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Encerrada a 7ª Conferência 
Ibérica de Empreendedorismo 
(CIEM), que decorreu no 
passado mês de Junho, 
em Esposende, o júri da 
organização anunciou ter 
decidido atribuir o prémio de 
melhor artigo ao trabalho de 
Rubén Lado-Sestayo, docente 
da Universidade da Corunha, 
intitulado “Emprendimiento 
de segunda oportunidade: Un 
análisis del sector turístico”. 
Para além deste trabalho, a 
organização entregou ainda 
mais dois prémios pecuniários 
aos artigos “Co-design 
Workshops: Methods and tools 
for Social Entrepreneurship 
with Local Communities” 
e “Avaliação do impacto 
das barreiras económico-
financeiras no processo 
empreendedor”, e três 
menções honrosas.

FERNANDA SILVA TEIXEIRA
fernandateixeira@vidaeconomica.pt

O trabalho “Emprendimiento de 
segunda oportunidade: Un aná-
lisis del sector turístico”, da au-
toria de Rubén Lado-Sestayo, foi 
distinguido como o melhor artigo 
científico da 7ª Conferência Ibéri-
ca de Empreendedorismo (CIEM), 
evento organizado em parceria 
pela Associação Portuguesa para 

o Empreendedorismo (Empreend) 
e pelo Instituto Superior de Con-
tabilidade de Administração do 
Porto (ISCAP) e que decorreu no 
passado mês de Junho, em Espo-
sende. 
No seu trabalho, o docente da 
Universidade da Corunha anali-
sa um conjunto de projetos de 
empreendedorismo de segunda 
oportunidade no setor turístico 
e conclui que as principais variá-

CIEM 2017 distingue trabalhos 
de investigação na área 
do empreendedorismo
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Na 7ª Conferência Ibérica de Empreendedorismo 
(CIEM), o júri da organização anunciou ter 
decidido atribuir o prémio de melhor artigo 
ao trabalho de Rubén Lado-Sestayo, docente 
da Universidade da Corunha, intitulado 
“Emprendimiento de segunda oportunidade: Un 
análisis del sector turístico”.
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veis determinantes para a decisão 
de avançar com um novo projeto 
são “a autoperceção, o capital so-
cial e o nível de escolaridade do 
empreendedor”. O estudo revelou 
ainda que outros fatores prepon-
derantes são “a idade, o nível de 
rendimento e o medo do fracas-
so, ainda que neste caso o seu 
impacto se tenha revelado muito 
inferior ao esperado”.
Em termos concretos, os resulta-
dos deste estudo sugerem que “os 
indivíduos não têm muitas vezes 
a perceção de que dispõem das 
competências, capacidades e ex-
periência necessárias” a uma ini-
ciativa empresarial. Nesses casos, 
o documento sugere que, seja por 
falta de conhecimento ou falta de 
confiança nas suas próprias capa-
cidades, a formação “poderia ser 
uma ferramenta importante para 
apoiar e incentivar uma segunda 
iniciativa empreendedora”.
Da mesma forma, o efeito ne-
gativo do nível de educação de-
monstrado no estudo aponta 
uma maior tendência social para 
o trabalho por conta de outrem 
e uma menor inclinação para o 
lançamento de iniciativas empre-
sariais que envolvam riscos. Tal 
revela a necessidade de “melho-
rar as condições legais e setoriais 
que favoreçam a criação de em-
presas por parte dos indivíduos 
com um nível mais elevado, de 
forma a promover o crescimento 
económico através de iniciativas 
empresariais inovadoras”.
Já o segundo prémio monetário 
da edição deste ano do CIEM foi 
para o trabalho dos docentes João 
Sampaio, Teresa Franqueira, Mar-
ta Ferreira Dias, Marlene Amorim 
e Liliana Ávia, da Universidade 
de Aveiro. Intitulado “Co-design 
Workshops: Methods and tools 
for Social Entrepreneurship with 
Local Communities”. O estudo 
procura “expor a abordagem pro-

cessual e estimular a discussão 
sobre a importância das estraté-
gias colaborativas e ferramentas 
operativas como forma de apoio à 
comunicação e desenvolvimento” 
de projetos de empreendedoris-
mo e inovação social.
Para além disso, o artigo demons-

tra ainda a importância destas 
metodologias na “capacitação de 
cidadãos e organizações para o 
empreendedorismo e inovação 
social” e no desenvolvimento de 
“ideias de valorização dos cida-
dãos, recursos e património da 
região” que tenham por base “es-
tilos de vida sustentáveis, cidada-
nia ativa, inclusão social, diver-
sidade cultural e novos modelos 
económicos”.
Por fim, a “Avaliação do impacto 
das barreiras económico-finan-
ceiras no processo empreende-
dor” foi o tema do terceiro traba-
lho distinguido pela organização 
do CIEM. O artigo, da autoria de 
António Oliveira e Orlando Lima 
Rua, docentes do Instituto Su-
perior de Contabilidade de Ad-
ministração do Porto (ISCAP), faz 
uma análise do impacto dos obs-
táculos de natureza económico-

-financeira “que se interpõem no 
processo que decorre entre a in-
tenção e a ação empreendedora 
e que condicionam a criação de 
novas organizações”.
Na prática, os resultados deste 
trabalho permitiram constatar 
que “69.0% dos inquiridos não 
criaram qualquer tipo de organi-
zação”, sendo que, “destes, 85.2% 
alegaram as barreiras económico-
-financeiras como condicionantes 
para o efeito”. Nesse sentido, o 
estudo conclui que as barreiras 
económico-financeiras “têm im-
pacto, estatisticamente signifi-
cativo, em função do maior ou 

menor envolvimento do indivíduo 
no processo, da maior ou menor 
facilidade no acesso a apoios 
bancários, no tempo necessário 
para criar a organização, na forma 
como a financia e, finalmente, da 
maior ou menor disponibilidade 
pessoal de recursos financeiros”.

