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Empresários portugueses 
decidem finalmente unir-se

José Campinho

 José Campinho chefe de redação

2022 marca o início de uma nova etapa na atividade empresarial portu-
guesa no Luxemburgo. Ainda em plena pandemia, um grupo de empre-
endedores, que inclui algumas das principais empresas portuguesas no 
Luxemburgo, decidiu unir forças e criar um Clube de Negócios com o 
objetivo de representar e defender os seus interesses. 

Escala Business Club foi o nome escolhido, em alusão a esta nova eta-
pa, uma espécie de escala no trajeto ascendente do empreendedorismo 
português no Luxemburgo, cuja presença tem aumentado significativa-
mente nas últimas décadas.  

De um punhado de empresas nos setores da restauração e da constru-
ção, no início dos anos 70, a presença portuguesa tem vindo a alastrar 
a todas as áreas de negócio. Uma diversificação que começou com a 
segunda geração e que está a ganhar um novo ímpeto com a chegada de 
jovens empresários de Portugal, em áreas como a tecnologia, a saúde, o 
desporto, a cultura, etc.  

Estima-se que, atualmente, cerca de 20% das 30 mil empresas sedia-
das no Luxemburgo sejam de origem portuguesa. Um número que re-
flete a capacidade empreendedora e a ambição de uma comunidade que 
tem vindo a conquistar a confiança dos consumidores e o reconhecimen-
to dos governantes, mas que permanecia isolada e sem grande peso.  

“Uma coisa é uma empresa isolada a bater à porta do Ministério da Econo-
mia para tentar resolver um problema, outra coisa é um conjunto importante de 
empresas, distribuídas por vários setores e com milhares de empregados a em-
purrar na mesma direção”, sublinhou Michel Bastos, atualmente à frente 
do conselho de administração interino do Escala Business Club.   

Uma direção que inclui Portugal, através das trocas bilaterais 
entre os dois países, e que serve os interesses do Governo luxem-
burguês, que vê com bons olhos uma colaboração mais estreita 
entre empresas dos dois países, em especial nos setores conside-
rados prioritários no seu plano de diversificação económica.  

Seja qual for a perspetiva, as vantagens são inegáveis, 
desde as portas que se abrem, aos contactos que se estabe-
lecem, aos negócios que se criam. 

Preço: 5 euros
Assinatura anual (cinco edições):
20 euros
Encomendar por mail:
jose.campinho@wort.lu
ou por telefone: 
(00352) 661 24 93 93.

Sonha adquirir 
um novo carro?
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mia criou uma certa incerteza nas 
pessoas sobre o imobiliário e houve 
uma grande quantidade de transa-
ções. Algumas pessoas ligavam-nos 
a perguntar se os preços iam descer 
ou não, com receio de uma crise fi-
nanceira. 

Quais são os principais objetivos e pro-
jetos a curto e médio prazo? 
O nosso objetivo é continuar a cres-
cer para propor aos nossos clientes 
um serviço o mais completo possí-
vel. Hoje em dia, as pessoas não têm 
tempo e procuramos sempre a for-
ma mais rápida e mais fácil para tra-
tar das coisas. É dessa reflecção que 
nasce a nossa nova empresa AFIL-
FINANCE, um serviço de crédito 
à habitação totalmente gratuito. A 
nossa missão é encontrar o melhor 
crédito com as melhores taxas e con-
dições para a compra de um bem.  

O seu parceiro 
ideal para 
comprar ou 
vender casa  
Com mais de 25 anos de experiência, 
a Afil é uma das agências imobiliárias 
mais conceituadas do país. Entrevista 
com a gerente Jenifer Fonseca.  

Entrevista com
Jennifer da Fonseca 
gerente da Afil

VENCEDORES DOS PRÉMIOS:  

Benelux Business Awards: 2019 e 2020 
“Real Estate Agency of the year”  
European Property awards 2019/2020 e 
2020/2021 “Best Real Estate Agency Single 
office in Luxembourg” 
Luxembourg prestige awards 2020/2021 
“Real Estate Agency of the Year” 

Para além da venda de imóveis, quais 
são os vossos principais serviços? 
Dedicamo-nos a tudo que está re-
lacionado com a compra e venda de 
imóveis e arrendamento. Efetuamos 
dossiês completos de avaliação a pre-
ços concorrenciais, com fotos, planos, 
descrições, preços por m2, e coloca-
mos os bens à venda acompanhados 
de um serviço de marketing completo, 
com publicações nos melhores supor-
tes e nos melhores lugares. Também 
dispomos de uma rede de parceiros 
externos para qualquer tipo de obras 
se o cliente desejar fazer transforma-
ções ou obter um orçamento antes de 
avançar com a compra.    

Quais são as principais características 

CONTEÚDO PATROCINADO

diferenciadoras da Afil?  
Somos uma agência com mais de 25 
anos de existência, já passamos por 
vários desafios e sabemos como os 
gerir. Os proprietários precisam de 
sentir que estão a trabalhar com uma 
imobiliária com valores fortes e um 
compromisso claro. Os nossos clien-
tes sabem que estamos aqui para 
defender os seus interesses: tanto do 
vendedor como do comprador. In-
felizmente não é o caso de todas as 
agências e há cada vez mais pessoas 
com más experiências. 

Nos sites internet encontram-se poucos 
bens à venda atualmente. É essa a razão 
que faz explodir os preços? 
A principal razão de haver poucos 
imóveis à venda na internet é porque 
a procura é grande e os bens acabam 
por ser vendidos antes de chegarem 
a ser publicados. O país é pequeno, 
tem cada vez mais estrangeiros com 
salários muito elevados e os terrenos 
são cada vez mais raros. Isso faz com 
que os preços sejam cada vez mais 
elevados. Enquanto a procura for 
maior do que a oferta, o preço dos 
imóveis vai continuar a subir.  

Que conselhos dá para comprar casa a 
um preço justo? 
Em primeiro lugar, não confundir 
preço justo com barato. Segundo 
erro comum: fazer o máximo de 
visitas possível não significa encon-
trar o melhor bem, pelo contrário. 
Muitas vezes, o primeiro é o melhor, 
mas temos medo de passar ao lado 

de oportunidades mais interessan-
tes e quando percebemos que afinal 
o primeiro era o melhor já é tarde, 
já está reservado. A preparação da 
compra também é importante. O 
primeiro passo é ir ao banco para 
conhecer o seu orçamento. Assim 
terá mais liberdade para reservar 
um bem quando o for visitar. Outro 
conselho importante é concentrar-se 
no essencial. A maioria dos compra-
dores deixa-se seduzir por imóveis 
bem decorados, mas que não têm as 
características e o conforto que pre-
tendem.  

