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O comércio de fruta por grosso 
no Norte do país.

Frescura 
e qualidade 
natural
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E-mail: geral@networkinganamaria.pt
Website: www.networkinganamaria.pt

“Juntos Somos
Mais Fortes!”
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Meu querido leitor,

É com muita satisfação que apresento a 
segunda edição da Revista Networking 
Bussiness Magazine. Esta é uma revista que 
não só faz toda a diferença, mas também 
é necessária no mundo do Networking. E 
sabem porquê? Porque este é um espaço de 
partilha e envolvimento empresarial, repleto 
de criatividade e novidades. Não é o meu 
espaço, é o vosso espaço, porque juntos 
somos mais fortes.

Aqui os membros do Grupo Networking 
Ana Maria, e muitos outros empresários, 
vão dar voz à sua empresa e às suas 
necessidades. Aqui também vão conhecer 
outros empreendedores, outras áreas de 
negócios para  poderem criar sinergias. Muito 
mais do que negócios, aqui vão encontrar 
pessoas que têm diferentes experiências, 
conhecimentos e muitos contactos. E isso 
é Networking! Concordam? O Networking é 
fundamentalmente uma rede de contactos, 
e existem muitas formas de aceder, fazer e 

desenvolver esta nossa rede de contatos, tão 
importante para a consolidação e crescimento 
da nossa empresa em particular e da nossa 
vida em geral. Sim, porque a vida também 
é feita de pessoas sempre em interligação 
com as suas necessidades, os seus gostos 
e a sociedade. Acreditem, esta é a minha 
forma muito peculiar de estar na vida e de 
fazer networking, o Networking da Ana Maria, 
genuíno, simples, prático, objetivo, produtivo 
e verdadeiro.

Com a leitura desta revista, tenho o maior 
prazer em oferecer a todos uma viagem por 
entre eventos, hotéis, gastronomia, moda, 
motivação, bem estar, conforto, beleza e 
decoração. Fique connosco e faça parte 
desta nossa família.

Aproveito para desejar a Todos um Feliz e 
Santo Natal, com muita Harmonia, Saúde 
e Paz, e desejar um Novo Ano Próspero, 
desafiando a contextualização atual, porque 
somos sempre capazes e nunca iremos 
desistir dos nossos objetivos.

Ana Maria Souza
Diretora
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FrutaReal, frescura e qualidade natural.

O comércio de fruta 
por grosso no Norte do país

A fruta faz parte da nossa vida e sem sabermos, muitas 
vezes a FrutaReal também, porque a FrutaReal é uma 
empresa que se dedica ao comércio de fruta por gros-

so, de forma a podermos deliciar-nos todos os dias com fruta 
fresca nos nossos supermercados e frutarias.  

A FRUTAREAL LDA é uma empresa familiar que se dedica ao 
comércio de fruta por grosso e encontra-se sediada no Norte 
do País, mais precisamente em Lamego. Satisfazer as neces-
sidades dos seus clientes, que na realidade são indiretamente 
todos os portugueses, com a garantia de produtos frescos e de 
qualidade é, desde o início da sua criação, o seu único objecti-

vo. “Para além do mercado nacional, temos também uma forte 
presença no mercado internacional, dando origem a cerca de 
40% da nossa faturação”, diz Alexandrina Loureiro, elemento da 
administração da empresa.

Pelo empenho dos seus sócios fundadores, Lurdes Pinheiro e 
Francisco Pinheiro, a empresa nasceu a 5 de dezembro de 2006. 
Até relativamente há pouco tempo operava num entreposto co-
mercial com apenas 2000 m2 de área coberta, mas devido à 
enorme necessidade de espaço e de mão de obra 
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qualificada, para conseguir responder de forma eficiente às exi-
gências do mercado, sofreu uma expansão considerável e atual-
mente encontra-se a operar nas novas instalações, concluídas 
em Novembro de 2018 com uma área coberta aproximada de 
7.500 m2, já preparada logisticamente e tecnologicamente  para 
o futuro.

Um conceito de pura frescura.

“Numa só palavra podemos definir o nosso conceito em fres-
cura, pois garantimos sempre que o produto chegue o mais 
fresco possível ao cliente, visto que o tempo desde a apanha 
do mesmo até chegar aos mercados é muito reduzido. Indo ao 
encontro do nosso conceito, a nossa diferenciação passa por o 
nosso produto ser o mais fresco do mercado”, refere Alexandri-

na Loureiro.

As grandes superfícies são o foco 
da FrutaReal.

“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 con-

sistência. Temos como objetivo 
expandir em dimensão geo-

gráfica, e em variedade de 
produtos, sendo uma re-
ferência a nível nacional 
e internacional no setor 
dos produtos horto-
frutícolas, desde os 
nossos fornecedores 

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

aos nossos clientes”, esclarece Alexandrina Loureiro no que diz 
respeito à estratégia da empresa para o atingimento dos seus 
objectivos comerciais a curto e médio prazo.

“De momento só trabalhamos com fruta dando especial desta-
que aos citrinos, mas não descartando a ideia de futuramente 
alargarmos a nossa variedade de produtos. O nosso produto 
vai variando dependendo da época do ano, trabalhamos com 
fruta sazonal. No entanto, o nosso grande volume de vendas 
é na realidade os citrinos, tanto no mercado nacional como na 
exportação”, explica Alexandrina Loureiro, convicta que o mer-
cado da exportação é um mercado com potencial de cresci-
mento, assim como a expansão do mercado nacional, através 
das grandes superfícies.

O rigor é soberano ao longo de toda a linha de produção, desde 
o produtor ao consumidor. Na FrutaReal o sucesso está na pala-
vra RIGOR. Desde a qualidade do produto e o cuidado no trans-
porte do mesmo, do embalamento e na sua apresentação para 
o consumidor, o empenho e a dedicação de colaboradores, a 
exigência na certificação dos fornecedores e o trabalho de toda 
uma equipa que passa pela administração, motoristas, pessoal 
da produção e vendedores, assim como pela confiança deposi-
tada pelos clientes. Este rigor é a chave do sucesso do negócio.

 Frescura + Qualidade + Sabor + Variedade 
Um cocktail de sucesso para a fruta de todos os 

nossos dias!
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Visite o Acero de Luna este Nata!

A jóia que eterniza os seus 
momentos

U ma jóia sempre foi um símbo-
lo de forte intimidade com a 
vida. Marca momentos. Eter-

niza sentimentos, crenças e mitologias. 
Quem não gosta de receber uma joia ou 
um acessório em algum momento espe-
cial?  Quem não gosta de encontrar tudo 
o que necessita no mesmo lugar? Assim 
é a Acero de Luna, uma empresa espe-
cializada em eternizar momentos com 
um amplo portfólio composto por peças 
femininas e masculinas, que podem ser 
personalizadas na hora, tornando assim 
a sua peça única. 

A Acero de Luna, destaca-se no mer-
cado português como uma empresa que preza pela qualidade 
do serviço e do atendimento, promovendo o bem-estar e a sa-
tisfação constante do cliente. A qualidade dos seus produtos 
materializa  momentos através dos serviços de fotogravação e 
personalização.

Um portfólio completo e acessível.

Na Acero de Luna é surpreendido com diversas jóias e acessó-
rios em aço inoxidável, hipoalergênico e também banhados a 
ouro: colares, anéis, alianças, pulseiras, brincos, fios, relógios 
femininos e masculinos em aço com garantia vitalícia e as ba-
nhadas a ouro com garantia de 2 anos, além de medalhas e 
brindes personalizados como canetas, porta chaves, porta-car-
tões, imã, agendas com chapa, espelhos de bolsa, isqueiros, 
e tantos outros acessórios que podem ser feitos fotogravação 
usando um processo de impressão com uma agulha de dia-

mante que faz a microporização da foto-
grafia, imagem ou texto. 

Shoppings, a grande aposta da 
marca.

A prioridade da Acero Luna é expandir o 
seu negócio por vários Centros Comer-
ciais do país. “Temos muita experiência 
no mercado, quer a nível de fornecedo-
res, como de produtos e atendimento. 
Além disso,  acredito que este é um ne-
gócio com um grande potencial de cres-
cimento, principalmente pela relação 
qualidade - preço. São produtos que 
vão ao encontro das necessidades de 

uma grande parte dos portugueses, e que marcam momentos 
de forma acessível, elegante e personalizada”, diz Ana Maria, 
fundadora da marca em Portugal.

Viseu é o seu berço.

A Acero de Luna está localizada na cidade de Viseu, no Palácio 
do Gelo Shopping, e tem sido reconhecida pelo seu serviço de 
qualidade e atendimento de excelência, conquistando dia a dia 
a confiança, o respeito e a fidelização dos seus clientes. Venha 
fazer uma visita e encontre o presente certo para a pessoa cer-
ta! 

