norte temos 
as serras de Leomil, Montemuro e Lapa, a noroeste a serra do 
Arado, a sul e sudoeste a famosa Serra da Estrela e Lousã, e a 
oeste a Serra do Caramulo. A cidade é banhada pelos Rio Vou-
ga, Dão, Pavia, o famoso Rio Douro e pelo Rio Mondego.

É para reservar já na sua memória! 
Casa da Avó Zirinha

Casa da Avó Zirinha

É de momentos inesquecíveis 
que a vida é feita!  

Morada : Rua Silva Gaio 30, Viseu 
mail : casadavozirinha@gmail.com, 
contacto telefónico: 966278579
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Av. António José de Almeida, 348, 3510-044  Viseu
Tel. 232 089 990 | 938 336 274

Centro de Serviços da Loja Postal

Soluções e oportunidades 
num único local!
S ediado na cidade de Viseu, o Centro de Serviços da 

Loja Postal é o lugar ideal para resolver de uma só vez 
muitos dos seus assuntos pessoais e profissionais, quer 

de forma presencial como à distância. No Centro de Serviços 
da Loja Postal as soluções e as oportunidades estão sempre a 
surgir, porque temos excelentes acordos com diversas empre-
sas de renome nacional e internacional”, refere Carlos Almeida, 
gerente do Centro de Serviços da Loja Postal.

Quais os serviços?

O Centro de Serviços da Loja Postal disponibiliza serviços de 
mediação imobiliária, mediação de seguros de vida e não vida, 
renting de equipamentos e automóveis. São também interme-
diários de crédito habitação e crédito pessoal, assim como con-
sultoria financeira. Para finalizar possuem um serviço especiali-
zado de apoio a emigrantes.

Destaque!

Ganhe até 1000€ em cartão, ao comprar casa com crédito ha-
bitação. Não perca esta oportunidade! Campanha especial de 
crédito habitação, onde pode ganhar até 1000€! Oferta de 1% 
ao cliente, do valor do Crédito Habitação até 1000€ ao transferir 
o seu crédito habitação receba 500€ (válido até 30 de abril de 
2022)

Para saber mais sobre esta campanha do nosso parceiro con-
sulte (www.securcredi.pt). Poupe até 60% nos créditos pessoais 
(www.pouparnoscreditos.pt). IC Banco de Portugal Nº 4860 

Seguros do Ramo Vida e não Vida
www.simulacaodeseguros.pt

Quer saber o valor do seu Imóvel?
Faça aqui uma simulação online com confiança.
www.valormeuimovel.pt

Comprar, vender, permutar, arrendar, investir.
www.casavis.pt

Serviços de renting de equipamentos e automóveis
www.maisrenting.pt

Serviço de apoio a emigrantes
www.lojapostal.pt
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Cozinha tradicional, marisqueira e cozinha mediterrânica

Há vida portuguesa 
no restaurante Eldorado!
O restaurante Eldorado deseja proporcionar aos seus 

clientes o que há de melhor na gastronomia portugue-
sa, com um conceito de cozinha tradicional, maris-

queira e cozinha mediterrânica. Para além dos suculentos pra-
tos de carne e dos pratos de peixe fresco do dia, está sempre 
presente o marisco ainda a cheirar a mar, assim como os tradi-
cionais queijos portugueses e o sempre soberano vinho, que 
como habitualmente, ritma a sucessão dos pratos e iguarias.

Com uma história de mais de 25 anos, o restaurante Eldorado, 
situado na cidade do Porto, mantém a sua marca de sustenta-
bilidade e tradição, aliada a qualidade e credibilidade, onde o 
cliente pode desfrutar de um menu cuidadosamente pensado 
para deliciar os paladares sedentos de memórias do tempo en-
tre família, amigos e negócios. 

Eldorado é um ponto de encontro imperdível no 
tempo

 
Quando lá estamos temos vontade de ficar, e quando vamos 
embora levamos na memória todos aqueles momentos acolhe-
dores do saber receber e cuidar. 
Toda a Portugalidade reflete-se no seu ambiente de proximida-
de e afetividade, entre um som de fundo repleto de gente hu-
mana. Ouvem-se gargalhadas dispersas. Diluem-se por vezes 
conversas mais animadas. Soam palavras, ora mais silenciosas, 
ora mais sonoras. Pratos e talheres têm voz pelas mãos de uma 
equipa, que numa dança viva sem parar, tenta agradar todos 
com a sabedoria do saber fazer. 

Há vida portuguesa no restaurante Eldorado!

No Eldorado à vida, cultura e história, não fosse a gastronomia 
portuguesa um manjar dos deuses, sabendo aproveitar muito 
bem a sua privilegiada localização e diversidade geográfica. 
Com acesso ao Atlântico e Mediterrâneo, a comida portugue-
sa recebe elementos tanto do mar como do seu interior, que a 
tornam sobejamente rica. Uma cozinha com uma vasta gama 
de receitas e técnicas, acumuladas durante séculos de história 
com influências e inspirações de todo o mundo.