E para quem quer vender, qual é a 
melhor forma de saber se o valor não é 
demasiado barato nem demasiado caro? 
O mais importante é aconselhar-
-se junto de profissionais experien-
tes. Não escolher uma agência pelo 
belo discurso ou porque a agência 
faz 1% de comissão. O barato mui-
tas vezes sai caro. Se compararem 
os preços das agências sérias vão 
ver que não há grande diferença en-
tre elas. Consultar os preços no site 
athome e compará-los ao seu bem 
é outro erro comum. Se o seu bem 
for muito caro vai perder credibili-
dade, ninguém vai querer visitá-lo 
e os vendedores vão ser obrigados a 
descer o preço mais ainda do que se 
tivessem colocado o preço justo logo 
no início.  

Investir para arrendar ainda é interes-
sante? 
Sem dúvida! Agora é mais complica-

do comprar porque os bancos mu-
daram muitas condições destinadas 
ao investimento, mas quem tiver a 
oportunidade de comprar para ar-
rendar, não pense, faça! Mesmo que 
o aumento dos alugueres não evolua 
ao mesmo ritmo e a taxa de retor-
no tenda a diminuir, continua a ser 
um investimento financeiro seguro 
e rentável. Por exemplo, há 3 anos, 
era 4,5% no Sul e 3,6% na cidade. 
Hoje, é 3,5% no Sul e 3% na cida-
de. Após 6 anos, se contabilizarmos 
as mais-valias com a revenda e com 
as vantagens fiscais, principalmente 
a depreciação acelerada com os alu-
guéis, facilmente se consegue um re-
torno próximo dos 8% ao ano. 

Que impacto teve a pandemia na vossa 
atividade? 
Não fomos afetados pela pande-
mia, bem pelo contrário. A pande-

1  Jennifer da Fonseca, Ceo  

2  Angélique Afonso, Executive assistant  

3  Alain Genin, Head of sales 

4  Antonio Di Consoli, Adviser  

5  Thomas Lemaire, Adviser  

6  Patricia Castro, Adviser  

Profissionalismo
e confiança 

O facto de sermos membros da 
Bourse permite-nos trabalhar em 
simultâneo com 50 agências e com 
mandato exclusivo. Temos uma 
equipa multilingue, e formamos 
os nossos agentes com os valores 
e o ADN que caracterizam a 
empresa. Também somos membros 
da Câmara Imobiliária, que garante 
o respeito da deontologia e da 
legislação relativa às vendas.  

Estamos presentes em todas 
as páginas internet imobiliárias 
com um serviço de marketing 
serviço exigente no sentido de 
valorizar o bem e de aumentar a 
sua visibilidade. O facto de sermos 
membros VIP da plataforma 
athome, permite-nos ter lugares 
privilegiados, nas primeiras páginas 
dos sites. 
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MADALENA QUEIRÓS 
Estudou jornalismo, 
política e economia, 
na Universidade 
Católica e no Cenjor. 
Em Portugal, trabalhou 
no Diário Económico 
e foi diretora de 
comunicação da Nova 
School of Business and 
Economics. Em 2019, é 
convidada para reforçar 
a equipa do Contacto, 
onde desempenha 
atualmente as funções 
de chefe-de-redação. 
No mesmo ano inicia 
a colaboração com a 
revista decisão. Nesta 
edição, entrevistou  
o novo Cônsul  
de Portugal  
no Luxemburgo.

ANTÓNIO FERRAMACHO 
Formado em engenharia 
eletromecânica, passou 
grande parte da sua 
carreira (14 anos) na 
multinacional norte-
americana Delphi, no 
Luxemburgo. Seguiu-se 
depois uma experiência 
como consultor durante 
nove anos, onde teve 
a oportunidade de 
colaborar com o Banco 
Europeu de Investimento 
na avaliação de 
projetos de construtores 
automóveis ligados à 
mobilidade sustentável. 
Em 2018, tornou-
se Head of Mobility 
Technologies, no 
Automobile Club 
Luxembourg. Também 
colabora com vários 
média, escrevendo para 
a Decisão na área da 
mobilidade sustentável.

PAULA FERREIRA 
Jornalista desde 1990, 
começou por trabalhar 
no jornal A Capital, 
antes de se especializar 
em comportamento e 
lifestyle. Daí rumou 
para TV sete dias e 
revista Focus, nas 
funções de editora. 
Seguiu-se o grupo 
Cofina, onde foi 
diretora adjunta 
da revista Flash. 
Atualmente é repórter 
do jornal Contacto. 
Nesta edição, escreve 
sobre as dificuldades 
que as empresas 
luxemburguesas 
enfrentam para 
contratarem 
colaboradores.

TIAGO RODRIGUES 
Licenciou-se em 
jornalismo, em 
Coimbra, antes de 
efetuar um mestrado 
em Comunicação na 
Universidade do Porto. 
Iniciou a carreira no 
jornal O Gaiense, 
antes de rumar ao 
Jornal de Notícias, 
onde desempenhou as 
funções de jornalista 
multimédia. Em 
2021 mudou-se para 
o Luxemburgo para 
trabalhar no jornal 
Contacto, como repórter 
local. Foi para este 
jornal que entrevistou 
a atriz lusodescendente 
Magali Teixeira, que 
publicamos nesta edição. 

www.science-center.lu

Reserve a  
sua exploração!

De segunda a sexta
9h00 - 17h00
Sábado, domingo e 
feriados
10h00 - 18h00

DIFFERDANGE
1, rue John Ernest Dolibois
LUXEMBOURG +352 28 83 99 1

Exposições e experiências 
interativas para todas as idades

Mais de 80 estações 
interativas

Mais de 10 espetáculos 
científicos
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Empresários 
portugueses 
formam clube 
Escala Business Club é 
o novo projeto iniciado 
por um grupo de empre-
endedores portugueses 
no Luxemburgo que 
marca uma nova etapa 
nas relações económicas 
bilaterais dos dois 
países. 

18-20 | CARREIRA

O percurso
de João Carreiro 
De mestre em 
eletrotécnica na 
Faculdade de Ciências e 
de Tecnologia de Lisboa 
a jovem empresário 
no Luxemburgo e MVP 
da marca internacional 
Outsystems.  

56 | PERFIL

Miguel Carvalho 
sobre a digitalização 
na construção

22-26 | GRANDE ENTREVISTA

Jorge Cruz
Cônsul-Geral de Portugal no Luxemburgo

84-88 | VIVER

A paixão de 
Magaly Teixeira

Em entrevista à Decisão, 
Miguel Carvalho 
explica a importância 
da digitalização para 
o setor e a estratégia 
que montou para a sua 
empresa. 

A atriz lusodescendente 
que está a brilhar 
na Netflix e sonha 
regressar a Portugal.