Júri atribui ainda 3 menções 
honrosas
Para além dos três prémios pe-
cuniários, a organização do CIEM 
decidiu ainda atribuir três men-
ções honrosas a outros tantos 
artigos. Assim, o júri da edição 
da edição deste ano decidiu dis-
tinguir os trabalhos “Rural Entre-
preneurship: The Tale of a Rare 
Event”, “Female Entrepreneurship 
in Portugal: Case Study for Micro 
Companies in the North of Portu-
gal” e “Qualifying the Social En-
trepreneur: Unveiling Education 

and Training Requirements for 
Kicking-off Social Enterprises”.
Da autoria de Maria Lúcia Pato e 
Aurora Teixeira, docentes da Fa-
culdade de Economia da Univer-
sidade do Porto (FEP), o primeiro 
estudo analisa 408 novos projetos 
com sede em incubadoras de ne-
gócios e parques de ciência em 
Portugal e revela que “apenas 
uma pequena percentagem das 
empresas que operam em muni-
cípios rurais constitui exemplos 
de “empreendedorismo rural efe-
tivo”. Por outro lado, para além 
de serem, na sua generalidade, 
de pequena dimensão, estas em-
presas geram “volumes de negó-
cios bastante baixos” e “operam 
geralmente apenas no mercado 
interno”.
Já a segunda menção honrosa dis-
tinguiu o trabalho de Maria Clara 
Pinto Ribeiro, Liliana Adelina San-
tos e Diana Martins, docentes do 
ISCAP e da FEP, que aborda a te-
mática do empreendedorismo fe-
minino na região Norte de Portu-
gal. Tendo como objetivo “explicar 
o conceito de empreendedorismo, 
as diferenças comportamentais e 
sociais entre os géneros masculi-
no e feminino e identificar empre-
sárias portuguesas”, o artigo re-
vela que “nenhum empreendedor 
sentiu qualquer discriminação ou 
desigualdade de género” e con-
clui que “o desejo de realização 
pessoal e independência são os 
principais fatores que motivaram 
o autoemprego”.
Por último, o júri decidiu ainda 
reconhecer o trabalho das do-
centes Marlene Amorim e Marta 
Ferreira Dias, da Universidade de 
Aveiro, que analisa a formação e 
qualificação dos empreendedo-
res sociais. Reconhecendo que a 
expansão do empreendedoris-
mo social “trouxe para o cenário 
empresarial uma legião notável 
de indivíduos que lideram es-
forços de mudança social para 
o bem comum”, o artigo faz uma 
“investigação sobre as lacunas 
existentes nas áreas de qualifica-
ção de empreendedores sociais”, 
procurando influenciar a oferta 
de formação e de atividades de 
qualificação personalizadas para 
estes empreendedores.

Para além dos três prémios pecuniários, a 
organização do CIEM decidiu ainda atribuir três 
menções honrosas a outros tantos artigos
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A aposta na inovação e tecno-
logia é um passo importante 
para a renovação das dinâmi-
cas de criação de valor na eco-
nomia portuguesa. Em tempo 
de grande competição inter-
nacional, com a maior parte 
dos setores de atividade con-
frontados com o imperativo 
da reinvenção, a dinamização 
duma nova agenda de valor 
é fundamental para o futuro, 
assente numa nova aposta 

nos talentos disponíveis. A 
inovação e tecnologia, como 
projetos integrados de base 
inovadora, acabam por ser um 
importante teste à capacidade 
de encontrar novas soluções 
associadas a uma melhor uti-
lização dos recursos, crian-
do condições para uma nova 
aposta para o futuro. Inovação 
e tecnologia – dois desafios 
que vieram para ficar!
Diferentes atores (Municípios, 
Universidades, associações 
empresariais, entre outros) 
desempenham um papel cen-
tral na dinamização de solu-

ções inovadoras para a inova-
ção e tecnologia. O exemplo 
do Norte, muito centrado na 
dinâmica de atores como a 
Fundação Serralves, Casa da 
Música, Universidades e ou-
tras entidades, veio para ficar. 
Falta agora o resto do país. 
Trata-se dum movimento de 
“aglomeração de base” da so-
ciedade civil, numa lógica de 
“eficiência coletiva” em que a 
capacidade regional de afir-
mar capacidades numa lógica 
mais global vem ao de cima. 
Os objetivos estratégicos de 
potenciar dimensão para o fu-
turo nestes projetos são clara-
mente um exemplo de exame 
à capacidade efetiva dos terri-

tórios de “agarrarem” o desa-
fio da competitividade duma 
forma estruturada e coerente.   
O sucesso da inovação e tec-
nologia é importante para o 
futuro do país. É um objetivo 
que não se concretiza mera-
mente por decreto. É funda-
mental que a sociedade civil 
agarre de forma convicta este 
desígnio e faça da criação 
destas “novas plataformas de 
competitividade” a verdadei-
ra aposta estratégica coletiva 
para os próximos anos. O que 
está verdadeiramente em cau-
sa em tudo isto é a assunção 

por parte do país dum ver-
dadeiro desígnio estratégico 
de alterar o modelo mais re-
cente de evolução de desen-
volvimento e de implementar 
novos projetos de inovação e 
competitividade ao longo do 
país, fixando dessa forma ri-
queza e talentos que doutra 
forma tenderão a concentrar-
-se unicamente na grande me-
trópole. 
Apostar em projetos inte-
grados como estes significa, 
assim, assumir de forma sé-
ria o compromisso dum novo 
modelo de desenvolvimento. 
Neste contexto, a questão sur-
ge então: como deverão ser 
operacionalizadas a tecno-
logia e criatividade ao longo 
do território? São conhecidas 
nesta matéria várias experiên-
cias internacionais, que vão 
dos EUA ao conhecido modelo 
italiano, passando pelo mo-
delo de organização conso-
lidado nos últimos anos em 
Espanha, através das Regiões 
Autónomas. Não há soluções 
universais e deve ser atenta 
nesta matéria a particular es-
pecificidade do nosso país e 
as competências centrais de 
que dispõe, de forma a con-
seguir apostar numa solução 
adequada para o futuro.
O papel do investimento di-
reto estrangeiro de inovação, 
articulado com universidades 
e outros centros de compe-
tência, vai ser decisivo nesta 
área e ao Estado caberá a ine-
lutável missão de regular com 
rigor e sentido estratégico. 
Mas a chave do segredo estará 
na capacidade local de fazer a 
diferença. Os diferentes atores  
(municípios, universidades, 
associações empresariais) te-
rão que saber desenvolver um 
verdadeiro “pacto estratégico” 
para o futuro do seu território. 
E as opções terão que ser cla-
ramente assumidas. Por isso, 
impõe-se que a inovação e 
tecnologia sejam a chave para 
uma nova agenda de valor.