Uma ementa diária diversa e disponível em Take Away 
Segunda a sábado: 12h - 16h, 19h30 - 00h | Domingo: encer-
rado

Volte sempre!

Restaurante El Dourado
Avenida do Doutor Antunes Guimarães, Nº65, 
4100-079, Porto
+351 910 226 337
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T odas as pessoas têm uma identidade visual que vai 
para além do seu nome e da sua assinatura. O mesmo 
acontece no mundo dos negócios! As marcas são lem-

bradas pelos produtos, serviços e experiências que proporcio-
nam aos seus consumidores e clientes, contudo, de nada vale 
esforços e investimentos se estas não forem lembradas e identi-
ficadas. Uma boa imagem vale por muitas palavras! 

A agência de publicidade e gráfica “FeitoNumOito” abriu as 
portas para atender o público de Viseu e arredores no dia 08 
de Outubro de 2016 e, desde então, só vem a crescer. “Nossa 
empresa foi inaugurada em 2016, mas, contamos já com largos 
anos de experiência no ramo da publicidade”, conta o proprie-
tário Flávio Jorge.

A “FeitoNumOito” é uma empresa completa que atua com de-
sign gráfico/web, produção e impressão de pequeno a gran-
de formato, em vários tipos de suportes, edição de fotografia 
e vídeo atendendo a todo tipo de pedidos em publicidade nas 
mais variadas vertentes como reclamos luminosos, telas, papel 
de parede, decoração de viaturas, flyers, t-shirts, seja para fins 
comerciais ou residenciais.  

FeitoNumOito

A importância da identidade 
visual nos negócios!

Com profissionais experientes e qualificados que, muitas vezes, 
trabalham contra o tempo para atender os pedidos de “urgên-
cia” que estão sempre a chegar, a “FeitoNumOito” vem marcan-
do presença no mundo publicitário e gráfico por sua dedicação 
e excelência, aumentando dessa forma, dia a dia, a carteira dos 
seus clientes. 

Os projetos gráficos realizados pela “FeitoNumOito” podem ser 
para o interior de uma propriedade particular ou para um espa-
ço comercial, para um outdoor ou um roll’up. “Estamos aptos a 
fazer toda a identidade visual de uma empresa, ou de um pro-
duto. Seu sonho é nosso desafio, conte connosco para o que 
der e vier, porque o melhor ainda está para vir”, conclui Flávio 
Jorge.

Agência de publicidade e Gráfica FeitoNumOito
TEL: + 51 963 532 228
Morada: Av. Don Afonso Henriques, lt 204, 3500-606 
Viseu, Portugal - (Perto do Palácio do Gelo Shopping)
Site: https://feitonumoito.pt
email: geral@feitonumoito.pt
FB: https://www.facebook.com/feitonum8
Instagram: @feitonumoito
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Hitech Motorsport em Viseu

O seu carro tem uma avaria difícil?

D esde a sua invenção até aos dias de hoje, o carro ga-
nhou espaço e tornou-se cada vez mais presente na 
vida do quotidiano das pessoas, atingindo um elevado 

significado simbólico e social. Assim nasceu o  termo “cultura do 
automóvel” em todos os países de todo o mundo. Viver sem carro 
é hoje quase uma utopia, pelo que, quando há uma avaria, a vida 
torna-se caótica necessitando de soluções eficientes, o que nem 
sempre é fácil, e quando acontece é um verdadeiro milagre.

É o que acontece na oficina auto Hitech Motorsport, reconheci-
da não só no distrito de Viseu, como em muitas localidades do 
país e além fronteiras, pela sua elevada capacidade em resol-
ver avarias difíceis. 

Todo este trabalho é fruto de uma força incompatível nascida 
pelas mãos de uma equipa, que juntos elevaram a Hitech Mo-
torsport  a  ser a única oficina auto certificada em Viseu em car-
ros eléctricos, electricidade auto, mecânica auto e electrónica 
auto.

“Somos a única oficina do distrito de Viseu certificada em car-
ros eléctricos, e até à data, o nosso progresso é crescente”, 
diz orgulhosamente José Paulo Esteves, crescido no mundo da 
electricidade e electrónica, na oficina de seu pai, e que cedo 
se apaixonou pelos automóveis, levando-o a aprofundar o seu 
conhecimento nas tecnologias de alta precisão.