“Ninguém sai daqui
sem uma solução”
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O que falta aos 
portugueses para 
chegarem ao topo  
O simples facto de 
pertencer a uma minoria 
sub-representada 
pode facilitar o acesso 
ao Conselhos de 
Administração, mas não 
lhe garante um lugar ao 
sol. É preciso mais…   

BRIEFING | ÍNDICE CONTEÚDO PATROCINADO

74-80 I MOBILIDADE 
Converter carros 
antigos em elétricos 
Três em cada cinco 
carros vendidos 
atualmente são elétricos. 
Uma tendência em 
rápida aceleração. Mas 
o que fazer aos velhos? 
E se fosse possível 
transformar o seu antigo 
carro em elétrico? Já há 
empresas a fazê-lo. 

46-51 | FINANÇAS 

O papão que 
ameaça os Estados, 
as empresas e os 
consumidores 
Com a atual “crise” 
energética, as pressões 
inflacionistas estão 
a aumentar 4,1% no 
Luxemburgo, 5,3% na 
UE e 7% nos Estados 
Unidos, no passado mês 
de dezembro. Até onde 
poderá ir a inflação e 
quais os efeitos para 
os governos, para as 
empresas e para os 
consumidores? 

52-57 | TECNOLOGIA 

Luxemburgo acelera 
transformação digital 

Depois das grandes empresas é a vez das PMEs acelerarem
na transição digital. Uma estratégia apoiada pelo governo

através de vários apoios.

58-67 | FORMAÇÃO 

Os melhores 
programas para 
formar líderes 
Conheça os três melhores 
programas da Europa na 
formação de líderes e o 
que é que torna cada um 
deles especial.  

68-71 I HABITAÇÃO 

Mercado 
em ebulição 
Os preços do imobiliário 
continuam a aumentar 
de forma vertiginosa no 
Luxemburgo.

52

A nova Ford E-Transit é a primeira car-
rinha totalmente elétrica da marca, 
concebida para ajudar as empresas a 
cumprir as suas metas de sustenta-
bilidade, sem comprometer a robus-
tez, a capacidade ou a versatilidade. 

Uma bateria de 400 volts e 68 
kWh de potência utilizável permite 
às empresas não terem de se preo-
cupar com zonas de baixas emissões, 
proporcionando, ao mesmo tempo, 
uma impressionante autonomia até 

317 km com um único carrega-
mento. «No Luxemburgo a maioria 
das empresas efetua trajetos curtos. 
Com 317 de autonomia, esta viatura 
adapta-se perfeitamente às necessi-
dades de quem efetua vários trajetos 
curtos», refere Carine Collé, respon-
sável de marketing. 

Disponível em duas variantes 
de altura e três de comprimento, a 
E-Transit oferece até 15,1 metros 
cúbicos de espaço de carga. Na 
verdade, existem 25 configurações 
diferentes, por isso, quaisquer que 
sejam as necessidades, existe uma 
E-Transit adequada à sua empre-
sa, conforme explica Carine Collé : 
«Uma das grandes atratividades da 
nova E-Transit é a sua versatilidade, 
com a possibilidade de configurar 
o interior da carrinha à medida das 
necessidades de cada empresa». 

Custos reduzidos de manutenção
Para além da poupança bastante sig-
nificativa que o recarregamento (em 
vez do abastecimento) permite, o 
custo da manutenção das carrinhas 
elétricas, com menos peças móveis, 
também é inferior ao de uma carri-
nha a gasóleo. 

Outra das novidades interessantes 
da E-Transit é a Ford Telematics, 
uma aplicação que permite maximi-
zar a produtividade e minimizar o 
tempo de inatividade dos veículos, 
fornecendo-lhe informações impor-
tantes que permitem acompanhar a 
atividade diária da carrinha. 

Em termos de carga, a suspen-
são traseira foi reformulada permi-
tindo-lhe aumentar a capacidade 
(1.785kg) e, ao mesmo tempo, me-
lhorar o desempenho.  
Disponível para encomenda
Disponível por encomenda, os inte-
ressados em conhecer ao vivo a nova 
Ford E-Transit  já o podem fazer. 
«Neste momento temos duas viatu-
ras de exposição disponiveis no nosso 
showroom para os clientes poderem 
ver e encomendar desde já», refere 
Carine Collé. 

Relativamente ao preço «a E-Tran-
sit é um pouco mais cara do que as 
restantes carrinhas com motores tér-
micos », mas feitas bem as contas, esta 
opção acaba por ser vantajosa. «Para 
além das ajudas do Estado, também 
é preciso ter em conta que em termos 
de manutenção e de consume, este 
modelo acaba por tornar-se muito 
menos dispendioso», garante. 

Nova Ford E-Transit 
em exclusivo
na garage Collé
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1
MAIS (DES)IGUALDADE NO TRABALHO
No Luxemburgo como em muitos 
outros países, quem ficava no 
escritório até mais tarde era mais 
valorizado e acabava por ter me-
lhores oportunidades de carreira. 
Com a pandemia isso mudou, mas 
para pior. O teletrabalho exacerbou 
esta discriminação, acrescentan-
do-lhe uma nova camada: os que 
trabalham no escritório e os que 
trabalham a partir de casa. Obriga-
dos, muitas vezes, a escolher, os em-
pregados com obrigações familiares, 
frequentemente do sexo feminino, 
optavam por ficar em casa enquanto 
os mais independentes optavam por 
ir para o escritório. Como a tendên-
cia natural das chefias é valorizar 
quem está presente, esta liberdade 

BRIEFING | TENDÊNCIAS

Três tendências que vão passar 
a fazer parte do “novo normal” 

está a transformar-se num novo 
instrumento de discriminação. Em 
2022, os gestores deverão adotar 
uma organização de trabalho mais 
igualitária em termos de trabalho 
presencial e trabalho em casa, sob o 
risco de perderem alguns dos seus 
melhores elementos. 

2
MAIS MOBILIDADE VERDE
O estilo de vida está a mudar em 
várias regiões do mundo e o Lu-
xemburgo não é exceção. As pessoas 
querem mais espaços verdes reser-
vados aos peões e às bicicletas, mais 
parques de recreio para as crianças, 
e mais instalações desportivas e co-
mércio de proximidade. Este estilo 
de vida, que encaixa no conceito de 
cidades inteligentes criado antes da 
pandemia, ganhou um forte ímpeto 
com o confinamento e com a ge-
neralização do teletrabalho, com as 
pessoas a passarem mais tempo em 
casa e na localidade onde vivem.  

Os carros são cada vez mais um 
“mal” a erradicar do interior das ci-
dades mais congestionadas, com os 
transportes públicos e as bicicletas 
a assumirem maior protagonismo. 
Uma transformação que deverá 
acelerar em 2022 nas comunas mais 
corajosas e inovadoras, num país 
que continua a ter o maior número 
de carros por habitante da Europa. 

Já as viagens de negócios, sobretudo 
de avião, deverão manter-se a um 
nível baixo, sendo substituídas por 
sistemas de videoconferência cada 
vez mais eficientes.      