Viseu - Shopping Palácio do Gelo, Piso -1 
Whatsapp: +351 911 165 916 
Instagram: @acerodelunajoias
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Duplene

Propostas de Valor para o Sucesso 
dos seus Negócios

N o mercado desde 2004, a Duplene, Consultoria de 
Gestão Lda, é uma empresa que desenvolve consul-
toria estratégica vocacionada para o sucesso dos ne-

gócios e para a capacitação de empresas. Com escritórios em 
Viseu, Tondela, Cinfães e mais recentemente no Porto, privile-
giam uma relação de proximidade e afetividade com o cliente, 
proporcionando um atendimento e um serviço de apoio perso-
nalizado, qualificado e especializado.

“Oferecemos uma solução integrada que engloba a prestação 
de serviços de contabilidade, assessoria fiscal, consultoria fi-
nanceira e apoio à gestão empresarial”, refere Filipe Nunes, 
economista e fundador da Duplene.

Considerados no mercado como especialistas na elaboração 
e desenvolvimento de candidaturas aos sistemas de incentivos 
empresariais no âmbito do Portugal2020, Turismo de Portugal, 
PDR2020 e Fundo Social Europeu, apresentam ótimos indica-
dores de aprovação das candidaturas elaboradas e na projeção 
de negócios e empresas que são hoje referências de sucesso. 

Agregação de valor ao cliente.

Com uma equipa de 14 profissionais constituída por economis-
tas, gestores, contabilistas e juristas, a Duplene tem um posicio-
namento claramente diferenciador e inovador no mercado, ao 
oferecer um espectro de serviços que se traduz na agregação 
de valor ao cliente. A Duplene assume um imensurável com-
promisso com cada cliente direcionado, para a busca do su-
cesso empresarial para o qual procura contribuir com todo o 
conhecimento e know-how, e que materializa na obtenção de 
fontes alternativas de financiamento para os projetos empresa-
riais, na identificação de novas oportunidades de negócio, na 
expansão e internacionalização de empresas, e na facilitação 
de negócios.

“A DUPLENE abriu recentemente o seu escritório no Porto e, 
como tal, pretendemos adquirir uma quota importante neste 
mercado através da oferta de um serviço integrado em que 
apoiamos o empresário e o empreendedor não só a desen-
volver a sua ideia de negócio como também a identificar con-
dições de financiamento para o seu projeto empresarial, no 
âmbito dos diversos sistemas de incentivos existentes para em-
presas, proporcionando ainda todo o apoio na área da contabi-
lidade e fiscalidade”, esclarece Filipe Nunes, relativamente aos 
objetivos da empresa a curto e médio prazo.

 
 Atentos ao Plano de Recuperação e Resiliência.

O grande foco atual da Duplene são as oportunidades que 
surgirão brevemente para as empresas no âmbito do Plano de 
Recuperação e Resiliência. Estamos capacitados para propor-
cionar aos empresários uma resposta rápida e qualificada às 
oportunidades que advêm dos novos fundos da denominada 
Bazuca Europeia do PRR, com capacidade para atuar em todo 
o território nacional.

A Duplene aposta fortemente no NETWORKING para derrubar 
fronteiras e barreiras físicas, expandindo desta forma o seu mer-
cado de atuação para o exterior, com especial importância para 
o Brasil. “O Networking Ana Maria tem promovido e estimulado 
sucessivos contactos que nos tem permitido captar investido-
res e investimento do Brasil para Portugal e que hoje são nos-
sos clientes e parceiros”, finaliza Filipe Nunes, demonstrando 
a importância do investimento no Networking Ana Maria com 
impacto no desenvolvimento da empresa a nível nacional e in-
ternacional.

Endereço: Quinta das Fontainhas, Lote 28, 
Escritório H, 3510-224 - Viseu, Portugal
E-mail: duplene1@gmail.com 
Telefone: +351 232 823 690 | +351 931 351 182
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Cardlife

Surpreenda quem ama 
com um Postal de Natal!
Há pequenas coisas na vida que fazem toda a diferença.

Q uem não vai gostar de receber à sua porta um 
Postal de Natal? Um reviver emoções do passado, 
num ato hoje classificado de Atencioso, Aconche-
gante e Elegante.  

Numa época em que o digital tem um papel importante na nos-
sa forma de comunicar, o postal impresso, consegue trazer 
uma proximidade e um valor emocional que os postais eletróni-
cos não conseguem alcançar. Não vendemos apenas postais, 
entregamos sorrisos, saudades, momentos únicos para quem 
está distante, mas também para quem está próximo. “Penso 
que uma boa parte das mães quando recebe um cartão no dia 
da Mãe, com uma mensagem personalizada, toca-lhes sempre 
ao seu coração, e vão guardar esse cartão num local especial 
para a eternização de mais um momento de emoção na vida”, 
refere diz José Alves, sócio gerente da Funspring Unipessoal 
Lda, detentora da marca em  Portugal. 

Enviar postais temáticos atrativos, reinventar a 
era digital.

A coleção apresenta um design muito atrativo, com cores ape-
lativas que saem do conceito eletrónico e efémero, e que, com 

certeza, deixará feliz quem o receber. “A nossa oferta está sem-
pre a crescer, definindo as tendências do mercado mundial, 
mas tendo em consideração a especificidade do mercado na-
cional”, diz José Alves. A coleção oferece uma vasta e diversifi-
cada seleção de opções para qualquer ocasião, desde postais 
de Natal, dia do Pai e da Mãe, aniversários, ou simplesmente 
de felicitação ou retribuição da atenção a alguém em particular, 
que sabe sempre tão bem receber.

A marca nasceu em Portugal em 2012.

A Cardlife foi criada no ano de 2012, muito embora fosse já uma 
ideia de negócio com alguns anos. Em diversos países, espe-
cialmente em Anglo-saxónicos, há uma tradição muito enraiza-
da de partilha de cartões de felicitações. Existem cartões para 
tudo o que  se possa imaginar. A decisão de criação da mar-
ca teve como âncora a colaboração de uma equipa experiente 
possuidora de um know how adquirido ao longo de mais de 15 
anos neste sector. 

Após a decisão de criar a marca, iniciamos a criação da primei-
ra coleção adequada ao mercado nacional. A preparação desta 
coleção foi longa, demorou cerca de um ano, tendo envolvido 



várias técnicas de produção e acabamento, de modo a conse-
guir um produto de qualidade extraordinária.

Uma maior procura e valorização do que é 
personalizado e emotivo.

Após 10 anos no mercado nacional, a marca acredita ter poten-
cial para continuar a crescer, não obstante o uso de Postais Im-
pressos ser mais baixo do que há alguns anos atrás, mas o mo-
vimento retrô das memórias do passado está a regressar aos 
hábitos dos portugueses. Atualmente assistimos a uma mudan-
ça de comportamentos no mercado por parte do consumidor, 
que valoriza cada vez mais a personalização, as emoções e a 
experiência das sensações. Portugal, a nível de utilização de 
Postais de Felicitações,  está  ainda substancialmente abaixo 
ao Reino Unido, que é considerado um caso singular de refe-
rência, onde em média cada pessoa envia 31 cartões de felici-
tações ao longo do ano.

O objetivo da marca a curto e médio prazo é continuar a melho-
rar as condições de venda, tanto a nível do aumento das áreas 
de superfície linear de cada um dos pontos de venda, como na 
criação de coleções cada vez mais atrativas. São líderes nos 
estabelecimentos onde estão presentes, e o principal foco atual 
é consolidar e expandir, contribuindo assim para o crescimento 
do mercado nacional de cartões de felicitações.

Uma marca diferenciadora.

“O posicionamento da marca e a sua diferenciação no mercado 
nacional, resulta da combinação de três pilares, criatividade e 
qualidade a um preço adequado. A criatividade é sem dúvida 
um dos nossos grandes fatores de diferenciação, assim como,  
a qualidade exclusiva dos nossos produtos é o resultado de um 
controlo de qualidade rigoroso e de um exigente processo de 
produção, que trata da aplicação das diferentes técnicas de 
forma perfeccionista e minuciosa. A nossa qualidade é já reco-
nhecida por diversos clientes internacionais, onde iniciamos a 
mostra dos nossos postais, tendo recolhido muito boas impres-
sões na maior Feira internacional do sector PG Live, que decor-
re anualmente em Londres”, esclarece José Alves.

A Cardlife necessita também de Si!
Lojistas e Distribuidores.