Dedicação, Especialização e Certificação,
são os Fatores de Sucesso que geram 
Confiança e Segurança aos clientes

Habilitados a diagnosticar as viaturas de forma segura, sem 

espaço para dúvidas no serviço que têm a fazer e consequen-
te avaliação de valores, assim como a gerir eficazmente toda 
a informação, meios, recursos e garantias, sempre com toda a 
dedicação e conhecimento, ganharam a confiança e a segu-
rança dos seus clientes. Recebem todo o tipo de reparações, 
mecânicas, elétricas e eletrónicas, abrangendo todo o tipo e 
classe de viaturas, incluindo viaturas topo de gama, sem faltar 
os inquestionáveis clássicos, carros elétricos, híbridos e plug in. 

Reprogramação e codificações online de 
centralinas

“Somos especializados em reprogramação de centralinas, fa-
zemos também codificações online em centralinas, assim como 
atualizações de sofwares”, esclarece José Paulo Esteves, pro-
prietário da oficina desde sempre especializada em eletrônica, 
principal área responsável pelas reparações serem cada vez 
mais difíceis. Num mercado onde a tecnologia avança expo-
nencialmente de dia para dia, torna-se imperativo acompanhar 
constantemente a evolução tecnológica, mantendo sempre o ní-
vel de dinamismo, aperfeiçoamento e conhecimento.

O seu carro está com problemas? 
Não identificam a causa? 

Ligue para o 232460029 e fale com o José Paulo Esteves.

Estrada do Aérodromo, Zona 
Ind.do Campo
3515-342 Viseu. Portugal
Telefone: 232460029
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Bem-vindos ao Networking Ana Maria online!

Juntos somos mais fortes

F azer networking é hoje considerado um conceito 
adquirido por todas as empresas, desde a micro à 
grande empresa. É imperativo criar uma forte rede 

de contactos que favoreça a troca de conhecimentos e 
de experiências entre pessoas de diferentes segmentos, 
proporcionando desta forma, relacionamentos de colabo-
ração recíproca entre profissionais e potenciando novas 
oportunidades de negócios, através de parcerias e au-
mento de visibilidade.

Na Networking Ana Maria online criamos o que os em-
presários necessitam para fazer chegar o seus negócios 
ao patamar de visibilidade e sucesso desejado. Ajustado 
à elevada exigência do mercado e à falta de tempo dos 
empresários, temos um projeto integrativo de plataforma 
online, revista e estúdio para entrevistas, de forma a poten-
cializar o seu negócio com base numa forte rede de con-
tactos entre Portugal e Brasil. 

Como funciona o Networking Ana Maria?
5ª feira às 21h de Portugal e 19h do Brasil 

 

Realizamos uma reunião semanal online, com flexibilida-
de nas presenças e sem restrição nas áreas de negócios. 
Aqui a gestão do seu tempo é a nossa prioridade, assim 
como a possibilidade de conhecer a maior diversidade de 
parceiros possíveis para a expansão do seu negócio. O 
compromisso de todos fazerem sempre o seu melhor com 
o espírito de entreajuda é fundamental para que o seu su-
cesso seja também o sucesso dos outros. 

 Quais as Vantagens?

• Participar em média em 48 reuniões de networking por 
ano, além de convívios presenciais;
• Aumentar a visibilidade da sua empresa/marca/negócio;
• Aperfeiçoar competências de apresentação do seu ne-
gócio;
• Assistir a apresentações de temáticas importantes trans-
versais a todas as empresas;
• Aumentar o volume dos seus negócios por meio de re-
ferências;

Como fazer parte das reuniões?

Entre simplesmente em contacto connosco! 
Solicite presença como convidado numa das nossas reu-
niões; Receberá um link para aceder à reunião por Zoom;

Juntos Somos Mais Fortes, junte-se a nós!

Contactos

geral@networkinganamaria.pt

+351 910 007 398 | +351 917 643 134
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O caminho para a felicidade 
e o sucesso.

Gratidão, a 
palavra que 
muda vidas!

T odos nós somos os autores da história da nossa vida.
No início temos várias páginas em branco, sem saber-
mos na realidade o número exato. Levamos muito tem-

po para escrever a primeira palavra, por vezes por desconheci-
mento, outras vezes, por comodidade. Mas, ao longo da vida, 
as palavras começam a surgir. As frases começam a formar-se 
e as páginas começam a criar histórias e a compor a história da 
vida de cada um de nós. 

Ali, em cada página, ficam escritas tantas histórias de beleza 
como de dureza. Ali ficam tantas emoções. Tantas paixões. 
Tantas ilusões. Ali plasmadas ficam também todas as experiên-
cias que nos fizeram crescer. Não importa se boas ou se más. 
Não importa se foram curtas ou se foram longas. O que importa 
é o que assimilamos como aprendizagem, para utilizarmos na 
viragem que todos necessitamos de fazer algures no tempo. 