3
MAIS COMUNICAÇÃO VIRTUAL
No trabalho, as videoconferências 
vieram para ficar, com as empresas 
a perceberem que podem poupar 
bastante tempo e dinheiro ao 
substituírem as viagens de negócios 
por reuniões via zoom ou teams. 
Mesmo quando a pandemia estiver 
completamente erradicada, o mais 
provável é que uma grande parte da 
comunicação no trabalho continue 
a ser feita com recurso a platafor-
mas digitais.    

Na escola, o ensino à distância 
foi uma solução que, apesar de 
indesejada por professores e alunos, 
veio ressuscitar um conceito em que 
Portugal foi pioneiro: a telescola. 
Uma forma de democratizar o 
ensino fazendo-o chegar a qualquer 
lugar, o que, para muitas crianças 
e inclusive para os adultos que 
residem longe dos estabelecimentos 
de ensino, constitui uma excelente 
oportunidade de prosseguir os es-
tudos. Em 2022, o recurso à comu-
nicação virtual deverá cimentar-se 
com a ajudas nas novas tecnologias 
e com a chegada do 5G.

Se em 2021 experimentamos 
diferentes formas de viver 
com a pandemia, em 
2022 o anunciado «novo 
normal» deverá começar a 
ganhar alicerces.  A forma 
como trabalhamos, como 
nos deslocamos e até como 
comunicamos mudou  
e este ano deveremos começar  
a enraizar esses novos hábitos.  

ImmoAssur Sàrl a pour ambition 
de répondre à plusieurs critères :

C’est pour cela que nous sommes fiers et 
ravis de vous faire profiter de nos solides 
compétences et expériences dans tout 
le domaine des opérations immobilières, 
afin de concrétiser vos ventes, locations 

ou acquisitions avec un résultat en 
parfaite adéquation avec vos besoins.

 
Nous vous accompagnons pour les 

demandes de crédits, et estimons vos 
biens gratuitement.

 
Nous nous engageons à répondre 
à vos questions avec la plus grande 

transparence et à vous fournir un service 
des plus discret et soigné.

Estimation gratuite
et professionelle 

Nous recherchons sur votre secteur pour nos clients :
Appartements & Maisons

depuis

Réactivité, Qualité & Services.

2007

AGENCE PEDROSA & NUNES

44, Avenue de la Gare - L-4130 Esch-sur-Alzette
T +352 26 53 10 03

M +352 661 294 446
info@immoassur.lu
www.immoassur.lu

Immoassur Agence
Immobilière

Horaires d'ouverture de l'agence :
Du lundi au vendredi de 10.00 à 12.00 

et de 14.00 à 18.00
Le samedi sur rendez-vous

Nous mettrons à votre disposition
notre Savoir-faire, Serieux et
Professionnalisme pour toute
opération immobilière et assurance Devenez ami avec ImmoAssur sur Facebook :

www.facebook.com/agenceimmoassur
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Faltam trabalhadores 
qualificados no Luxemburgo 

A
ntes de tudo, os números. 
No final de outubro havia 
mais de 11 mil vagas 
disponíveis na Agência 
de Desenvolvimento do 
Emprego (ADEM) e “atu-
almente cerca de 75% da 

mão-de-obra no Grão-Ducado é 
de outra origem que não luxem-
burguesa. Entre esses trabalhado-
res estrangeiros, cerca de 60% são 
trabalhadores transfronteiriços”, 
sublinha Michel Beine, professor 
de Economia Internacional da 
Universidade do Luxemburgo e 
membro do Conselho Científico da 
fundação IDEA. O economista de-
fende a necessidade de mudanças 
na política de imigração para atrair 
mão-de-obra qualificada de fora da 
União Europeia (UE). 

A verdade, como sublinha Beine 
no seu artigo intitulado “Mão-de-
-obra estrangeira qualificada no 

Cerca de 75% dos 
trabalhadores no Grão-
Ducado são estrangeiros, 
dos quais 60 por cento são 
transfronteiriços. Mesmo 
assim, não chegam para 
as necessidades 
do país. O que falta 
fazer para atrair mais 
trabalhadores qualificados? 

Emprego por setor
Os setores da grande distribuição, transportes e horesca foram 
os que criaram mais emprego na última década. 

INDÚSTRIA
CONSTRUÇÃO
GRANDE DISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTES E HORESCA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

SERVIÇOS FINANCEIROS
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SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO
OUTRAS ATIVIDADES
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Dependência
de médicos
e enfermeiros
não-residentes 
preocupa
Cerca de dois terços dos 
enfermeiros e um quarto dos 
médicos vive fora do Luxemburgo. 
Uma situação desconfortável, 
conforme concluiu um relatório da 
Comissão Europeia e da OCDE que 
traçou o perfil de saúde do país. 
“No decorrer da fase inicial 
da pandemia, a dependência 
de profissionais de saúde 
estrangeiros tornou o Luxemburgo 
particularmente vulnerável ao risco 
do encerramento de fronteiras com 
a Bélgica, França e Alemanha”, lê-se 
no relatório. Por outro lado, o país 
reagiu rapidamente à pandemia 
e estava “relativamente bem 
preparado”, avalia o estudo. 

Luxemburgo: o papel da política 
de imigração”, é que a população 
residente no Grão-Ducado não 
é suficiente para ocupar as vagas 
existentes e atrair talentos para o 
país, sobretudo extra-comunitá-
rios (de fora da UE), é uma tarefa 
hercúlea. Por isso, o economista 
defende que a política de imigra-
ção deve ser suficientemente atra-
tiva para facilitar a entrada destes 
profissionais.  

“Muitos setores em que a econo-
mia luxemburguesa se especializou, 
como a gestão de fundos, serviços 
financeiros ou de logística empre-
sarial, para citar apenas alguns, 
devem recrutar constantemente 
trabalhadores com conhecimentos 
aprofundados para garantir a sua 
sustentabilidade e desenvolvimen-
to”, lembra Michel Beine, que evo-
ca os números acima apresentados 
no seu artigo: 75% da mão-de-obra 
no Grão-Ducado é estrangeira e 
60% são trabalhadores transfron-
teiriços – nem sequer residem no 
país, por isso não são considerados 
imigrantes. 

90% DOS IMIGRANTES 
SÃO COMUNITÁRIOS
Dos 260 000 residentes estran-
geiros, apenas 29 000 são extra-
comunitários. Uma pequena fatia 
justificada pelas restrições impostas 
pela política de imigração do Lu-
xemburgo a todos aqueles que não 

são cidadãos da UE.
O economista defende, por isso, 

que, dada a escassez de trabalhado-
res em vários setores, se torne mais 
fácil obter um visto de trabalho 
permanente para estes trabalha-
dores qualificados (destacamento 
por razões de trabalho) e que seja 
mais simples obter o estatuto do 
trabalhador transferido tempora-
riamente.

Sugere ainda que se proceda a 
uma atualização da lista de profis-
sionais em défice no Grão-Ducado 
(a última lista data de 2015).  