A nível de expansão do negócio, a Cardlife continua a apostar 
na criação de parceiros, como lojistas e distribuidores, com ele-

vado enfoque para papelarias, tabacarias e supermercados e 
outros,  uma vez que permite a criação de uma rede corporati-
va com substanciais ganhos de fatores de escala. Con-
sideram que a proximidade dos pontos de venda é 
um fator essencial.
“Numa primeira fase criamos zonas alargadas, 
nas quais cada distribuidor poderia conter 3 a 4 
distritos, fomos, entretanto, crescendo de forma 
capilar em cada uma das zonas. Tendo de 
momento praticamente distribuição 
nacional, com mais de 1500 
pontos de venda. Esta é na 
realidade uma atividade de 
elevado retorno. O nível 
de investimento necessá-
rio é reduzido, dependen-
do da área geográfica que 
pretende cobrir. Também 
neste campo a Cardlife, 
está disponível para 
o apoiar”, diz José 
Alves.
Para ser distribuidor 
necessita apenas de 
uma viatura comer-
cial e de um pequeno 
espaço para armazenar algum 
produto, que dada a pequena 
área que ocupa pode ser até 
uma garagem. No início, a ati-
vidade pode ser desenvolvida 
em regime de part time, evoluin-
do à medida que se verifica uma 
consolidação das vendas. Tipica-
mente no fim de um ano, as vendas e 
rentabilidade levam a uma ocupação a 
tempo inteiro.

Pode estar longe e estar presente em qualquer 
momento da sua vida em ligação com a vida dos 
seus mais próximos, tocando e sentindo as emo-
ções, recordações e saudades, através de um Postal 
impresso escrito e pensado especialmente para Si! 

Há pequenas coisas na vida que fazem toda a 
diferença!
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www.cardlife.pt
info@funspring.pt
Empresa: Funspring Unipessoal Lda
Sede: Rua da Pontinha, 43, Pinhanços, 6270-141 Seia
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A operar em Portugal desde 2005, o Grupo Mixpão ambi-
ciona consolidar o seu negócio em Portugal, com uma 
forte aposta na qualidade suprema dos seus croissants 

e na diversificação dos seus sabores. O difícil é escolher o me-
lhor! “O croissant de Portugal com a sua massa tipo brioche, é 
unicamente português, assim como é o pastel de nata”, afirma 
Roberto Tambone, dono do grupo Mixpão, que já tem quatro 
lojas master e nove lojas em modalidade de franchising no con-
tinente português. Foi Roberto Tambone  que desenvolveu o 
conceito de franchising,  mal adquiriu o grupo em 2018, acredi-
tando na potencialidade da marca e na elevada qualidade dos 
seus produtos. 

Consolidar a marca através de lojas Franchising é a sua prio-
ridade.  Até ao fim do ano de 2023 serão implementadas 35 
novas lojas, já contratualizadas antes da pandemia, o que sig-
nifica que o Mixpão estará, em breve, em todo o país. “Lisboa é 
uma das cidades que pretendemos nos estabilizar a apresentar 

o nosso croissant aos lisboetas. Já temos lojas contratualiza-
das para abrir nos próximos anos. É um mercado onde temos 
interesse em expandir“, diz Roberto Tambone convicto da re-
cuperação pós pandemia na maioria das lojas, que a nível de 
faturação, em média,  está à data 30% abaixo, relativamente ao 
período do antes pandemia, mas, contrariamente à tendência, 
existem também lojas do grupo que na pandemia atingiram os 
melhores resultados de sempre. 

Passar uma pandemia com treze  lojas abertas não foi de todo 
fácil!. “Tivemos que reestruturar o conceito do negócio, porque 

ninguém pensava numa padaria e pastelaria como  deliver por 
exemplo, com vendas através das plataformas, como hoje te-
mos. A inovação de novos serviços, como pequenos almoços, 
brunch, box, entregas próprias e takeaway, criaram também 
novas oportunidades de negócio. Com esse tipo de estratégia 
algumas das nossas lojas conseguiram crescer na pandemia, 
obtendo os melhores resultados de sempre. Em Matosinhos foi 
muito interessante porque  a Câmara de Matosinhos fez uma 
parceria com os taxistas que proporcionou entregas gratuitas 
aos clientes. Todos ganharam, a restauração, os taxistas e os 
clientes”, explicou Roberto Tambone.

A Mixpão tem algo especial que não é indiferente a todos aque-
les que por lá passam. “O nosso principal sucesso é a qua-
lidade dos nossos produtos e a nossa inovação, somos uma 
pastelaria diferente da tradicional. O nosso grande foco são os 
famosos croissants, com mais de 30 sabores. Destaque tam-
bém para os nossos icônicos 7 jesuítas recheados, assim como 

para a variedade de 10 lanches do grupo Mixpão, aliado sem-
pre ao bem estar e conforto das nossas lojas”, finaliza Roberto 
Tambone. Garantidamente, uma visita a não perder para deli-
ciar-se nos mais surpreendentes sabores da Mixpão. Há mes-
mo momentos que não se podem perder na vida!

O Mixpão está sempre a surpreender...

Sabe que existe um Croissant de 
Portugal?

Telefone: +351 967 232 122
E-mail: roberto@grupomixpao.pt 
Website: www.mixpao.pt
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M ais de 25 anos de experiência no mercado fazem da 
Lafoquímica uma empresa de confiança, orgulhan-
do-se em estar sempre na vanguarda da tecnologia 

e disponibilizando produtos de elevada qualidade em parceria 
com grandes empresas internacionais do setor. Rigor, exce-
lência, qualidade e credibilidade, projetam a Lafoquímica para 
a lista dos melhores do mercado nacional. Pretende construir 
uma piscina? Necessita de recuperar a sua? Tem um projeto e 
necessita de ajuda? A Lafoquímica terá para si uma solução!

A Lafoquímica dedica-se à construção de piscinas de raiz ao 
gosto do cliente, recuperando piscinas antigas e configurando-
-as como o cliente desejar, efetuando manutenções às piscinas 
e dispondo de um leque variadíssimo de produtos wellness tais 
como jacuzzis e saunas. A nossa empresa é igualmente distri-
buidora de produtos químicos para o tratamento de águas de 
consumo humano e tratamento de águas de piscinas.

A grande prioridade da empresa, consciencializada em toda a 
sua equipa, é trabalhar com rigor e qualidade, disponibilizando 
um atendimento personalizado que em articulação com a nos-
sa gama de produtos e a sua qualidade exclusiva permita ao 
cliente construir a piscina dos seus sonhos. A nossa missão é 
que o cliente olhe para a sua piscina e a veja como sua e não 
apenas mais uma, refletindo o seu gosto e até um pouco da sua 
personalidade.

Piscina infinita, um olhar sobre o horizonte.

Como na maioria dos produtos, existe sempre uma tendência 
no mercado que marca uma época. Com clientes cada vez 
mais informados das tipologias das piscinas que existem e com 
o gosto de ter uma piscina diferenciada das restantes de cons-

trução tradicional, verificamos uma maior procura pelo modelo 
de piscina infinita. Este modelo proporciona ao cliente um fator 
diferenciador pelo facto de que estando no interior da piscina, 
permite-lhe desfrutar das paisagens do horizonte. Este modelo 
distingue-se pela sua exclusividade.

Conforto, privacidade e segurança no recanto 
do seu lar.

A Lafoquímica tem vindo a crescer gradualmente nos últimos 
anos, destacando-se no mercado pela sua qualidade e pela 
sua maneira única de construir. Notamos que com a pandemia 
a procura aumentou, as pessoas sentem a necessidade de ter 
um espaço exterior feito à sua medida onde podem aproveitar 
os dias quentes e sentir segurança.

Preservar e Respeitar o Meio Ambiente.
Uma aposta a seguir para um futuro 

sustentável.

A curto e médio prazo pretendemos manter ou aumentar o ritmo 
de crescimento no mercado comparativamente aos anos ante-
riores. Apostamos na inovação com a aquisição de equipamen-
tos tecnológicos e avançados. Com os olhos postos no futuro, 
a Lafoquímica pretende afirmar-se como uma empresa ecologi-
camente sustentável, ambicionando reduzir a sua pegada eco-
lógica, preservar e respeitar o meio ambiente e a sociedade de 
maneira global.

Lafoquímica é sinônimo de Personalização e Originalidade 

Aqui criamos a “Sua Piscina”. 
O seu sonho.

Rua do Caminho de Ferro, nº 2
3660-541 São Pedro do Sul
www.lafoquimica.pt
Telf: 232723494
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Orador de Palestras Motivacionais

“Não há impossíveis. 
Se eu consegui, 
tu também consegues.”
U ma vida que inspira vidas. Símbolo vivo de supera-

ção e resiliência, Paulo Azevedo é hoje um orador de 
sucesso em palestras motivacionais por todo o país. 

Veio ao mundo com a missão de despertar consciências, por-
que mais do que nunca, o ser humano necessita de desper-
tar. Transformar. Mudar. Aceitar. Acreditar. Todos nós somos os 
agentes transformadores do futuro e o futuro depende de nós.

Este é o meu testemunho pessoal, retirando da minha memória 
a conversa que tive com o Paulo Azevedo, após ter assistido, 
há alguns anos, a uma das suas palestras. Hoje escrevo este 
artigo, com um orgulho no coração, por haver heróis no mun-
do, ou se não é um herói, é porque ainda não está definido no 
dicionário a palavra correta para descrever tamanha imensidão 
de Ser Humano. 