Os capítulos da nossa história começam a sobrepor-se, pau-
tados pela experiência vivida, assim como por todo o conheci-
mento colocado por nós em ação e acumulado em sabedoria. 
Página sobre página, tudo começa a acelerar. Num qualquer 
momento, numa página qualquer de um qualquer capítulo, 
aprendemos a aceitar o que temos de aceitar, por entre vitórias, 
perdas, amor e dor. Começamos a valorizar o que antes era in-
significante ao nosso olhar. Começamos a aprender a observar 
a verdade, que na maioria das vezes sempre esteve tão perto 
de nós. Começamos a gostar da simplicidade das pequenas 

coisas. Esse momento é o verdadeiro despertar!  

Nesta altura percebemos que muitas páginas do livro já estão 
escritas e que algumas faltam ainda por escrever. É nesta altura 
que percebemos, finalmente, que existe uma única palavra para 
iniciar todas as páginas de todos os dias de cada história da 
nossa vida. 

Esta palavra chama-se GRATIDÃO!

Esta é a palavra chave de abertura para o caminho da felici-
dade e do sucesso. Esta é a palavra que muda vidas. Sabem 
aquela sorte que achamos que se nasce com ela? Se pensa 
que não nasceu com esta sorte, acredite na força da palavra 
GRATIDÃO.
 

Sejamos gratos por tudo! 

Por cada dia da nossa existência. Por cada experiência vivida. 
Por todos os momentos, sem qualquer exceção. Por cada lá-
grima caída. Por cada sorriso dado. Sejamos gratos por toda a 
vitória. Por toda a derrota. 

Agora e sempre.
GRATIDÃO.

Texto de Anabela Rocha
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 Bem-vindos ao Networking 
Ana Maria online!

A expansão da rede de contactos pro-
fissionais e a proximidade com as 
pessoas certas, na maioria das ve-

zes, é o melhor caminho para potenciar os 
resultados das empresas. É exatamente por 
esse motivo que a importância do networking 
é evidenciada no ambiente corporativo. Exis-
tem muitas formas e modelos de fazer Ne-
tworking, e cada empresa escolherá o modelo 
que mais vai ao encontro das suas necessi-
dades e disponibilidade. De forma a facilitar 
a vida dos empresários, nasceu a Revista Ne-
tworking Business Magazine. 

Uma revista INOVADORA no 
mercado português em modelo 

de Networking.

A revista Networking Business Magazine, pro-
priedade da empresa Networking Ana Maria 
Lda, é um novo modelo de fazer networking. 
“Este é um  modelo facilitador de networking 
para uma melhor promoção da sua empresa, 
de forma simples, sem obrigações de presen-
ças físicas ou online, podendo sempre, opcio-
nalmente, desejar fazer parte da plataforma 
estruturada do Networking Ana Maria”, diz 
Anabela Rocha, coordenadora da revista.  

Revista em formato físico 
e digital, em modelo de 

networking não estruturado 
e informal, com uma forte 

distribuição pelas regiões de 
todo o país através de jornais 

regionais. 

Durante o ano de 2022, bimestralmente, cada 
edição será distribuída em uma região de Por-
tugal continental e ilhas. Os empresários po-

derão marcar presença em jantares e eventos 
mensais organizados pelo Networking da Ana 
Maria, o que lhes permitirá ter contactos pre-
senciais com os empresários e as áreas de 
negócio do seu interesse, assim como marcar 
reuniões com os mesmos, as quais serão tam-
bém facilitadas pela equipa da revista e do 
Networking Ana Maria. 

Um investimento com 
presença fortemente 

personalizada, contrastando 
com o mundo digital 

caracterizado pela ausência de 
rostos e compromissos.  

“Para além de dar a conhecer a sua empresa 
em diversas regiões, o maior valor da revista 
é fundamentalmente estar ligado a uma vasta 
rede de contactos pessoais da empresária Ana 
Maria, tanto em Portugal como no Brasil, dan-
do a conhecer as suas prioridades e necessi-
dades. A equipa da empresária Ana Maria, fará 
com que os contactos aconteçam, sem ter de 
investir do seu tempo, apenas com algum valor 
na publicação de um artigo na revista, estará 
a gerar lucro pela capacitação de clientes, a 
facilitar o intercâmbio dos seus negócios entre 
Portugal e Brasil, a conhecer a comunidade 
Brasileira em Portugal e suas necessidades, 
a ajudar empreendedores brasileiros na cria-
ção dos seus negócios  em Portugal e, o mais 
importante, a dar a conhecer a sua empresa, 
numa revista cuja dinâmica é o Networking”, 
termina  Anabela Rocha, acreditando que esta 
será a modalidade que mais se adapta às ne-
cessidades atuais dos empresários.

 Ser conhecido gera negócios.
Juntos Somos mais Fortes. 
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Esta é a sua revista
para fazer 

Networking 
de forma diferente!

Contactos

geral@networkingbusinessmagazine.com

+351 910 007 398 | +351 917 643 134
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