DESEMPREGO CAI ABAIXO 
DO NÍVEL PRÉ-COVID
Esta penúria de mão-de-obra qua-
lificada acaba por ter um impacto 
relativo na taxa de desemprego, que 
em novembro recuou para os 5,3%, 
“abaixo do nível pré-crise”, divul-
gou o Statec. A 30 de novembro, o 
número de candidatos inscritos na 
Agência para o Desenvolvimento do 
Emprego (ADEM) era de 15 232. 
Em comparação com novembro 
de 2020, o valor representa uma 
diminuição de 16,1% (menos 2.927 
desempregados). 

Já o desemprego de longa dura-
ção (inscritos há mais de 12 meses 
na ADEM) diminuiu 12,4% no 
espaço de um ano, mas ainda re-
presenta 51% do número total de 
pessoas à procura de emprego no 
Grão-Ducado.
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O MEU PERCURSO
N

Neste artigo, João Carreiro 
fala da sua rápida ascensão 
num dos setores mais atrati-
vos da atualidade. 
 Sempre gostei de lógica e 
de matemática e acabei por 
entrar para a Faculdade 

de Ciências e de Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa. 
Nunca tinha programado e escolhi 
Engª Eletrotécnica porque me abria 
mais portas. Acabei por adorar a 
programação, permitia-me associar 
a lógica à criatividade e construir 
coisas novas.

Ainda estava a terminar o curso, 
quando um professor que estava 
à procura dos melhores alunos 
em Java (uma das linguagens de 
programação mais utilizadas) me 
recomendou. Comecei a trabalhar 
aos 23 anos numa empresa espe-
cializada na plataforma portuguesa 
OutSystems, que permite criar 
aplicações de software à medida das 
empresas. 

Depois de uma bootcamp (for-
mação intensiva) de uma semana 
fui imediatamente lançado num 
projeto no aeroporto de Luanda. 
Para além da programação, comecei 
também a dar suporte ao cliente e 
tive a oportunidade de desenvolver 
sozinho um software de ‘a’ a ‘z’ 
para as centrais termoelétricas de 
Angola, que utilizei como base para 
a minha tese de mestrado. 

Com 25 anos surgiu a oportu-
nidade de ir trabalhar diretamente 

Engenheiro Eletrotécnico de 
formação, João Carreiro abriu 
a Indigo Luxemburgo em 
março de 2021, um centro de 
desenvolvimento como extensão 
da empresa mãe em Portugal. 
Em setembro de 2021, o jovem 
empreendedor de 31 anos, foi 
eleito MVP (most valuable 
player) pela OutSystems, que 
todos os anos elege profissionais 
da comunidade espalhada pelo 
mundo (mais de 500 mil), 
que se distinguiram pela sua 
expertise e evangelismo da 
marca no mundo. De momento 
há apenas 69 MVPs no mundo.
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para a sede da OutSystems. Tínha-
mos acesso a todo o tipo de forma-
ções e aprendi bastante, tanto em 
termos técnicos como de melhores 
práticas. Fiquei dois anos e meio na 
empresa e tive a sorte de participar 
em dois grandes projetos, um numa 
empresa de recursos humanos, nos 
Países Baixos, e outro nos hospitais 
do Kuwait. 

Entretanto fui para a PWC, que 
na altura estava a criar um departa-
mento de prestação de serviços às 
empresas com recurso à plataforma 
onde trabalhava (OutSystems). É 
uma excelente escola de liderança, 
de gestão de equipas e de coaching, 
que me preparou para interagir 
com os diversos interlocutores nas 
organizações, desde as equipas ope-
racionais até ao CEO. 

Passados 6 meses, senti que podia 
fazer mais coisas se enveredasse 
pelo empreendedorismo. O sócio-
-gerente da Indigo, que trabalhou 
comigo na OutSystems, deu-me a 
oportunidade e a autonomia para 
criar o meu próprio departamento 
no seio da sua empresa e aceitei a 
proposta. 

Recrutei as duas primeiras pesso-
as em janeiro de 2017. A meio do 
ano vieram mais dois, que atual-
mente são os elementos seniores da 
equipa. Curiosamente, dado que o 
meu projeto é baseado na confiança 
e na qualidade, nesta primeira 
equipa são todos ex-colegas da 
faculdade. 

Na Indigo em 2018 tive a minha 
primeira experiência profissional 
integralmente no estrangeiro, estive 
a trabalhar nos Países Baixos em 
projetos para o ING e Randstad. 
Em 2019 liderei o projecto de trans-
formação digital das Ilhas Faroé, ao 
desempenhar funções de Arquiteto 
e Tech Lead do Portal do Cidadão 
do país, utilizado neste momento 
por mais de 25 mil pessoas, com 
aplicação web e mobile.

Em março de 2020 iniciei outro 
projecto no qual coordeno uma 
equipa Indigo para a Société 
Europeénne des Satélites (SES), 
com sede no Luxemburgo, para 
prestar serviços de desenvolvimento 
do portal do cliente. [Como parte 
da minha família vive aqui, e para 
conciliar melhor a vida familiar e 
profissional, optei por me estabele-
cer no Luxemburgo.]

Entretanto decidimos criar a 
Indigo Luxemburgo, sendo eu o 

fundador e o gestor de operações 
da mesma. O objetivo é utilizar a 
plataforma OutSystems para ajudar 
as empresas na transformação 
digital, desde a atualização das apli-
cações existentes à automatização 
de processos. Para além de cons-
truir programas de raiz, é possível 
pegar nas aplicações existentes e 
integrá-las. As principais aplicações 
do mercado já estão suportadas na 
plataforma e rapidamente consegui-
mos integrar com as mesmas. 

A OutSystems e a sua tecnologia 
LowCode permite desenvolver apli-
cações web e mobile numa fracção 
do tempo que levam as tecnologias 
tradicionais, reduzindo ao mesmo 
tempo a complexidade técnica da 
criação, operação e monitorização 
das aplicações e da sua aceitação 
pelos utilizadores. Tudo isto usando 
as mais recentes e atualizadas 
tecnologias, e disponibilizando apli-
cações fiáveis, escaláveis, seguras e 
preparadas para evoluir ao ritmo do 
negócio dos nossos clientes.

Por enquanto, no Luxembur-
go ainda são as multinacionais a 
utilizar OutSystems, um dos meus 
grandes objetivos para este ano é 
que as PME também comecem a 
utilizar. 