Tudo se torna pequeno, perante a grandeza da 
história de vida de Paulo Azevedo.

 
Confesso que no início chocou-me, vê-lo sentado em cima de 
uma mesa, onde retirou as pernas, colocando as suas próteses 
ao seu lado e iniciando a sua palestra, sem pernas nem braços, 
mas a abraçar todos com o seu olhar onde o horizonte é o seu 
limite. Sim, porque esta é uma história sem limites. Sem impos-
síveis. Hoje, aos 40 anos, Paulo Azevedo é orador de suces-
so em palestras motivacionais por todo o país, e autor do livro 
“Não há impossíveis”, já na sua 4ª edição.

“Todos os dias, lembro-me da única frase que a minha mãe dis-
se, ao olhar para mim pela primeira vez, recém-nascido - PO-
DIA SER PIOR”, diz Paulo Azevedo, vezes sem conta, em todas 
as suas palestras. Um dos maiores atos de coragem que Paulo 
alguma vez assistiu na sua vida, foi o da sua própria mãe, no 
momento do seu nascimento. “ Naquele momento destruíram o 
sonho dela em segundos. Ali, a minha mãe tinha apenas duas 
opções: ou desistir, ou continuar”. “Podia ser pior”, dizia ela, 
com um filho nos braços sem pernas e sem braços. Sim, podia 

ter morrido. Sim, foi um momento de uma imensa coragem!

Hoje, em tempo de pós pandemia, tantas são as pessoas que 
estão com as suas vidas profissionais e pessoais destruídas. 
Como é que vai ser a nossa vida? Como vai ser o nosso futuro? 
São estes os ecos que hoje ressoam por todo o mundo. “Só há 
dois caminhos a seguir, ou desistir ou continuar a lutar, porque 
a verdade é que, nós na vida, muitas vezes, escolhemos um 
caminho e pensamos que é o único. O nosso foco. O nosso ob-
jetivo, o nosso sonho. E quando nos deparamos com um obstá-
culo, baixamos os braços e desistimos, porque pensamos que 
este obstáculo é difícil de derrubar. Há sim obstáculos que não 
podemos derrubar, mas não há um único obstáculo em que não 
podemos dar a volta, passar ao lado, contornar. Agora, mais do 
que nunca, a decisão é tua, desistir ou continuar a lutar, e lem-
bra-te que o difícil não significa impossível, é continuando que 
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nos tornamos mais fortes”, é esta a resposta de Paulo Azevedo 
para todas estas inquietudes dos tempos de hoje.

Nada nem ninguém pode travar os nossos sonhos, haverá sem-
pre forma de contornar,  e se não for possível este sonho, trans-
formamos e mudamos o nosso sonho. Mas deixar de sonhar é 
que não é possível. “Eu tenho muitos sonhos, sonhos pequeni-
nos, que depois junto e faço um sonho muito maior. Mas o meu 
maior sonho é ser independente em cima das minhas 
próteses, o máximo de anos possível para continuar a 
poder lutar por todos os outros sonhos que tenho e um 
dos maiores é ver os meus filhos felizes e crescer ao lado 
deles, e que tenham sempre orgulho no pai que têm”, es-
clarece Paulo Azevedo relativamente à temática da importância 
dos sonhos nas nossas vidas.

A vida é enriquecedora e com o passar dos anos 
percebemos o que significa a palavra “sabedoria” 
e “amadurecimento”, através da experiência vivida 
fora das nossas zonas de conforto. ”Hoje sinto-me 
muito mais fortalecido. Na vida temos de falhar 
muitas vezes para vencermos, eu já falhei muitas 
vezes e garanto que nunca mais torno a falhar da 
mesma forma como antes. Então sinto-me mais 
fortalecido para continuar a vencer. Para continuar 
a dar a volta aos meus obstáculos”, finaliza Paulo 
Azevedo.

O objetivo de Paulo Azevedo a curto e médio prazo 
é continuar a levar as suas palestras motivacionais, 
quer num contexto empresarial como de outra natu-
reza, ao máximo de pessoas possíveis a nível nacio-
nal como internacional, para que os sonhos não dei-
xem de parar na sua vida, e para que a vida de todos 
passe a não ter limites nem impossíveis.

Obrigada Paulo Azevedo por se ter 
cruzado na minha vida e na vida de muitos 

portugueses!

Paulo Azevedo - Telf. : 919 530 905
paulitopmsa@hotmail.com
https://paulo-azevedo.pt/ 
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Realizamos os seus sonhos

A Visabeirahouse, é uma sociedade de mediação 
imobiliária pertencente ao universo empresarial 
do Grupo Visabeira, dinamizando a sua atividade 

em Viseu, Lisboa, Figueira da Foz e Aveiro.
Neste seu percurso, a Visabeirahouse foi responsável por 
uma boa parte do desenvolvimento imobiliário em algu-
mas das novas zonas habitacionais de Viseu, o que muito 
contribuiu para o crescimento do número de residentes 
na cidade. A Visabeirahouse comercializa em Viseu os 
empreendimentos: Urbanização Quinta do Bosque junto 
ao Montebelo Viseu Congress Hotel, Apartamentos Quin-
ta da Alagoa e Quinta da Alagoa II, localizados junto ao 
Palácio do Gelo Shopping; Apartamentos Villatrium e Mo-
radias Vilabeira na entrada sul de Viseu e ainda no centro 
da cidade Apartamentos Forum Residence.
Na Figueira Da Foz, um conjunto de apartamentos locali-
zados no centro da cidade e em Aveiro, o Pátio Vera Cruz 
um condomínio privado com parque infantil, situado no 
centro da cidade, junto à estação de caminhos-de-ferro, 
são empreendimentos com o selo de garantia Visabei-
rahouse. Ainda, na Região Centro a Visabeirahouse co-
mercializa diferentes tipologias no empreendimento Mon-
tebelo Aguieira Lake Resort e Spa, situado na Barragem 
da Aguieira em Mortágua. 
Os distintos empreendimentos apresentam consoante 
a sua implementação, tipologias que vão desde o T1 ao 

T5, até moradias com piscina exclusiva. Integram, ainda, 
o portefólio imobiliário da Visabeirahouse diversas tipolo-
gias de espaços comerciais em diferentes localizações. 
Mais recentemente, a Visabeirahouse alargou a sua es-
fera de influência e atividade empresarial para Lisboa, 
onde está a dar sólidos passos, consolidando, desde já, 
uma posição de destaque na mediação imobiliária. Numa 
parceria com a AG Capital, a Visabeirahouse lançou o 
empreendimento Areeiro Select, uma obra que está a ser 
realizada pela Edivisa, empresa de construção também 
do universo Visabeira.
Assinado pelo consagrado arquiteto Frederico Valsassina, 
este projeto da Visabeirahouse cria, em pleno coração de 
Lisboa, um condomínio privado de luxo. Entre as facilida-
des que oferece, destaque para a piscina, conjugando-se 
a tradição com a modernidade.
A empreitada permite o renascer de um edifício clássico 
lisboeta, com tipologias T1, T2 e T3, além de espaços 
para comércio e serviços, bem como estacionamento ao 
nível da cave.
O imóvel localiza-se na praça do Areeiro, uma zona se-
gura e em crescente valorização, com soluções de trans-
portes públicos à porta, em particular Metro e autocarros, 
ficando a escassos minutos do aeroporto de Lisboa.

https://www.visabeirahouse.com/contactos
Telefone: +351 967 848 484
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A MOB Cozinhas é uma conceituada marca portu-
guesa de fabrico de cozinhas por medida, estan-
do no mercado há cerca de 30 anos, equipando 

muitos dos grandes empreendimentos habitacionais no 
país e no estrangeiro, com forte presença em Angola e 
nos Emirados Árabes Unidos.
A MOB cozinhas tem a chancela de qualidade do Gru-
po Visabeira, destacando-se desde há vários anos como 
o melhor fabricante de móveis de cozinha em Portugal, 
constante e reiteradamente distinguida com o prémio MO-
BIS, o maior galardão do setor, atribuído em Portugal.
Um dos pontos de sucesso da MOB assenta no design 
dos seus produtos, dispondo, para isso, de uma equi-
pa própria de designers que adaptam qualquer ideia do 
cliente a móveis de grande qualidade e design.
No seu portefólio, a MOB também fabrica e comercializa 
roupeiros por medida, casas de banhos e outro mobiliário, 
adaptando cada ideia ao espaço de cada casa.