Inovação, tecnologia e valor Nesta edição de férias, deixamos uma 
interrogação para os nossos leitores;
Será que a cloud e a “Internet das coi-
sas” (IOT) tornarão os computadores e 
os tablet irrelevantes?
Será que continuamos a ter o mesmo 
grau de atenção ao lançamento de no-
vos dispositivos como o recente lan-
çamento do Surface 5 Pro Tablet (Mi-
crosoft), tal como o fazíamos em anos 
anteriores? E aqui não se trata exclu-
sivamente deste lançamento, mas de 
todos os que ocorrem no mercado de 
dispositivos que não sejam smartpho-
nes.
A venda de computadores e portáteis 
tem vindo a sofrer um forte declínio 
nas vendas mundiais, contrariamente 
às previsões de vendas de dispositi-
vos móveis que crescem para além das 
previsões mais otimistas. Atualmente, 
estes dispositivos permitem efetuar 
tarefas para além das necessidades 
usuais dos utilizadores médios, que, se 
conseguirem conjugar essas facilida-
des, com a informação que é colocada 
na “cloud” através de diferentes dispo-
sitivos (IOT) e a crescente facilidade na 
utilização dessa informação, seja ela 
financeira, organizacional ou mesmo o 
controlo de dispositivos domésticos, e, 
mais recentemente, um conjunto de in-
formações e funcionalidades dos nos-
sos automóveis.
Cada vez mais deixamos de utilizar os 
CD de música ou a utilização da visua-
lização de filmes através de DVD, pas-
samos a utilizar os serviços através das 
app, como o Spotify, StreamUp ou o 
Facebook Live, que descarregamos da 
“nuvem” e reproduzimos nos nossos 
dispositivos móveis.
O que é que esta revolução nos poderá 
trazer?
Se pensarmos no nosso dia a dia e 
como poderá ser afetado, em termos 
de produtividade/dependência ou 
mesmo perda de privacidade, aliás 
penso que sobre esta última já nos 
consciencializámos que a perdemos há 
muito tempo.
Usar com moderação e não depender 
tanto destes dispositivos poderá ser 
uma forma de nos mantermos menos 
“ligados”, mas será que nos podemos 
dar ao luxo de o fazer?
Boas férias e boa leitura

Jorge Oliveira Teixeira
jorgeteixeira@vidaeconomica.pt

FRANCISCO
JAIME QUESADO
Presidente da ESPAP – 
Entidade de Serviços 
Partilhados da 
Administração Pública

OPINIÃO EDITORIAL
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Nos dias 11-19 de julho de 2017 
será realizada a “Global PBL” 
(“Global Project Based Lear-

ning”) na Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa, Campus da Caparica.
A edição de 2017 da gPBL tem como 
organizadores:
Shibaura Institute of Technology 
(SIT), Tóquio, Japão;
King Mongkut’s University of Tech-
nology, Thonburi (KMUTT), Tailân-
dia;
Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade Nova de Lisboa 
(FCT NOVA), Portugal.
Os objetivos do programa visam:
desenvolvimento da capacidade 
de resolução sintética de proble-
mas;
introdução dos conceitos de “Sys-
tems thinking”, “Systems Method 
(Engineering Method)”, e “Systems 
Management (Project Manage-
ment)”;

experiência de trabalho em equi-
pas internacionais e interdiscipli-
nares.
As equipas serão mistas, consti-
tuídas por estudantes japoneses, 
tailandeses e portugueses de dife-
rentes anos e ramos de licenciatu-
ras e de mestrados.
Haverá professores e professores-

-assistentes japoneses e portugue-
ses.
Todas as atividades e toda a comu-
nicação serão desenvolvidas em 
inglês.
Os estudantes vão trabalhar em 
equipas. Cada equipa terá que 
construir um processo de resolu-
ção de problemas indicados pelos 

professores. As equipas terão que 
começar pela recolha de requisitos 
e necessidades do meio ambiente, 
da sociedade, do mercado, etc. A 
seguir, terão que definir o proble-
ma. A última etapa será dedicada 
ao desenvolvimento de uma pro-
posta de solução do problema.
Cada grupo terá que preparar uma 
apresentação das propostas de-
senvolvidas por eles. No último dia 
haverá a apresentação das propos-
tas de todos os grupos. Um júri irá 
escolher um grupo vencedor com a 
melhor proposta.
Um dos dias do gPBL será passa-
do integralmente fora do campus 
universitário, num ambiente de 
viagem pelo país, com o objetivo 
de integrar melhor os participan-
tes, criar um espírito de equipa e 
de grupo.
A maior parte das atividades será 
desenvolvida em forma de jogos e 
atividades lúdicas.
Na parte mais teórica os estudan-
tes terão oportunidade de apren-
der e aplicar algumas técnicas e 
ferramentas analíticas (BrainStor-
ming, KJ method, Mind map, Kano 
model, Kando Quality, QFD, TRIZ, 
5W1H, Logical tree, Matrix method, 
A3 Material, etc.).

“Global PBL” na FCT NOVA 
- “through the problem solving experience”
HELENA V. G. NAVAS
Professora da Universidade 
Nova de Lisboa, 
Investigadora do UNIDEMI, 
Especialista em Inovação 
Sistemática e TRIZ
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“As seguradoras vão pagar os da-

nos e as vidas amparadas por apó-

lices de seguros, e vão fazê-lo ge-

nerosamente” – disse José António 

de Sousa, presidente da Liberty 

Seguros, seguradora que tomou a 

iniciativa de enviar para o terreno 

equipas de apoio aos seus clientes.  

“A haver responsabilidade do Es-

tado, as vítimas deveriam unir-se 

numa ação conjunta”, considera.
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ASSOCIADOS P. 2

• GESTAMP CERVEIRA assinala          

20 anos de presença em Portugal

ASSOCIADOS P. 3

• ENG STEEL já exporta 65%             

do seu volume de negócios            

para França e Alemanha

ASSOCIADOS P. 4

• GONAFE cresceu mais de 50%      

em 5 anos

INTERNACIONALIZAÇÃO P.5

• METAL PORTUGAL assegurou 

presença forte na ediçao de 2017    

da SUBCON

AIMMAP 60 ANOS  P. 9

• Entrega a Leonardo Mathias           

do diploma de sócio honorário       

da AIMMAP

AIMMAP 60 ANOS  P. 8

• PRODUTECH reconheceu 

publicamente o apoio da AIMMAP

ASSUNTOS ATUAIS  P. 12

• CIP e CEOE pedem mais ambição 

na implementação de reformas 

estruturais
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Jantar de comemoração dos 60 anos da AIMMAP

Presidente da República acompanhou as 

preocupações da AIMMAP sobre a necessidade 

de mais apoio à formação profi ssional

AIMMAP foi agraciada pelo Presidente da República com a 

Ordem de Mérito Empresarial, Classe de Mérito Industrial

DESTAQUE  P. 9

DESTAQUE  P. 6-7

T
al como é sabido, o Presidente 

da República decidiu agraciar 

a AIMMAP como Membro 

Honorário da Ordem de Mérito 

Empresarial, Classe do Mérito 

Industrial. 
Trata-se de uma muito signifi cativa 

distinção que honra profundamente 

todos aqueles que de algum modo 

estão ligados à AIMMAP. 