O meu desafio para 2022 é dar a 
conhecer o potencial desta aborda-
gem, serviços Indigo e tecnologia 
OutSystems LowCode ao mercado 
no Luxemburgo e dobrar o volume 
de fracturação de 2021.
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Jorge Cruz é o novo Cônsul-Geral  
do Luxemburgo. Em entrevista à Decisão 
e ao jornal Contacto, Jorge Cruz fala da 
reorganização do serviço para se aproximar 
mais da comunidade e servir melhor  
os utentes. “A resposta é dada a todos,  
pode é não ser imediata”, garante.
Por Madalena Queirós Fotografia: António Pires

“Ninguém
sai daqui sem
uma solução”

Quais são as suas prioridades nesta 
sua nova missão?
Tenho ideias muito claras em relação 
ao que me perspetivo fazer, mas 
um Cônsul não atua sozinho. Neste 
Consulado recebemos 300 pessoas 
por dia. Tenho uma equipa de ex-
celentes profissionais que me apoia 
e que são sensíveis às necessidades 
de cada utente. Também importa 
dizer que a comunidade não são só 
os portugueses que residem no terri-
tório do Grão-Ducado, são também 
os que vivem nos países limítrofes e 
para quem o Consulado do Luxem-
burgo é o mais próximo. São todos 
bem-vindos.

Qual é o papel de um Consulado de um 
Estado-membro atualmente?
Posso destacar dois ou três prin-
cípios orientadores da nossa ação: 
um dos princípios é a identificação 
com a causa pública, o que significa 
que quando servimos bem a comu-
nidade estamos a servir bem o país. 
Outro princípio é reconhecer a cen-
tralidade do cidadão na relação que 
temos com a comunidade. O nosso 
objetivo é servir a comunidade com 
elevado padrão de qualidade, o que 
temos conseguido.
Outro princípio orientador é a 
dimensão ética, na medida em que 
oriento e lidero uma equipa que 
tem a preocupação de respeitar 
escrupulosamente a lei e as boas 
práticas administrativas.

O que falta para as coisas funcionarem 
melhor?
Este processo tem dois sentidos. 
Para mim é evidente que do lado 
do cidadão existem direitos e de-
veres. Centrando-me na parte dos 
deveres há um que quero salientar: 
o dever do cidadão se relacionar 
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com a administração de forma 
responsável. Se, por exemplo, surge 
aqui um cidadão em situação de 
emergência que me diz que não 
tem o documento de identificação 
válido há mais de dois anos tenho a 
maior preocupação e tento agir com 
a maior prontidão. Mas o princípio 
geral é que tenho de distinguir 
aquilo que é prioritário daquilo que 
não é. Ora se surge um número 
muito acentuado de pessoas com os 
documentos já caducados tudo se 
torna prioritário.

São situações frequentes?
Continua a verificar-se um número 
acentuado de pessoas que surgem 
no Consulado com os documentos 
caducados há muito tempo. Claro 
que não vou generalizar estes casos 
a toda a comunidade, mas existe 
um número muito expressivo de 
pessoas que vêm ter connosco 
aflitos porque precisam de atualizar 
os documentos por várias razões. 
Temos soluções de emergência, mas 
que só deviam ser utilizadas como 
último recurso.

Em que medida é que pandemia 
condicionou o atendimento dos 
utentes?
A pandemia contribuiu para uma 
diminuição da capacidade de oferta 
da estrutura consular. Vivi isso em 
Manchester e aqui certamente 
terá sido semelhante. Tivemos de 
implementar as restrições sanitárias 
em vigor em cada país e ainda con-
tinuamos com um número limitado 
na nossa sala de utentes. O que ve-
rificamos na estrutura consular no 
estrangeiro é o que se verifica, por 
exemplo, com as lojas de cidadão 
em Portugal. A estrutura consular 
nunca fechou, mas diminuiu a sua 

capacidade de oferta em respeito 
das regras sanitárias. Mas já aligei-
rou. Antes, todos os atos consulares, 
por uma questão sanitária, estavam 
obrigados a marcação prévia.

Existe uma estratégia para contornar 
esses obstáculos?
Um dos elementos fundamentais 
é construir uma relação de proxi-
midade com a comunidade. Mas 
para dar expressão a essa relação, 
distinguimos entre atos consulares 
que necessitam de marcação prévia 
e exigem mais tempo, e atos consu-
lares que não precisam de marcação 
prévia. Neste momento já permiti-
mos que uma pessoa possa gerir a 
sua disponibilidade e possa vir cá 
em qualquer dia, dentro do horário 
de expediente, para alguns atos 
como recolher o cartão de cidadão, 
alterar a morada associada ao car-
tão ou registar um recém-nascido. 
Para este tipo de atos consulares 
que consomem menos tempo já 
não é preciso marcação. As pessoas 
chegam, recebem uma senha e são 
atendidos. Isto assegura-nos a pro-
ximidade com a comunidade.

A página online do Consulado já está a 
funcionar…
A página online foi identificada por 
mim como sendo um instrumento 
fundamental de comunicação para 
esta proximidade com a comu-
nidade e resulta de um trabalho 
desenvolvido com Lisboa. Era um 
dos meus objetivos prioritários, mas 
isso não se faz sozinho, é sempre 
suportado por uma equipa. Antes 
de vir, tive várias reuniões em 
Lisboa e fui muito bem preparado. 
Quando cheguei já tinha uma ideia 
muito concreta da situação e tenho 
sido acompanhado por uma mag-

nífica chanceler que é o meu braço 
direito.

Que mais-valias traz aos utentes?
A página ajuda imenso. Em 
primeiro lugar, do ponto de vista 
simbólico significa a proximidade 
do Consulado com a comunidade. 
É um instrumento de comunica-
ção fundamental que identifica, de 
forma clara e atrativa, notícias e 
informação detalhada sobre todos 
os serviços, com a preocupação de 
ter na parte superior as notícias que 
considero mais relevantes.
Através da página, os cidadãos fi-
cam a saber que podem recorrer ao 
portal das comunidades, que é uma 
plataforma criada pelo Mistério dos 
Negócios Estrangeiros e pela Secre-
taria de Estado das Comunidades 
Portuguesas. Aí o cidadão seleciona 
o posto consular da sua área de resi-
dência e seleciona o ato consular. 
Frequentemente não encontram 
vaga porque a procura de serviços 
consulares é muito acentuada e as 
vagas que colocamos à disposição 
esgotam-se em poucas horas.
Em termos gerais recomendo aos 
cidadãos que sempre que necessi-
tem, por exemplo de renovar o car-
tão de cidadão, vejam primeiro com 
atenção o que a página tem sobre 
o tema. Depois, em função disso, 
procurem a nossa ajuda. Ninguém 
que contacte o Consulado sai daqui 
sem uma solução.

Garante uma resposta a todas as 
pessoas?
A resposta é dada a todos, pode é 
não ser imediata. A nossa preocu-
pação é que essa resposta seja dada 
respeitando os elevados padrões de 
qualidade do serviço público e tão 
depressa quanto possível. Mas ob-
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viamente, devido à imensa procura 
dos serviços consulares, não posso 
assegurar que seja de um dia para 
o outro. Há casos que resolvemos 
imediatamente, outros que demo-
ram o tempo normal.