A empresa dispõe de lojas e showrooms no Palácio do 
Gelo Shopping, em Viseu, cidade onde se localiza a uni-
dade de produção e a sede; na Avenida da República, em 
Lisboa; na Avenida do Brasil, no Porto e, ainda, em Luan-
da, onde para além do showroom, a MOB também possui 
uma unidade industrial.
De referir que o showroom de Lisboa é frequentemente re-
quisitado para a realização de eventos gastronómicos, em 
especial, showcookings, tendo o mais recente ocorrido no 
dia 9 de novembro com a presença do chef Kiko Martins 
e do ator Lourenço Ortigão. Para promover a imagem da 
MOB e dos seus produtos, a empresa estabeleceu uma 
parceria com a atriz Margarida Corceiro.

MOB More than a Kitchen

MOB
https://www.mob.pt



Programa 
de Passagem 

de Ano
Entre em 2022 em festa 

com os Montebelo Hotels & Resorts!

Grupo MontebeloResort & Hotels
Programa de passagem de ano disponível em:
https://montebelohotels.com/pt/ofertas/programa-de-passagem-de-ano.
Para mais informações e reservas, os interessados podem contactar o: 
(+351) 232 420 000 ou reservasmontebelo@montebelohotels.com.
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O fim de 2021 traz de volta os melhores fins de ano 
da Região Centro de Portugal: o Réveillon 21/22, 
com os Montebelo Hotels & Resorts. São Progra-

mas de Passagem de Ano cuidadosamente elaborados e 
recheados de animação, boas estadias e refeições de elei-
ção, para que aproveite o melhor do ano novo na melhor 
companhia.

Para quem prefere a Festa de Fim de Ano num hotel, as op-
ções de programas com duas noites de estadia são várias: 
entre o Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, localizado 
na albufeira da Barragem da Aguieira em Mortágua, integra-
do na natureza circundante; o Montebelo Vista Alegre Ílhavo 
Hotel, a cerca de 8 minutos da cidade de Aveiro e localizado 
no Lugar da Vista Alegre, espaço vivo de quase dois séculos 
de memórias da fábrica de porcelana fundada em 1824; ou o 
Montebelo Viseu Congress Hotel, a escolha mais tradicional 
da cidade de Viseu, num hotel que conta já com 27 anos de 
história, mantendo a modernidade e a arte de bem-receber.

Os três programas incluem um Jantar de Réveillon, espe-
táculo de fogo-de-artifício e animação, brunch (no Monte-
belo Aguieira e Montebelo Viseu) ou almoço (no Montebelo 
Vista Alegre) no primeiro dia do ano, pequeno-almoço bu-

ffet, tratamento VIP à chegada ao quarto ou apartamento e 
acesso aos espaços Wellness do hotel, incluindo a piscina 
interior aquecida e ginásio, entre outras atividades propos-
tas. Os programas incluem ainda late check-out, mediante 
disponibilidade. 

Para quem preferir um Fim de Ano animado no Expocenter 
- Forno da Mimi, em Viseu, existem duas opções de progra-
ma com estadia: o Montebelo Príncipe Perfeito Viseu Gar-
den Hotel, a 5 minutos do centro e com vista privilegiada 
sobre as paisagens naturais das serras do Caramulo e Es-
trela, e o Montebelo Palácio dos Melos Viseu Historic Hotel, 
no centro histórico da cidade. 

O programa de duas noites de estadia inclui a Festa de Ré-
veillon com Jantar de Ano Velho, Ceia de Ano Novo, Bar 
Aberto e Animação Musical, transfers de e para o hotel/
Expocenter, brunch no dia 1 de janeiro, pequeno-almoço, 
tratamento VIP no quarto e late check-out mediante dispo-
nibilidade.

A estadia pode ainda incluir os diversos programas de ati-
vidades que as unidades Montebelo Hotels & Resorts dis-
ponibilizam.

Enjoy the Best 

Celebre o início do novo ano 
com os Montebelo
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ESTÃO DE VOLTA OS MELHORES FINS DE ANO NO CENTRO DE PORTUGAL:
RÉVEILLON 21/22 NOS MONTEBELO HOTELS & RESORTS - ESTADIA E FESTA DE PASSAGEM DE ANO EM 

VISEU, ÍLHAVO E NA BARRAGEM DA AGUIEIRA
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E stá disponível a loja online Casa Alegre by Vista 
Alegre. Além da extensa gama de produtos com 
selo próprio Casa Alegre, e de algumas coleções 

de marcas consagradas como a Vista Alegre e a Bordallo 
Pinheiro, a loja online também disponibiliza a mais diversi-
ficada oferta de produtores portugueses, com garantia de 
genuinidade, rigor e respeito pelo meio-ambiente. 

A Casa Alegre foi idealizada para quem procura “o Sul 
da Vida”: um estilo descontraído e banhado pelo sol, mas 
prático e cheio de energia, para quem saboreia cada mo-
mento e se deixa inspirar pelo mundo, revendo-se nos va-
lores da sustentabilidade e do apoio à produção local, es-
colhendo marcas exclusivamente portuguesas com boas 
práticas ambientais e sociais.

A loja online Casa Alegre, objeto de uma curadoria alinha-
da com o espírito “o Sul da Vida”, apresenta produtos e 
soluções nos segmentos mesa & cozinha, casa, moda & 
bem-estar, arte, produtos gourmet e alojamento. Para vi-
ver no campo, na praia ou no centro encantador das nos-
sas cidades. 

Na Casa Alegre, além dos produtos, partilhamos também 
a criatividade nacional espelhada no design, na desco-
berta de uma seleção rigorosa de produtos gourmet (vi-
nhos, queijos, azeites e compotas) e numa criteriosa es-
colha de alojamentos, onde se poderá vivenciar o lifestyle 
do sul da Europa, a mesa e tudo que anda à sua volta, 
a gastronomia e os vinhos, o contacto com a natureza, o 

sol, o céu e o mar. Para além desta oferta selecionada é 
disponibilizada uma área dedicada à arte, onde mais de 
vinte artistas jovens e em ascensão poderão vender os 
seus produtos. Na Casa Alegre, poderá, ainda, encontrar 
pranchas de surf, skates em madeira, bicicletas normais 
e elétricas, e outros produtos que se identifiquem com o 
espírito “o Sul da Vida”.

A Casa Alegre é uma loja online que demonstra a força 
das parcerias nacionais, contando com mais de cinquen-
ta parceiros de destaque, incluindo a Adico, Antarte, Belo 
Inox, BoaSafra, Boca do Lobo, Bovi, Burel, DeligtFull, Fa-
bricaal, Futah, Icel, Lasa, Polen, Sanjo, Silampos, Topázio 
e Wewood, entre muitos outros que valerá a pena desco-
brir.

A Casa Alegre é uma loja aberta para os países da União 
Europeia. Inicia a sua atividade em Portugal e de seguida 
abrirá para o resto do continente europeu, incluindo o Reino 
Unido e a Suíça. 

Uma das muitas vantagens da Casa Alegre, enquanto pla-
taforma online, é estar disponível 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, em www.casaalegre.com.

Casa Alegre by Vista Alegre

“O Sul da Vida”

Para mais informações, por favor contacte:
online@casaalegre.com
Telefone: +351 234 320 610

Grupo Vista Alegre lança loja online para marcas exclusivamente portuguesas, apostando na 
sustentabilidade e na produção local.
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C hef em Casa associado ao conceito de Cozinha Afetiva 
de Ana Sales, torna o ato de comer num momento afe-
tuoso e mágico, percorrendo  uma viagem na culiná-

ria Brasileira, que nada mais é do que uma mistura da culinária 
Portuguesa, Indo Brasileira e Africana.  Esta mistura invoca sen-
sações exóticas repletas de cor, aromas e sabores, que elevam 
os sentidos de quem a degusta para o grandioso mundo das 
essências. Sim, tocamos no limiar da essência da vida. 

Ana Sales presta um serviço de Chef em Casa, o que significa 
cozinhar na casa dos próprios clientes, uma modalidade que é 
hoje considerada uma grande tendência do mercado, compe-
tindo com o takeaway e com o delivery, mas substancialmente 
diferenciada, proporcionando outro conforto, e até considera-
do luxo, sem que seja necessário ser servido em ambiente de 
luxo ou requintado. O Chef em casa emana por toda a casa os 
aromas da comida caseira, que está registado na memória das 
pessoas, como momentos em que as avós cozinhavam em casa 
para toda a família. Um reviver de emoções. Diferencia também 
na temperatura e no gosto de comer um prato acabado de fazer, 
mesmo a sair do forno, a sentir-se a emanação do calor. 

Aqui, reminiscências de tempos passados são 
lembrados. Aqui, criam-se momentos para mais 

tarde recordar. Saborear.

Os consumidores estão cada vez mais exigentes e uma refeição 
em família, amigos ou de trabalho, é cada vez mais valorizada 
pelo aconchego, conforto, ganho de tempo, praticidade, e melhor 
ainda, quando está aliado a uma cozinha de excelência, afetiva, 
exótica e de novas culturas, sabores e aromas. É a simbiose da 
gastronomia com a aventura e o mundo das experiências e sen-
sações. Este é o futuro das refeições, personalizadas, diferencia-
das, sem nunca esquecer as novas experiências e o mistério.  