Enquanto Presidente da AIMMAP, 

tive o privilégio de receber das 

mãos do Presidente da República as 

insígnias referentes à condecoração 

que nos foi atribuída. 

Faço, todavia, questão de partilhar 

a honra e o orgulho com um vasto 

leque de pessoas e entidades: 

Com todos os meus colegas 

que me precederam no cargo de 

Presidente da Direção da AIMMAP 

e com os que exerceram funções 

nos diferentes órgãos sociais da 

associação; 

Com todos os colaboradores da 

AIMMAP ao longo da sua História; 

Com as entidades de suporte ao 

setor metalúrgico e metalomecânico, 

como o CATIM, o CENFIM, a CERTIF, 

a AFTEM, a PRODUTECH, a CERTIF 

ou o INEGI e os respetivos dirigentes 

e colaboradores. 

E fundamentalmente com as 

empresas que ao longo de 60 anos 

não só contribuíram para que a 

AIMMAP se tenha transformado 

numa das mais prestigiadas 

associações do país como foram 

também verdadeiramente decisivas 

para que o setor metalúrgico e 

metalomecânico tenha passado a 

assumir-se como o mais importante 

pilar da indústria transformadora 

nacional. 
Não tenho, aliás, quaisquer dúvidas 

de que os verdadeiros destinatários 

da condecoração foram as nossas 

empresas e que a AIMMAP é apenas 

o depositário dessa honra, em 

representação de todos aqueles que 

tem o privilégio de agregar numa 

causa comum. 

Dito isto, o momento é agora 

de continuar a trabalhar com cada 

vez maior empenho no sentido de 

construirmos os próximos 60 anos. 

Sentimo-nos motivados a fazer 

ainda melhor. Queremos contribuir 

para que o setor metalúrgico 

e metalomecânico continue a 

assumir-se como um paradigma de 

excelência e qualidade. Estamos 

verdadeiramente mobilizados para 

ajudar a que um número crescente 

de empresas fi liadas na AIMMAP seja 

para a sociedade civil uma referência 

de ambição e empreendedorismo. 

Empenhar-nos-emos no sentido 

de incrementar cada vez mais os 

números das exportações do nosso 

setor. E teremos o maior orgulho em 

continuar a colaborar na criação de 

riqueza e de postos de trabalho. 

Ao mesmo tempo iremos manter-

nos assertivos na defesa dos legítimos 

interesses das nossas empresas. E 

que ninguém tenha dúvidas de que 

exigiremos do poder político tudo 

aquilo que é devido ao nosso setor. 

Estou certo de que nessa luta 

seremos acompanhados por um 

numeroso e fortemente motivado 

batalhão de empresas.  

As empresas fi liadas na AIMMAP 

podem estar totalmente cientes 

de que continuarão a contar com 

o empenho, a competência e 

efi ciência da sua associação. Em 

contrapartida, a Direção da AIMMAP 

está absolutamente convicta de que 

nunca estará só na defesa das nobres 

causas do setor.

ANÍBAL CAMPOS

Presidente da Direção 

da AIMMAP 

Uma honra para todas as empresas da AIMMAPEDITORIAL

Este suplemento faz parte integrante da Vida Económica nº 1694, de 30 de junho 2017

DIOGO LACERDA MACHADO, EX-SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E VICE-PRESIDENTE 

DA CONCÓRDIA, LANÇA O REPTO 

“As associações 

empresariais deviam 

trabalhar mais para 

fomentar os meios 

alternativos 
de resolução 

de litígios”
Págs. III-IV

 A posição do “fi ador-pagador”
LEGAL & ILEGAL

A fi ança é uma garantia especial das 

obrigações que se encontra regulada 

nos artigos 627.º e seguintes do 

Código Civil, através da qual um terceiro 

assegura a satisfação de um crédito alheio, 

fi cando pessoalmente obrigado perante o 

credor (artigo 627.º, n.º 1 do Código Civil). 

A título de exemplo num contrato de mútuo 

em que o credor é uma instituição bancária 

e o devedor principal uma pessoa singular, 

surge o fi ador por forma a assegurar que, na 

eventualidade de existir incumprimento por 

parte do devedor principal, o credor possa 

agir contra o fi ador, dispondo assim de uma 

garantia adicional (para além do património 

do devedor). Ou seja, caso o devedor 

principal não cumpra, ao invés do credor ver 

esgotada a possibilidade de ver o seu crédito 

liquidado através da execução do património 

do devedor, tem ainda uma segunda via - a 

fi ança que foi constituída, o património do 

fi ador.
Daqui resultam duas características 

fundamentais deste instituto: a acessoriedade 

– que decorre de forma expressa do n.º 2 

do artigo 627.º do Código Civil (adiante 

designado CC) – e a subsidiariedade – que 

se traduz na possibilidade do fi ador poder 

invocar o benefício da excussão (artigo 638.º 

CC). Quer isto dizer que a obrigação do 

fi ador surge na dependência da obrigação do 

devedor principal, ou seja, de forma acessória. 

A acessoriedade reside por exemplo e em 

termos gerais no facto da obrigação do fi ador 

não poder exceder nem ser contraída em 

condições mais onerosas, de ter que revestir 

a forma da obrigação principal, de a extinção 

da obrigação principal levar à extinção da 

obrigação da fi ança. 

No que diz respeito ao seu carácter 

subsidiário este manifesta-se através do 

benefício da excussão prévia que consiste 

no facto de o fi ador poder impedir a 

execução do seu património (verifi cando-

se o incumprimento por parte do devedor 

e estando a decorrer uma ação judicial) 

enquanto subsistirem no património do 

devedor principal bens passíveis de serem 

executados / penhorados. No entanto, 

o fi ador pode renunciar a esse benefício 

(devendo fi car expressamente declarado), 

assumindo a obrigação de principal pagador 

– o que muitas vezes é exigido pelos credores 

- e nessa sequência, pode ser demandado 

independentemente do devedor principal o 

ser ou não (sem prejuízo de poder chamar 

o devedor principal à ação que esteja a 

decorrer).
Ora, no contexto atual assiste-se muitas 

vezes a diversos fatores que originam o 

incumprimento de devedores – desemprego, 

situação de doença, etc. – o que faz com que 

os fi adores se vejam numa posição indesejável: 

a de ter que assumir uma responsabilidade 

que à partida não deveria ser sua.