Quantas pessoas o Consulado 
consegue atender por dia?
A nossa capacidade de resposta está 
limitada a 300 pessoas por dia. Mais 

do que isso não conseguimos. E 
como não podemos deixar ninguém 
sem resposta, foi criada uma forma 
alternativa de contactar o Consulado: 
há um formulário eletrónico, que 
está na nossa página, onde o cidadão 
preenche tudo eletronicamente e 
envia para o Centro de Atendimen-
to Consular para o Luxemburgo. 
Trata-se de uma estrutura da maior 
importância, que representa um con-

junto de operadores e operadoras que 
quando recebem o formulário eletró-
nico determinam qual é a natureza 
do ato consular solicitado e o grau de 
urgência. Depois coordenam-se com 
o Consulado para determinar uma 
data e uma hora para o atendimento. 
E assim o centro de atendimento 
consular responde ao cidadão. Pode 
acontecer que a resposta não seja tão 
imediata quanto gostariam, mas a mi-
nha capacidade de resposta é atender 
300 pessoas por dia.

Continua a haver muitos portugueses 
que vêm ao engano para o 
Luxemburgo e que não têm sequer 
dinheiro para regressar. Em que 
medida é que o Consulado pode 
ajudar?
Acabei de chegar, estou em pro-
cesso de aprendizagem e tenho o 
maior pudor em pronunciar-me 
sobre essa matéria que tem vindo 
a ser acompanhada com muito 
cuidado também pela Embaixada. 
Portanto, há aqui uma articulação 
estreita entre a Embaixada e o 
Consulado. É claro que um cidadão 
que solicite ajuda, e neste momento 
circunscrevo a minha resposta aos 
mecanismos que estão à disposição 
do Consulado no âmbito do Regu-
lamento Consular, terá todo o apoio 
previsto nos termos da lei.

Tais como a repatriação …
De facto, está à disposição do 
Consulado a repatriação e qualquer 
cidadão a pode solicitar. Mas há 
regras para isso. Quanto ao resto, 
para já, não me pronuncio, é uma 
matéria que está a ser acompanhada 
cuidadosamente pela Embaixada. 
Mas quero assegurar que existe 
uma relação estreita entre a Embai-
xada e o Consulado.

O psicólogo que chegou a 
cônsul-geral do Luxemburgo

Jorge Cruz tem 57 anos e é formado em Psicologia. Começou a trabalhar no 
Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1999. Antes deu aulas na universidade 
e trabalhou no setor privado.

“Estive os seis primeiros anos da minha carreira em Lisboa, período em 
que tive três experiências de formação muito interessantes no estrangeiro. A 
primeira na Embaixada de Portugal em Sófia, outra na Embaixada de Portugal 
em Roma e uma missão mais curta no Kosovo. Em 2005 fui colocado no Uruguai, 
na Embaixada de Portugal em Montevideu, onde permaneci até 2009 e onde 
desenvolvi um trabalho assente no pilar bilateral da atividade diplomática.

Depois, em 2009, fui transferido para a Embaixada de Portugal em Viena, 
onde desenvolvi sobretudo atividade diplomática no âmbito de dossiês das 
Nações Unidas – combate à criminalidade transnacional organizada, combate 
ao tráfico de droga, terrorismo, tráfico de seres humanos – e cooperação 
internacional para o desenvolvimento industrial. Temas da maior importância 
em que Portugal tem uma palavra a dizer e nos quais tive a sorte de trabalhar 
de 2009 a 2014.

Nessa altura regressei a Portugal onde assumi dois cargos de chefia: chefe 
de divisão dos assuntos relacionados com as Nações Unidas e chefe de divisão 
de recursos humanos até 2017. Em 2017 fui colocado como cônsul-geral em 
Manchester.

Em Montevidéu desenvolvi o trabalho assente no pilar bilateral, em Viena o 
trabalho assente no pilar multilateral e desde Manchester o trabalho assente 
no pilar consular. Fui cônsul em Manchester de 2017 a 2021 e dos aspetos mais 
notáveis foi ter enfrentado o Brexit e a covid ao mesmo tempo. Em agosto de 
2021 fui colocado no Luxemburgo. 
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era um sonhador. Só mais tarde, 
quando foi diagnosticada uma 
‘trouble d’attention’ ao meu filho é 
que compreendi que se tratava de 
um problema que afeta bastantes 
crianças. No meu tempo, tinha 
outro nome, chamava-se burro.  
Como não havia classes, nem pro-
fessores especializados para essas 
crianças, colocavam-me no fundo 
da sala para não perturbar a aula. 
No sétimo ano colocaram-me no 
ensino complementar destinado 
às profissões manuais, era esse o 
caminho que me estava traçado. Um 
dia o meu pai chegou a casa e dis-
se-me que ia para um internato em 
Neufchateau, na Bélgica, e que era 
a minha derradeira oportunidade. A 
minha mãe nessa altura estava doen-
te e não era fácil pagar o internato. 
Tinha 14 anos e percebi que tinha 
de fazer alguma coisa da minha vida.  

Não foi difícil ficar longe da família? 
A primeira semana foi um choque, 

LIDERANÇA | MICHEL BASTOS | CEO  DO GRUPO ALBALUX
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Pertence à primeira geração de portugueses 
nascido no Luxemburgo, com todas as 
vantagens e desvantagens que isso acarreta. 
Tal como acontecia com a maioria dos jovens 
alunos portugueses na altura, o seu caminho 
já estava traçado mesmo antes de começar. 
Mas Michel Bastos tinha outros planos.  

Texto de: José Campinho Fotografia: Rui Oliveira

P
Pertence à geração que nasceu e fez a 
escolaridade no Luxemburgo. Como foi? 
Os meus pais trabalhavam na res-
tauração, em Echternach. Quando 
tinha oito anos o meu pai decidiu 
abrir um café em Wiltz e fomos vi-
ver para lá. Foi ali que fiz o ensino 
primário. No Norte havia menos 
portugueses, a maioria eram lu-
xemburgueses. Nessa altura, ainda 
não falava bem luxemburguês e 
tinha dificuldades de concentração. 
Estava sempre nas nuvens, não me 
conseguia concentrar na escola, 
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mas depois acabei por gostar e pas-
sar uns anos fantásticos. Vês famí-
lias privilegiadas, mas também vês 
crianças em situações muito mais 
complicadas do que a tua. O que 
os meus pais fizeram foi dar-me 
uma oportunidade. Na Bélgica o 
ensino era bom, havia regras. Ali 
estava enquadrado, ao contrário 
do que acontecia em casa, uma vez 
que os meus pais tiveram de tra-
balhar muito para construir duas 
vidas, uma no Luxemburgo e outra 
em Portugal.  