“Gabriela, Cravo e Canela” é aqui tema de 
inspiração.

A grande inspiração de Ana Sales, foi a descrição dos cheiros, 
cores e texturas presentes em “ Gabriela, Cravo e Canela’’ da 
obra do escritor baiano “ Jorge Amado”. O amor ao ato de co-
zinhar que Gabriela intensificou ao longo da obra, sem nunca 
querer ceder às novidades vindas do exterior, em plenos anos 
20, traz exatamente a proposta aqui apresentada por Ana Sa-
les, o de encantar e preencher a alma humana com delícias de  
uma comida afetiva e de origem.  “ABRAZÔ” é o nome do res-
taurante que  Ana Sales, brevemente, abrirá portas na cidade 
de Matozinhos, para que o conceito de comida afetiva possa 
estar mais próximo dos clientes em ambientes “fora de casa”. 
Tudo aqui está pensado para que possa tomar a melhor opção 
para a sua refeição em família, amigos ou profissional.

 Venha degustar e pedir por mais!

Chef em Casa, uma forma de bem receber.

Com Ana Sales, comer é um 
momento afetuoso

Instagram @anasales.pt 
Facebook - Ana Sales Cozinha Afetiva 
telefone: 933 069 737 
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Como é que as empresas 
podem ganhar mais 

com as mesmas pessoas?
E se as empresas pudessem saber qual o custo da perda de produtividade por não terem o seu 

local de trabalho saudável? 

E se as empresas pudessem saber qual o custo da perda 
de produtividade por não terem o seu local de trabalho 
saudável? Agora podem, graças à ciência psicológica.

O custo da perda de produtividade corresponde à soma do 
custo do presentismo e do absentismo nas organizações, e os 
psicólogos são os especialistas que têm a competência teóri-
co-prática e os recursos científicos para acrescentar este valor 
às empresas que querem estar na vanguarda da evolução cor-
porativa, onde as pessoas que nelas trabalham são a fonte da 
produtividade.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) determina que um lo-
cal de trabalho saudável é aquele em que todos os membros da 
entidade onde trabalham cooperam com vista ao melhoramento 
contínuo dos processos de proteção e promoção da saúde, da 
segurança e do bem-estar. Ou seja, empregadores, gestores e 

trabalhadores têm uma atitude proativa e cooperativa em man-
ter o local de trabalho saudável, o que baixa o risco de bai-
xas médicas, absentismo, presenteísmo, acidentes de trabalho, 
conflitos laborais, entre outros.

Para que uma empresa tenha um local de trabalho saudá-
vel, deve procurar recolher informação sobre os fatores de risco 
existentes dentro da empresa, através da análise do ambiente 
organizacional, do bem-estar dos trabalhadores e da própria or-
ganização do trabalho. 

Esta recolha, quando mais cientificamente sustentável e menos 
opinativa, melhor, pelo que o recurso aos cientistas do compor-
tamento de excelência - psicólogos - é a melhor recomendação 
para o mercado empresarial.
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Com este levantamento de informação, 
a empresa poderá conhecer as suas 

características de forma mais objetiva, assim 
como conseguirá identificar áreas de ação 

prioritária. Ao fazê-lo, potencia a maximização 
dos fatores de proteção da Saúde e do Bem-
Estar e a minimização dos fatores de risco. 

A minha experiência nos últimos 20 anos com particulares, em-
presários e empresas, evidencia que temos cada vez mais em-
presários conscientes desta necessidade. 

Contudo, sem a literacia da ciência do comportamento, acabam 
por fazer investimentos deslocados, que depois os afasta das 
competentes intervenções, por falta de conhecimento ou acon-
selhamento leigo, numa espécie de efeito ‘Dunning-Kruger’ (fe-
nómeno que leva uma pessoa que possui pouco conhecimen-
to sobre um assunto a acreditar saber mais que outros mais 
bem preparados, fazendo com que tomem decisões erradas e 
cheguem a resultados indevidos). A investigação científica no 

mundo corporativo conseguiu identificar um conjunto de riscos 
psicossociais relevantes para todos os locais de trabalho. Uma 
espécie de base comum que é transversal ao adequado funcio-
namento de uma empresa, para proteger a saúde dos trabalha-
dores e a produtividade das empresas. 

Ora, se conseguirmos controlar melhor os riscos psicossociais, 
teremos certamente mais produtividade, o que, consequente-
mente, ajuda as empresas a crescer, faturar mais e, acima de 
tudo, cuidar das pessoas que navegam para o mesmo rumo.

Para além da avaliação, diagnóstico e intervenção nos riscos 
psicossociais, esta é complementada com o ‘feedback’ dos 
trabalhadores, informação dos recursos humanos e, eventual-
mente, auditorias organizacionais, podendo influenciar políticas 
internas e dar um contributo para uma maior segurança nos 
ganhos comuns.

As melhores políticas são as que fazem cada trabalhador se 
sentir parte integrante do seu sistema, em que compreendem 
que o que fazem é importante para a estrutura e para o cami-
nho que a empresa navega. Com a avaliação e intervenção nos 
riscos psicossociais, as empresas ficam com as sugestões de 
melhoria, vindas dos próprios colaboradores, de forma anóni-
ma, identificando as suas falhas e focando a atenção no que 
pode ser melhorado nas condições atuais. 

Depois de identificadas as áreas de atuação prioritárias, defi-
nem-se objetivos claros e mensuráveis (ex. Assegurar a clareza 
das funções laborais; reconhecer o esforço e resultados dos 
trabalhadores; assegurar uma boa gestão da mudança; asse-
gurar uma abordagem “tolerância-zero” ao ‘bullying’; prevenir a 
discriminação).
Por isso, já sabe: com os psicólogos as empresas podem ficar 
a saber, de forma objetiva, sustentada e científica, o valor perdi-
do por ano, em euros, devido à perda de produtividade causa-
da por stress e problemas de saúde psicológica dos seus tra-
balhadores. Pode também perceber o que pode ser feito para 
reduzir os riscos e melhorar a produtividade. 

Portanto, pode compreender que, quanto 
melhor cuidar das pessoas, mais produtividade 

vai ter. Não fique sem saber ou sem agir. 
Informe-se. A sua empresa agradece.

Por Ivandro Soares Monteiro, Prof Doutor
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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Deseja que um evento marque a sua vida? 

Ideia Target, a sua vida é um evento! 

E stávamos todos a beber um drink antes do jantar, no 
exterior do edifício. Subitamente, ouvimos fortemente o 
barulho de um avião! Todos ficaram surpreendidos sem 

saber o que se estaria a passar. Ouve-se a voz da Marilene num 
microfone a dizer: “Bem-vindos! Estamos aqui no aeroporto 
para iniciarmos mais uma viagem. Iremos dar a partida dentro 
de poucos instantes. Cada um irá viajar para um país”. E assim 
começou a chamar cada pessoa para entrar na sala e sentar-
-se numa das 8 mesas que estavam decoradas de acordo com 
o respectivo país, nomeadamente, Japão, México, Turquia, In-
glaterra, Holanda, Venezuela, África, França. Flores, frutas, co-
res, objetos, tudo estava magnífico! Éramos 80 convidados, e 
mesmo antes de entrar na sala, já todos estavam ansiosos por 
saber o seu destino. A música típica de cada país começava a 
tocar e as pessoas já entravam na sala a dançar. Contagiante. 
Desafiante.

Esta é a verdadeira sensação de surpresa! Com a Marilene , 
proprietária da Ideia Target Eventos, tudo é alegria, satisfação! 
Já entraram numa sala com 300 balões transparentes e bran-
cos suspensos? E iniciar um dia de trabalho com um pequeno 
almoço empresarial tipicamente brasileiro, com fruta laminada, 
sumos naturais e ao som de uma música bossa nova? 

Elegância, surpresa, diferenciação, são as palavras que carac-
terizam a Ideia Target Eventos, uma empresa familiar criada há 
12 anos, quando a empresa de aviação Portugália foi compra-
da pela TAP, e a maioria dos seus funcionários foi dispensada. 

Marilene foi uma dessas pessoas. Há na realidade instantes em 
que tudo parece desmoronar e é quando, muitas vezes, surge a 
nossa melhor oportunidade. A oportunidade de sermos felizes e 
de trabalhar diariamente com prazer, contribuindo também para 
o prazer e a felicidade dos outros. Este é o maior propósito do 
ser humano e este é o principal propósito da empresa de Ma-
rilene.

“Sou muito criativa, adoro criar, isto é a minha paixão. Sempre 
trabalhei com prazer, desde os tempos da aviação. Sou uma 
pessoa muito positiva e já viajei por muitos países, trazendo de 
cada um a experiência, o sabor, a cor”, afirma Marilene. A Ideia 
Target Eventos foi criada de forma progressiva e natural, através 
de pedidos de pessoas amigas, que com o tempo, a divulga-
ção boca a boca e a consolidação acabaram por acontecer. 
Hoje trabalha com pequenas e grandes empresas. Para parti-
culares, faz desde o jantar íntimo à grande festa de magia.