Assim, face ao incumprimento do 

devedor e por forma a evitar ações judiciais 

que originem a penhora do seu rendimento 

e património, o fi ador vê-se “obrigado” a 

assumir o pagamento da prestação mensal 

acordada entre o credor e o devedor principal 

– tendo por referência um contrato de mútuo 

conforme supra se indicou.

A questão que se coloca é se o “fi ador-

pagador” poderá agir contra o devedor 

principal no sentido de reaver o dinheiro que 

despendeu para cumprir com a obrigação. A 

lei parece-nos clara quanto a esta questão: “O 

fi ador que cumprir a obrigação fi ca sub-rogado 

nos direitos do credor, na medida em que estes 

foram por ele satisfeitos.” – artigo 644.º do 

Código Civil.
Quer isto dizer que cumprindo o fi ador a 

obrigação do devedor há uma sub-rogação do 

fi ador nos direitos do credor, ou seja, há uma 

verdadeira transmissão do crédito na medida 

em que os direitos do credor tenham sido 

satisfeitos. O credor é assim substituído pelo 

fi ador que fi ca titular do direito daquele.

Face ao pagamento do crédito pelo fi ador 

não há uma verdadeira extinção do crédito 

porquanto este apenas se transfere para uma 

nova relação: “fi ador-pagador” / “fi ador-

credor” versus devedor principal. O fi ador, 

agora enquanto credor, tem o direito de 

exigir do devedor tudo aquilo que foi pago, 

nomeadamente o capital, e eventuais despesas 

e juros.
Acrescente-se que caso exista mais do que 

um fi ador, o “fi ador-pagador” para além de 

fi car sub-rogado nos direitos do credor, como 

vimos, adquire ainda um direito de regresso 

sobre os restantes fi adores (artigo 650.º, n.º 1 

do CC).
No âmbito da sub-rogação deverá sempre, 

no entanto, equacionar-se se na prática valerá 

a pena agir contra o devedor principal. Não 

tendo este tido capacidade para cumprir com 

a obrigação a que fi cou adstrito perante o 

credor, não terá em princípio capacidade para 

o fazer perante o “fi ador-pagador” …

RITA NEIVA, 

Advogada Vilar & Associados, 

Sociedade de Advogados, SPRL

WWW.VILAR.PT

Novas regras europeias 

facilitam cobrança de 

dívidas nas insolvência s 

transfronteiras
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Casos da Vida Judiciária

Na Justiça não basta 

o Título  para conhecer 

o veredicto!
Pág. II

Consultório

ARRRENDAMENTO 

ARRENDAMENTO 

COMERCIAL CELEBRADO 

VERBALMENTE EM 1966

ATUALIZAÇÃO  DA RENDA
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VII CONGRESSO DOS SOLICITADORES 

E DOS AGENTES DE EXECUÇÃO

Governo destaca 

papel da OSAE 

na modernização 

da Justiça 

em Portugal

A Ministra da Justiça Francisca Van 

Dunem destacou o papel da Ordem 

dos Solicitadores e dos Agentes de 

Execução (OSAE) como parceiro ativo na 

administração da justiça, reconhecendo 

que os vários projetos desenvolvidos pela 

OSAE têm contribuído de forma decisiva 

para “desbloquear entropias” e modernizar 

o sistema judicial.

Durante a cerimónia de encerramen-

to do VII Congresso da Ordem dos Soli-

citadores e dos Agentes de Execução, que 

terminou há dias em Viana do Castelo, a 

responsável pela pasta da Justiça transmi-

tiu a mensagem “de estímulo e confi ança” 

que o Primeiro-Ministro, António Costa, 

dirigiu ao Congresso, reforçando o facto 

de encontrar nesta Ordem um importan-

te parceiro na resolução de problemas que 

afetam a justiça.

“A Ordem dos Solicitadores e Agentes 

de Execução tem realizado um trabalho 

intenso em prol da melhoria da justiça 

e o Governo reitera a confi ança que tem 

nos seus profi ssionais” afi rmou Francisca 

Van Dunem, defendendo que o modelo 

de funcionamento entre o seu Ministério 

e a OSAE “é uma inspiração para alargar 

as parcerias com outras ordens profi ssio-

nais”.
(Continua na página II do Suplemento 

Vida Judiciária)
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IRC britânico vai descer 

de 20% para 17%

“Brexit” mantém o Reino 

Unido atrativo para 

as empresas estrangeiras
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Empresas alemãs 

procuram parceiros 

portugueses
Pág. 35

Vigent Group 

quer crescer 30%
Pág. 32

Fischer reforça 

aposta em Portugal
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ENERGIA

Relatório BP conclui

Mercados energéticos 

estão em processo 

de reequilíbrio
Pág. 21

Isabel Soares, professora 

da FEP, afi rma

Incerteza regulatória 

é fator de instabilidade 

no setor energético
Pág. 34

AMBIENTE 

Vicent Basuyau afi rma

Reciclagem de resíduos 

de construção 

é oportunidade para 

a economia portuguesa
Pág. 27
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Banco BIC 
passa a EuroBic

• Mudança de identidade 

até 27 de julho Pág. 40

Reabilitação urbana 

com novo incentivo

• Bancos vão gerir fundo 

de 1,4 mil milhões de euros
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António José Seguro, presidente da Liberty Seguros, afi rma

Há vítimas de incêndios 

que nunca receberam um centavo 

das contas solidárias 

• Normas entram em vigor a 1 de julho

• Software será exigido até fi nal do ano

Novo SAFT-PT vai agravar 

custos das empresas

TEMAS:
  Fiscalidade
  Banca / Empresas
  Turismo / Imobiliário
  Tecnologias de informação

Campanha válida para novos assinantes 
e não acumulável com outras campanhas/
promoções

ASSINE 
JÁ!
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OU INOVA OU MORRE.