O objetivo da empresa, face à contextualização atual, é de 
manter a atividade que tinha antes da pandemia, de forma a 
obter o lucro mínimo e suficiente, pois não é dos eventos que 
Marilene vive, mas sim os eventos são a alegria e o prazer que 
necessita para viver.

ideiatargeteventos II
ideiatarget@ideiatargeteventos.pt
+351 914 703 143
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O que é a Contemporâneas? 

Somos a voz da sua empresa

A empresa Contemporâneas é um serviço dedicado à gestão 
de redes sociais, fotografia e vídeo. A equipa da Contempo-
râneas cria conteúdos personalizados para a sua marca privi-

legiando a comunicação pessoal e de proximidade. Precisa de ajuda? 
Necessita de saber como melhorar a sua performance online? Precisa 
de orientação? Não tem tempo? Contemporâneas está consigo, para 
juntos caminharem nas melhores soluções.

“Nos últimos tempos tenho recebido algumas mensagens deste carác-
ter, por isso decidi criar um serviço que interliga três áreas, muito ne-
cessárias, da comunicação. Marketing Digital, fotografia e vídeo numa 
gestão cuidada do online. Também apostamos num serviço de consul-
toria, para ajudar quem precisa. Dar umas luzes, como costumo dizer”, 
diz Maria João Soares, CEO da empresa Contemporâneas, a operar 
recentemente no mercado.

Somos a voz da sua empresa! Um subtítulo escolhido, porque reflete 
os hábitos do consumidor contemporâneo, que dedica uma boa parte 
do seu tempo à internet e é através das redes sociais que mais comu-
nica e capta informação, quer a nível pessoal como empresarial. Saber 
estar e saber comunicar nas redes sociais é hoje crucial para a susten-
tabilidade de uma empresa no mercado e para expansão da rede de 
contactos, que são de uma importância vital na estratégia comercial de 
qualquer empresa, principalmente para as micro e pequenas empre-
sas. Comunicar nas redes sociais e sites, tem muitas particularidades, 
para que chegue com o impacto desejado ao utilizador da internet, que 
são à partida, todos potenciais clientes. Esta é a razão da existência no 
mercado da empresa Contemporâneas, pretendendo ajudar os seus 
clientes a melhorarem a sua performance no mundo das redes sociais. 

Uma das prioridades da empresa é a área dos eventos, fazendo a co-
municação digital dos mesmos. “Trabalhamos com base numa comu-
nicação personalizada e portanto somos muito contactados para fa-
zer a comunicação de vários eventos, na qual são sempre diferentes 
e muito próprios, e consecutivamente a gestão dos mesmos nas redes 
sociais. Principalmente em tempos de  pandemia, este setor sentiu 
uma grande necessidade de estar no digital. Dar palco a estas empre-
sas foi importante também para nos lançarmos no mercado”, diz Maria 
João Soares.

Em fase de crescimento num mercado de alta competitividade, a Con-
temporâneas pretende fazer a diferenciação através da personalização 
de forma intensa em todas as áreas.” Vamos até ao cliente e quan-
do necessário acompanhamos todos os seus passos”, diz Maria João 
Soares, que investe no networking, particularmente no Networking 
Business Magazine e sua plataforma, como um palco para chegar a 
potenciais clientes. “ É um abrir de portas para a Contemporâneas”, 
finaliza Maria João Soares.

Empresa Contemporâneas - gestão de redes sociais, 
fotografia e vídeo
Maria João Soares - CEO da empresa
https://www.contemporaneas.pt/
00351 910 296 564
geral@contemporaneas.pt
Instagram: @contemporaneas_comunicacao
Facebook: @Contemporaneascomunicacao 
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DANY Tailoring

Testemunho vivo de elegância e 
requinte, com nova loja em Penafiel

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 produtos por medida e personalizados, mas adicionando 
novos ingredientes de valor que fazem toda a diferenciação 
num mercado 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.
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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 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 nos-
sa 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 organi-
zou 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 profis-

sionais, 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.
E não se esqueça, agora que o frio está a chegar um bom ca-
saco é sempre uma peça imprescindível para o aconchego dos 
seus dias.

 Visite as lojas DANY 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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A Mulher é um Ser feminino e sensual, com característi-
cas físicas e emocionais diferentes das do homem, o 
que lhe confere uma forma de pensar, sentir e agir com 

o mundo de forma diferente, mas num todo complementar. O au-
toconhecimento do corpo físico da Mulher é um dos principais 
fatores para o sucesso de uma vida saudável e equilibrada em 
todas as competências que ela exerce no seu dia-a-dia, quer 
como Profissional, Mãe, Esposa e, principalmente, como Mulher. 

É imperativo que a mulher seja estimulada a conhecer, mais do 
que ninguém, o seu corpo, e mais do que conhecer, que te-
nha uma profunda autoconsciência do seu corpo. Sem timidez. 
Sem preconceitos. Sem medos. Na opinião de Martha Santos, 
médica ginecologista com consultório em Viseu, existe ainda 
muito constrangimento para fazer com regularidade o auto exa-
me, que é uma  importantíssima medida preventiva de algumas 
doenças, como o cancro da mama e do colo do útero. 

Existe ainda um longo caminho de desconstrução de precon-
ceitos, para o atingimento do ponto de equilíbrio entre o corpo e 
a mente, assim como para o melhoramento da sua autoestima, 
tão essencial para tudo o que a Mulher faça na sua vida. 

“Esta é uma das obrigações do papel do médico, a estimula-
ção para conversar sobre a anatomia do corpo, esclarecimen-
tos e conselhos de auto exame em todas as consultas, que re-
comendo que sejam anuais, principalmente  para que seja feito 
um bom diagnóstico precoce de doenças graves ”, diz Martha 
Santos, que se sente realizada na sua profissão, sempre que 
tem um desfecho favorável a uma patologia, assim como ver o 
sorriso de uma mãe com um filho saudável nos braços.

Como aumentar a sua autoestima. A 
sexualidade faz parte do Ser Mulher.

Um dos maiores dogmas da sociedade, quer criados por ques-

tões religiosas, quer por questões educacionais e sociais, é a 
vida sexual. “É um tema que a mulher evita falar. É necessário a 
mulher saber que ainda é desejada e que tem líbido, pois con-
solida o amor e ajuda a estreitar a relação ao longo dos anos 
com o companheiro. 

A sexualidade faz parte do Ser Mulher, aumentando a sua au-
toestima. A mulher bem resolvida sexualmente, torna-se mais 
confiante nas suas capacidades, o que consegue depois con-
ciliar com mais sucesso todas as suas tarefas”, esclarece Mar-
tha Santos.

Vacinas já previnem o vírus HPV. Não importa 
a idade, não importa o preço! 

De acordo com Martha Santos, as doenças sexualmente trans-
missíveis continuam a ser uma das principais causas das doen-
ças e morte de muitas mulheres, como o vírus HPV -  Papilo-
mavírus Humano - que dá origem ao cancro do colo do útero. 
Uma doença transmitida à mulher através do ato sexual e que 
fica silenciosa na família, por denunciar infidelidades conjugais. 
No entanto, já existe uma vacina nonavalente, que abrange mui-
tas estirpes, de forma a  prevenir a doença, mesmo que não 
a 100%, para as mulheres de todas as idades e  mesmo para 
aquelas que já tenham contraído uma vez o vírus HPV. 

Sem dúvida um grande estímulo para que as  Mulheres sejam 
mais saudáveis, para que estejam  mais atentas ao seu corpo 
e para que sejam mais felizes, em todas as áreas da sua vida.  

A sua saúde vale todo o investimento!

“Ser Mulher é nunca desistir de Si nem dos outros”

Uma frase para o mundo de Martha 
Santos, médica ginecologista  

Dra. Martha Santos, Médica Ginecolista
Consultório: Rua Miguel Bombarda, nº 66, sala BU, primeiro andar. Viseu
Email: martharegina32@gmail.com
tel: 232 426 695   e 96 142 4594
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Com um papel  indiscutível na sociedade, a missão do 
Advogado é ajudar os outros!

Sabe que um advogado pode ser o 
seu melhor conselheiro?

S im, o advogado é quem cuida dos direitos das pessoas, 
auxiliando-os tanto na resolução como na prevenção 
dos seus problemas. Se está perante alguma situação 

na sua vida pessoal, profissional ou empresarial que implique 
questões e consequências legais, procure sempre um Advoga-
do para se aconselhar e perceber qual o melhor caminho ou 
a melhor forma para resolver o problema que tem. Mesmo se 
não tiver um problema, e afinal necessita de tomar uma decisão 
e não saiba que consequências podem surgir, não hesite em 
consultar um Advogado! 