Uma excelente ideia de pouco vale se não for activada. E numa conjuntura empresarial cada vez mais feroz e competitiva, 
nenhuma organização se pode dar ao luxo de dispensar as boas ideias, muito menos de não as implementar. A ACCELPER 
disponibiliza-lhe as ferramentas, os processos e as metodologias que dão vida à sua vontade de inovar. Aposte na 
massa cinzenta da sua empresa, antes que ela morra. Afinal, mais do que um caminho para o crescimento, a inovação 
é uma questão de sobrevivência.

www.accelper.com

Estratégias de inovação realistas e exequíveis
Abordagem sistemática para a resolução de problemas
Metodologias inovadoras comprovadas
Excelência nos processos
Formação e Certificação em Inovação Empresarial e Six Sigma

inovação em acção

http://www.accelperiberia.com/
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Há 10 anos, em 29 de junho de 
2007, o iPhone original foi colo-
cado à venda nos Estados Uni-
dos. Muito tem acontecido des-
de então e os iPhones de hoje 
têm pouca semelhança com os 

seus antecessores. Enquanto o 
iPhone original tornou-se num 
item de colecionador, a tecno-
logia moderna não é realmente 
o lugar para a nostalgia. Como 
o gráfico ilustra, muito poucos 

iPhones lançados antes de 2014 
ainda são usados nos Estados 
Unidos. De acordo com dados da 
Consumer Intelligence Research 
Partners, mais de 90% dos utili-
zadores de iPhone nos EUA têm 
um iPhone 6 ou mais recente. A 

Apple geralmente suporta mode-
los de iPhone mais antigos por 
cerca de 5 anos. O iOS 10, o atual 
sistema operacional móvel da 
empresa, é compatível com qual-
quer modelo do iPhone 5 (2012) 
em diante. 

Quando surgiu o iPhone em 
2007, existiam muitos céticos. 
As pessoas despenderiam 
realmente tanto dinheiro num 
telemóvel? A interface touchs-
creen funcionaria? E estariam 
as pessoas dispostas a adap-
tarem-se à não utilização de 
botões?

Dez anos depois, os botões 
são uma coisa do passado, os 
smartphones estão no centro 
da vida de muitas pessoas e a 

Apple é a empresa mais 
rentável do mundo.

O gráfico ilustra 
como a Apple mudou 
desde o lançamen-
to do iPhone em 
2007 ao com-
parar as mé-
tricas-chave 
para os 
anos fiscais 
2006 e 2016 
da empresa.

Como o iPhone mudou 
a Apple em 10 anos

Um pouco mais de 
nove anos de-
pois de ter feito 
a sua estreia nos 

Estados Unidos, 
a Apple vendeu o 

milésimo-milionési-
mo iPhone em julho de 

2016. No final de março 
de 2017, o recorde cres-

ceu para 1,16 mil milhões de 
unidades e quando o iPhone 

10 foi lançado a 29 de junho, 
a Apple provavelmente teria já 

vendido 1,2 mil milhões de smar-
tphones.
Tendo gerado mais de 700 mil mi-
lhões de usd em receita e mais de 
100 mil milhões de usd em lucro 
líquido para a Apple, o iPhone 
pode muito bem ser a tecnologia 
mais rentável no mercado. Trans-
formou a Apple de uma empresa 
com 19 mil milhões de usd em 
vendas anuais (em 2006) para a 
empresa mais valiosa do mundo, 
arrecadando 216 mil milhões de 
usd no seu último ano fiscal.

Vendas de iPhone 1,2 mil milhões 
de iPhones em 10 anos

REDES SOCIAIS / TECNOLOGIA

Os iPhones pré-2014 estão a desaparecer nos Estados Unidos

http://www.vidaeconomica.pt
https://www.statista.com/chart/10025/iphone-installed-base/
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Algumas pessoas gostam de fi-
car no topo do ciclo de notícias 
ao longo do dia, verificando o 
Twitter, o Facebook e os seus si-
tes de notícias favoritas. Outros 
preferem ser servidos com uma 
seleção dos acontecimentos im-
portantes do dia pelas notícias 
noturnas na TV. 

De acordo com os dados pu-
blicados no relatório de notícias 
digitais do Reuters Institute, na 
semana passada, há uma divisão 
entre gerações quando se trata 
do consumo de notícias. Enquan-

to a grande maioria daqueles que 
cresceram com a internet veem-
-na como a sua fonte de notícias 
mais importante, aqueles que 
confiaram durante décadas nas 
notícias de TV para uma atua-
lização diária ainda tendem a 
preferir a televisão sobre fontes 
de notícias online. Muito poucas 
pessoas ainda contam com as 
publicações impressas como a 
sua principal fonte de notícias, 
indicando que o papel dos jor-
nais mudou de transportador 
para comentador de notícias.

A divisão entre gerações 
no consumo de notícias

Com todas as discussões sobre 
as novas plataformas de media 
digital, é fácil esquecer o quão 
poderosas ainda são as plata-
formas tradicionais, como a rá-
dio e a TV. A rádio, em particular, 
raramente é creditada pelo que 
ainda é: um verdadeiro “mass 
media”. De acordo com um re-
cente relatório da Nielsen, a rá-
dio ainda supera a TV em termos 

de alcance semanal. No quarto 
trimestre de 2016, uma média de 
228 milhões de americanos de 
18 anos ou mais estão sintoni-
zados no rádio, pelo menos uma 
vez por semana, atingindo quase 
93% da população adulta. A tele-
visão posicionou-se em segundo 
lugar com um alcance semanal 
de 89%, enquanto os smartpho-
nes expandiram o seu alcance de 

74% no quarto trimestre de 2015 
para 83% em 2016.
Enquanto a rádio ganha em ter-
mos de alcance, a TV permane-
ce incomparável em relação ao 
uso médio semanal. De acordo 

com as avaliações da Nielsen, os 
adultos dos EUA passaram uma 
média de 34 horas e meia por 
semana a assistir TV no quarto 
trimestre de 2016, 2,5 vezes mais 
do que passaram a ouvir a rádio.

A rádio supera TV em termos de alcance semanal

Guerra das palavras: “millenials vs. baby boomers”

Os “millenials” nos EUA

Nascidos da situação social e eco-
nómica em que crescem, cada ge-
ração tem uma visão diferente da 
vida. Para ver um exemplo disso, 
basta comparar os “Baby Boo-
mers” (nascidos entre 1946 e 1964) 
e os “Millennials” (entre o início 
dos anos 80 e o final da década de 
1990). Uma pesquisa global da Ip-
sos Mori revelou as diferenças na 
perceção de ambas as gerações - 
não exatamente a favor do grupo 
mais jovem. Como mostra o grá-
fico, as palavras mais associadas 
aos “Millennials” são “experientes 

em tecnologia”, “materialistas”, 
“egoístas”, “preguiçosos” e “arro-
gantes”. Em contraste, os “Baby 
Boomers” podem-se orgulhar de 
estarem associados às palavras 
“respeitoso”, “bem-educado” e 
“ético”. Ainda mais condenável, os 
próprios “Millennials” concorda-
ram com o julgamento. 
De acordo com a pesquisa, 44% 
disseram que a sua geração foi 
materialista, 37% concordaram 
que eram egoístas e 33% admi-
tiam que, em geral, a sua geração 
é preguiçosa.

http://www.vidaeconomica.pt
https://www.statista.com/chart/5067/main-news-source-by-generation/
https://www.statista.com/chart/3589/weekly-reach-of-media-platforms/
https://www.statista.com/chart/9959/war-of-the-words_-millenials-vs-baby-boomers/
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Desde dezembro de 2015, os ame-
ricanos tiveram que registar os 
drones com mais de 0,25 Kg de 
peso, o que na prática, significa-
va que quase todos os drones do 
mercado tinham que ser regista-
dos. Agora, um tribunal federal 
decidiu favoravel-
mente uma ação 
de um utilizador 
que, em feverei-
ro de 2016, levou a 
Administração Fe-

deral de Aviação (AFA) a tribunal 
em Washington. O juiz decidiu a 
favor da eliminação das regras 
de registo, portanto os drones 
pessoais não precisarão de ser 
registados. Como mostra o gráfi-
co, mesmo com a regra em vigor, 

não parece dificultar 
a proliferação desses 
veículos aéreos não 
tripulados para usar 
o termo técnico da 
AFA.

REDES SOCIAIS / TECNOLOGIA

Drones: um mercado em crescimento nos EUA

Tim Westergren, co-fundador e 
CEO do popular serviço de rádio 
online Pandora, demitiu-se, na 
sequência de relatórios da saída 
iminente da Westergren no início 
desta semana, informou empresa, 
em anúncio oficial. Tendo desem-
penhado anteriormente o cargo 
de CEO entre 2002 e 2004, Wester-
gren voltou ao comando da Pan-
dora na primavera de 2016 para 
“impulsionar a transformação de 
todo o negócio”.
Tendo estado na vanguarda da re-
volução da transmissão de músi-
ca, a Pandora sofreu uma pressão 
crescente dos serviços de trans-
missão on-demand como o Spo-
tify e a Apple Music nos últimos 
anos. Em março de 2017, a empre-
sa anunciou o seu próprio nível 

de assinatura Pandora Premium, 
além do seu serviço de rádio onli-
ne baseado em anúncios.
O serviço de rádio inteligente da 
Pandora, tocando música com 
base em gostos e não gostos dos 
ouvintes, rapidamente ganhou 
popularidade nos Estados Unidos 
após o seu lançamento. No entan-
to, nos últimos anos, a empresa 
teve problemas para encontrar 
novos ouvintes, em parte devido à 
sua limitação geográfica: Austrália, 
Nova Zelândia e Estados Unidos. 
Como o gráfico ilustra, a Pandora 
cresceu apenas com 5 milhões de 
utilizadores nos últimos três anos. 
O Spotify, o principal serviço de 
transmissão de música do mundo, 
adicionou 100 milhões de utiliza-
dores no mesmo período.

O crescimento do Pandora estagna 
enquanto o Spotify avança 

Pela primeira vez desde a apre-
sentação do Apple Watch em se-
tembro de 2015, a Apple lançou 
um produto totalmente novo na 
sua Worldwide Developers Con-
ference (WWDC). Confirmando 
rumores anteriores, o novo dis-
positivo chamado HomePod é 
realmente um altifalante habili-
tado para voz, mas, ao contrário 
do Echo e do Google Home da 
Amazon, o novo dispositivo da 
Apple parece ser primeiro um al-
tifalante sem fios e, em segundo, 
um assistente virtual.

O HomePod, que está previsto 
para estrear no final deste ano, 
ainda está em estado de pro-
tótipo, mas a apresentação de 
ontem enfatizou claramente a 
qualidade do som e a funcio-
nalidade relacionada à música 

em relação à integração de voz 
e recursos para casas inteli-
gentes. “Queremos reinventar a 
música caseira”, disse o CEO da 
Apple, Tim Cook, antes que Phil 
Schiller, Vice-Presidente de Ma-
rketing da empresa, apontasse 
a única posição do HomePod na 
atual paisagem de mercado. A 
maioria dos outros dispositivos 
no mercado são altifalantes in-
teligentes e habilitados para voz 
com qualidade de som limitada 
(Amazon Echo e Google Home) 
ou altifalantes sem fio que ofe-
recem som superior, mas que 
não possuem integração de voz. 
A Apple quer combinar as duas 
categorias num único dispositi-
vo e tem o preço do HomePod 
em conformidade com os preços 
de mercado.

Apple HomePod: altifalante 
inteligente com ambições Hi-Fi?

http://www.vidaeconomica.pt
https://www.statista.com/chart/9695/apple-homepod-price-comparison/
https://www.statista.com/chart/10018/pandora-vs-spotify-users/
https://www.statista.com/chart/9525/sales-of-consumer-drones-to-dealers-in-the-us/
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Uma longa lista de profissões nos 
EUA está a tornar-se obsoleta de-
vido aos avanços tecnológicos e 
à automatização. Quais são os 
trabalhadores que correm maior 
risco? De acordo com o Bureau of 
Labor Statistics, o maquinista de 
comboios é o trabalho que sofre-
rá a maior queda na próxima dé-
cada. Um maquinista é responsá-
vel por monitorizar instrumentos 
em comboios, além de transmitir 
sinais de trânsito ao engenheiro 

e ajudar a manter os motores e 
as condições do comboio. 
A força de trabalho é pequena, 
totalizando 1700 trabalhadores 
em 2014. Por volta de 2024, vai 
diminuir ainda mais para apenas 
500 trabalhadores, um declínio 
de 70%.
Os instaladores e reparadores 
de equipamentos eletrónicos de 
veículos a motor também serão 
fortemente afetados até 2024. Em 
2014, 11.500 foram empregados 

nos EUA e uma década depois é 
expectável que diminua acentua-
damente para 5800. 
As operadoras de telecomuni-

cações são a terceira profissão 
mais ameaçada na América, com 
uma queda esperada de 42,4% 
até 2024.