“A tomada de decisões por falta de informação adequada, por-
que não procuraram aconselhamento com um advogado, pode 
ter um preço muito alto, podendo ser muito difícil de cobrir ou 
até mesmo impossível. Lembrem-se sempre que mais vale pre-
venir do que remediar”, diz Magalhães Barbosa Júnior , advo-
gado a exercer a sua actividade há 14 anos no Porto.

Com uma abrangência generalista, o escritório de Magalhães 
Barbosa Júnior, partilhado com uma Solicitadora e outro Advo-
gado, permite que o seu cliente confie vários assuntos ao mes-
mo tempo, com uma consequente redução de custos, assim 
como do próprio tempo. 

É, indiscutivelmente, um escritório direcionado para tratar de 
todas as áreas de Direito relacionadas com a vida das empre-
sas e das pessoas. A sua grande conquista profissional não é 
uma determinada causa ou processo que seja mediático. A sua 
grande conquista é a carreira que construiu e a gratidão por 
parte dos seus clientes pelo trabalho e dedicação prestados 
em cada caso que lhe foi confiado. “A sensação de dever cum-
prido e a realização da Justiça, é a melhor conquista que posso 
ter”, explica  Magalhães Barbosa Júnior. 

A título de exemplo, no que diz respeito à vida empresarial 
tem como áreas específicas o Direito Comercial, Sociedades 
Comerciais, Trabalho, Fiscal e Segurança Social, Contratos, 
Contraordenações, no que respeita à vida das pessoas tem o 
Direito de Família, Sucessões, Contratos civis, Contratos co-
merciais, e se pretender agir na sua esfera pessoal, encontra 
neste escritório o Direito Penal e todas as situações que tenham 
ou possam ter implicações legais para a sua vida.

Por vezes questionamos se é possível inovar na advocacia. A 
resposta é sim, é sempre possível inovar na advocacia. Com o 
desenvolvimento das tecnologias, houve avanços na desmate-
rialização dos processos judiciais e na celeridade dos mesmos, 
como no tratamento de questões perante os diversos órgãos 
públicos, e na comunicação com os clientes e outros agentes 
da Justiça. 

“Claro que há aspectos que se devem manter e até reforçar 
como a confiança entre o Advogado e o seu Cliente, e a segu-
rança jurídica dos procedimentos e documentos”, reforça Ma-
galhães Barbosa Júnior.

E-mail: mbjunior45759p@gmail.com
Telefone: +351 963 442 929 | +351 220 930 434
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Conhece a relação entre a Beleza e Autoestima?

Não se esqueça de cuidar de Si!

M anter a autoestima elevada é atualmente um desafio diário na 
vida das pessoas, por isso é imperativo entender o impacto 
da beleza no nosso quotidiano. A beleza do nosso rosto e do 

nosso corpo não é um aspeto puramente exterior, mas sim, fundamen-
talmente, um aspeto interior. Para além de olharmos para um espelho e 
sentirmo-nos bonitos, temos de sentir que estamos saudáveis, contribuin-
do para o atingimento de uma melhor qualidade de vida mental e psicoló-
gica. Conheça a YOU ARE Beauty para perceber como podem ajudar a 
elevar a sua autoestima, numa integração de bem-estar e beleza. 

 A YOU ARE Beauty foi fundada em 2012 por Ana Ortiz, CEO da empresa, 
com formação em estética e cosmetologia pelo CEN em 2008. O conceito 
foi iniciado em Londres, passando pela Colômbia em 2015 e está presen-
te em Portugal desde 2016, mais precisamente na 
cidade do Porto. Tem como base a estética e a cos-
metologia, que é a ciência que estuda os cosméticos 
dominando as suas aplicações, efeitos e proprieda-
des das matérias-primas e seus ativos, e desta forma 
conseguir o melhor produto possível. A sua inquietu-
de e vontade de saber mais e proporcionar mais e 
melhor aos seus clientes, a You Are Beauty recente-
mente abarca também o mundo da saúde através da 
suplementação, com parceiros de excelência como a 
Enagic que promove o bem-estar e saúde através da 
água Kangen.

O que motivou Ana Ortiz a abrir este negócio em Por-
tugal, foi o poder proporcionar bem-estar às pessoas 
do seu país através da sua paixão pela estética e 
pela cosmetologia. “Na altura, eram poucas as em-
presas em Portugal que trabalhavam com os dois conceitos”, explica Ana 
Ortiz, tendo sido considerado uma oportunidade de negócio com poten-
cial de expansão.

Hoje, completamente consolidada no mercado, Ana Ortiz orgulha-se de 
prestar uma diversidade de serviços aos seus clientes, aliados sempre a 
excelentes produtos. Os serviços mais requisitados são a Radiofrequên-
cia, Depilação a Laser, Tratamentos de Rosto, Cavitação, Depilação a 
Cera, Tratamentos de Mãos e Pés, Avaliação e Aconselhamento de Skin-
care, Formulação de Manipulados em parceria com uma farmacêutica es-
pecializada na área da cosmetologia e suplementação.

O mundo da beleza é um mundo que toca o visível, mergulhando na invisi-
bilidade do ser. Ser mulher é mais do que ser bonita. Ser mulher é ter a sa-
bedoria de viver, a sabedoria de estar e de cuidar. Sim, cuidar de si, dos 
outros e do mundo! Por isso, não tenha receio, nem medo, nem vergonha 
de ser mulher em toda a sua essência. Seja mulher sem limites, porque o 
mundo necessita, e pode sempre contar com a YOU ARE Beauty! 

E-mail: youarebeautylondon@gmail.com 
Instagram: @ana.m.ortiz
Telefone: +351 912 753 975
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Município de Vouzela - Alameda D. Duarte de 
Almeida, 3670 - 250 Vouzela
Telef.: 232 740 740 | Fax: 232 771 513
www.cm-vouzela.pt
facebook.com/cmvouzela
instagram.com/cmvouzela

Vouzela, um concelho para abraçar o seu negócio

Município business-friendly
V ouzela é um concelho dinâmico, atrativo e moderno, 

com boas infraestruturas e acessibilidades, capaz de 
responder às exigências de uma economia cada vez 

mais global e competitiva. Situado no Centro do país, abre as 
suas portas a novos investimentos, disponibilizando soluções 
de acolhimento e apoio direto aos empresários, com redução 
de impostos e de taxas de licenciamento, rapidez nos prazos 
de licenciamento, lotes a custos reduzidos, mão de obra quali-
ficada, entre outros, conferindo-lhe o estatuto de município bu-
siness-friendly.

Vouzela afirma-se como um pólo de desenvolvimento da região 
centro do país, reunindo um conjunto de investimentos multis-
setoriais. Detentora de uma localização privilegiada, não obs-
tante ser um concelho do interior, tem excelentes acessos de 
mobilidade a vários centros urbanos, como Viseu, Aveiro, Porto, 
Coimbra, Vila Real , Guarda e mesmo a Lisboa, apesar da dis-
tância ser superior. Com três zonas industriais posicionadas no 
eixo da A25, que é considerada a principal porta rodoviária do 
país para o resto da Europa, Vouzela permitiu a implantação 
de numerosas empresas nacionais e internacionais, que apos-
taram no concelho para a expansão e a internacionalização do 
seu negócio.

A atividade industrial é assumidamente um 
setor estruturante da economia do concelho.

Para além da atividade industrial, a estrutura económica do 
concelho tem verificado nos últimos anos um forte processo de 
terciarização, com a criação de um leque cada vez mais diver-
sificado de Unidades Comerciais e de Serviços. 

Uma gastronomia singular recheada de sabores e aromas ti-

picamente convencionais e tradicionais, aliado a história e cul-
tura, atrai cada vez mais os visitantes e os turistas, quer numa 
viagem em família e amigos, quer num encontro empresarial e 
profissional. 

Turismo de natureza, envolta em obras vivas de 
beleza.

O concelho apresenta-se como um território com forte potencial 
para o desenvolvimento do turismo baseado na natureza, no 
ambiente e na cultura. É um território montanhoso, integrado na 
célebre Serra do Caramulo. Atravessam-no numerosas linhas 
de água, que originam vales profundos, com grande valor pai-
sagístico e ambiental. Vouzela criou o Parque Natural Vouga-
-Caramulo, o primeiro com gestão local em todo o país.  

Turismo de natureza, envolta em obras vivas de 
beleza.

A este potencial soma-se um património rico em valores histó-
rico-arqueológicos, etnográficos e gastronómicos, que mantém 
a sua autenticidade ancestral e transformam Vouzela num terri-
tório a descobrir. 

Venha visitar e perceberá porque vai cá voltar e 
talvez ficar, com a família ou em negócios!
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Ser conhecido gera negócios

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

 Direção : direcao@networkingbusinessmagazine.com 

 Coordenação : anabela.rocha@networkingbusinessmagazine.com
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