Quais as profissões que estão a desaparecer 
mais rapidamente nos EUA?

REDES SOCIAIS / TECNOLOGIA

“…percebi que mais do que um livro adquirido, 
subscrevi um stream de informação actualizada sobre 
uma matéria que me interessa. E quando uma maté-
ria nos chama a atenção, a informação que nos é ser-
vida de várias formas, não é informação, é formação.” 

Pedro Aniceto, Especialista da Apple

 - R. Gonçalo Cristóvão, 14, r/c • 4000-263 PORTO 

  http://livraria.vidaeconomica.pt   encomendas@vidaeconomica.pt  

  223 399 400

“Out of the Office” is not a book to read, instead a sys-
tem to experience coworking...”
Praveen Gupta, founding Editor-in-Chief of International Journal of 
Innovation Science, and Director of IIT Center for Innovation Science 
and Applications, Chicago, USA

http://www.vidaeconomica.pt
http://livraria.vidaeconomica.pt/gestao/840-out-of-the-office-9789727887422.html
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Indicadores 
de Produtividade 2017
Este relatório apresenta uma visão abrangente 
das tendências recentes e de longo prazo nos ní-
veis de produtividade e crescimento nos países 
da OCDE, paí-
ses candida-
tos, parceiros-
-chave e paí-
ses do G20. 
Inclui medi-
das de pro-
d u t i v i d a d e 
do trabalho, 
produtividade 
de capital e 
produtividade 
multifatorial.

Revisões da OCDE sobre 
Política de Inovação: 
Noruega 2017

Após uma notável transformação na pesquisa 
e inovação no 
século passado, 
em particular 
através do de-
senvolvimento 
de novas tecno-
logias e proces-
sos em setores 
como petróleo e 
gás, construção 
naval e também 
pesca e aquicul-
tura.

SETEMBRO 2017

 25
Legal Tech & Innovation 

Summit Londres 
Reino Unido

 26
The Beauty Trends & 

Innovations Conference 
Londres, Reino Unido

OUTUBRO 2017

 5
7th International 

Conference on Innovations 
in Engineering and 

Technology (ICIET-2017-
PARIS) Oct. 5-6, 2017 

Paris, França

 5
6th International 

Conference on Innovation 
in Civil, Architecture, 

Environment and Materials 
Engineering (CAEME-17) 

Paris, França

 11
Culture, Sustainability, 

and Place: Innovative 
Approaches for Tourism 

Development 
Ponta Delgada, Portugal

19
III Congress about Teaching 

Innovation 
Leão, Espanha

Divulgue os seus eventos relacionados 
com Inovação e empreendedorismo

Contacte-nos!

NOTÍCIAS | ARTIGOS AGENDA DE EVENTOS

Going Digital: 
Making the 
transformation 
work for growth 
and well-being
O tema da Reunião do Conselho da OCDE a nível mi-
nisterial foi “Fazer a globalização funcionar: vidas me-
lhores para todos”. Assegurar que todas as pessoas, 
empresas e regiões possam prosperar numa econo-
mia aberta e digitalizada desempenhará um papel 
importante na consecução desse objetivo. 
O relatório aos ministros forneceu um primeiro vis-
lumbre em como aproveitar as oportunidades e miti-
gar os desafios da transformação digital.

A ambição da China em 
tornar-se um líder mun-
dial em ciência e inovação 
até 2050 parece ser alcan-
çável. A criação de redes 
científicas e tecnológicas 
norte-americanas permite 
que a China atinja e aju-
de os EUA a manter a sua 

posição na fronteira cien-
tífica. Que medidas devem 
ser tomadas pela UE para 
que esta se envolva mais 
com a China, por forma 
a não perder o univeros 
cientifico da ciência e da 
tecnologia multipolar no 
futuro?

O desafio da ascensão da China 
como uma potência de ciência e tecnologia

http://www.vidaeconomica.pt
 http://go.evvnt.com/126420-0
https://www.beautytrendsconference.com/
http://fenp.org/conference/192
mailto:mailto:jorgeteixeira%40vidaeconomica.pt?subject=Contacto
http://bruegel.org/2017/07/the-challenge-of-chinas-rise-as-a-science-and-technology-powerhouse/?utm_source=Bruegel+Updates&utm_campaign=3a760703a8-PUBLICATION+ALERT+%7C+China+technology+powerhouse&utm_medium=email&utm_term=0_eb026b984a-3a760703a8-278062593&mc_cid=3a760703a8&mc_eid=92811ebe95
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-norway-2017_9789264277960-en#.WVuMybpFycw
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-compendium-of-productivity-indicators-2017_pdtvy-2017-en#.WVu-SoXXLIV


Página 11

www.vidaeconomica.pt

NEWSLETTER N.85 | JULHO-AGOSTO | 2017

A resposta às incertezas de um 
negócio, que são bastante si-
milares às de uma guerra, está 
numa ofensiva forte e rápida. 
A necessidade de antecipação 
das mudanças, os desafios tec-
nológicos e a recessão são pre-
núnicos de “guerras” para as 
empresas, pelo que é preciso 
saber prepará-las, assim: use a 
velocidade, o efeito surpresa e a 
concentração das forças contra 
as fraquezas dos concorrentes 
para obter o máximo impacto 
com o mínimo dispêndio de re-
cursos.
Por vezes, a realidade é confusa 
e caótica e nos negócios poucas 
vezes acontece como previsto, 
o que complica o processo de 
decisão. Por isso, importa trans-
formar as fraquezas dos concor-
rentes em vantagens:

Criar um ambiente propício a 
que a equipa se sinta segura em 
assumir riscos. As pessoas são 
naturalmente avessas a isto, 
pelo que é preciso ensiná-las e 
motivá-las, explicando a razão.

Partilhar a visão com a equipa 
faz com que esta se sinta parte 
da companhia.
Coordenar bem as ações para 
que os primeiros movimentos 
não denunciem o timing ou a 

direcção do ataque inicial, ou 
bloqueiem os efeitos finais.
Antecipar e compreender as 
necessidades do cliente final 
requer essencialmente uma de-
finição do foco.
Deverá haver uma boa combi-
nação das várias armas de que 
se dispõe, o que pressupõe um 
marketing integrado, vendas, 
produção  e distribuição para 
chegar a um novo e melhor pro-
duto.
Por último, mas não menos 
importante, é que a  inovação 
deve fazer parte do ADN da sua 
empresa, de modo a torná-la 
diferente, melhor e, consequen-
temente, aumentar a sua repu-
tação.
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