A integração na Bélgica foi mais fácil? 
Não é que tenha sido fácil, as di-
ferenças sociais no internato eram 
enormes. Havia alunos luxembur-
gueses cujos pais tinham muito 
dinheiro, mas não tinham tempo 
de ocupar-se dos filhos. À segun-
da-feira chegavam com roupa nova 
e nós levávamos sempre a mesma. 
Nas férias de inverno iam esquiar e 
nós ficávamos em casa. Essas dife-
renças marcam-te, mas, por outro 
lado, tornaram-me mais forte… 

E com mais vontade de singrar… 
Quando tens uma vida difícil e tens 
de lutar pelas coisas, isso acaba 
influenciar a tua personalidade. O 
facto do meu pai ser muito traba-
lhador também me serviu de mode-
lo e de inspiração. Tinha o café, tra-
balhava na Goodyear, ocupava-se 
dos filhos e da mulher doente. Era 
uma pessoa dura, mas fez de nós 
aquilo que somos hoje. … 

E os estudos superiores? 
Quando terminei o internato, aos 
21 anos, tive a oportunidade de ir 
para o Ensino Superior, em Liège, 
mas a minha vontade de começar 
a trabalhar era mais forte. Aos 16 

manas para Portugal com a minha 
mulher e com o meu filho. Ge-
ralmente não consigo ficar muito 
tempo de férias, começo a pensar 
neste e naquele projeto e quero é 
regressar ao trabalho, mas naquela 
altura precisava de fazer uma pau-
sa e refletir no meu futuro. Tinha 
20 anos de experiência, as forma-
ções, o network… tinha de pensar 
o que fazer com isso e a solução 
estava perto. Tinha 40 anos e foi o 
início de uma vida nova. 

Qual foi a solução? 
Peguei numa empresa que já tinha 
criado, a Albalux, e juntamente 
com a Vera (esposa) e o João (ex-
-colega na companhia de seguros), 
decidi desenvolver o ramo dos 
créditos. A esse juntou-se uma 
carteira de seguros que decidimos 
manter com outro parceiro e, 
entretanto, juntaram-se outros pro-
jetos que justificaram a criação de 
uma entidade mãe. Na companhia 
de seguros onde tínhamos traba-
lhado, o modelo de negócio con-
sistia em criar uma rede de pelo 
menos cinco colaboradores res-
ponsáveis por outras cinco pessoas 
cada um, ou seja, uma equipa de 
30 colaboradores. O meu objetivo 
é semelhante: criar um grupo com 
cinco empresas em setores diferen-
tes, com cinco fontes de receitas 
diferentes. Mas essa diversificação 
só funciona se tiveres as pessoas 
certas contigo. Há negócios que já 
estão planificados há muito tempo, 
mas que ainda não lancei porque 
ainda não encontrei a pessoa certa.  

O focos na formação também se 
manteve? 
Sempre! Não sabemos o dia de 
amanhã, 85% dos alunos hoje vão 

anos já ganhava o meu dinheiro, 
chegava à sexta-feira do internato 
e das 18 às 21 horas ia trabalhar 
para um restaurante. Assim que 
tirei a carta de condução, quando 
saía do restaurante, ainda ia traba-
lhar numa discoteca.  

A independência começou cedo… 
Fui eu que paguei a minha carta, 
as minhas primeiras roupas de 
marca, o meu primeiro carro. Ra-
ramente saía com os amigos, que-
ria era trabalhar e ganhar dinheiro.  

Até quando durou essa experiência? 
Assim que terminei os estudos, 
também parei com a restauração. 
Queria outra coisa para o meu 
futuro. Foi útil ver como o meu pai 
geria os negócios e isso inspirou-
-me, mas queria seguir outra área. 
Tinha estudado para eletricista, ain-
da tentei enveredar por essa área, 
mas não gostei. Só tinha a teoria, 
mas faltava-me a prática. O agora 
ministro, Romain Schneider, que 
na altura trabalhava na Adem, em 
Wiltz, arranjou-me trabalho numa 
fábrica de alumínio em Clervaux. 
Ainda não era aqui que sonhava, 
mas precisava de juntar dinheiro 
para comprar um apartamento. 
Nessa altura, já fazia muitas horas 
e acabava por ter um bom salário. 
Quando ao final de um ano assinei 
um contrato definitivo, limitado à 
idade da reforma, foi um choque. 
Ganhava bem e estava entusias-
mado com isso, mas não queria ter 
uma vida como a do meu pai que 
passou 31 anos na fábrica.  

Mudaste novamente de área? 
Em 1998, o meu primo apre-
sentou-me um produto de uma 
companhia de seguros alemã com 

formar-se em profissões que vão 
desaparecer e vão desempenhar 
funções que ainda não existem. Pa-
rar é morrer, tens de estar sempre 
a atualizar-te, e é por essa razão 
que o Estado incentiva as empresas 
a formarem os seus colaboradores.  

Portugal faz parte dos planos? 
Um dia gostava de ter a minha 
vinha em Portugal. No mundo 
virtual em que cada vez mais 
vivemos, perdemos o contacto com 

sede em Bruxelas. Continuei na 
fábrica e à noite ia trabalhar para 
a companhia de seguros para ver 
o que dava. Dediquei-me muito e 
passado um ano, quando percebi 
que tinha potencial, pedi 6 meses 
sabáticos na fábrica para me dedi-
car inteiramente aos seguros. Foi 
a melhor coisa que fiz. Foi aí que 
a minha carreira verdadeiramente 
começou.  

As condições eram melhores? 
Não tinha salário fixo, mas foi 
uma escola extraordinária para 
me tornar empreendedor. Tinha 
formações em psicologia de venda, 
fiscalidade, finanças, ensinavam-te 
o ABC do negócio. Fiquei lá 19 
anos e meio e se a empresa não 
tinha fechado provavelmente ainda 
lá estava. A filosofia de trabalho era 
fantástica e tinha acesso às mentes 
mais brilhantes. Se posso dar um 
conselho a alguém que se quer 
lançar nesta área é começar pelo 
marketing de rede onde não tens 
garantia nenhuma. Quem conse-
gue ter sucesso aqui, tem sucesso 
em qualquer lado.  

O que te marcou mais nessa empresa? 
Durante 20 anos, uma escola 
como aquela dá-te uma enorme 
preparação. Palavras como im-
possível ou vou experimentar não 
existiam. Ensinam-te a nunca te 
acomodares, nunca achares que já 
conseguiste e dão-te as formações 
necessárias para singrares.  

Entretanto a companhia de seguros faz 
um run-off… 
Em 2017 a empresa decidiu encer-
rar a atividade no Luxemburgo e 
na Bélgica. Recebi a indeminização 
a que tinha direito e fui sete se-

“Realizar a seu sonho 
faz parte do nosso”
Uma casa é para muita gente o projeto da sua vida, daí o nosso slogan “realizar 
o seu sonho faz parte do nosso”. As pessoas ficam extremamente reconhecidas 
quando as ajudamos a concretizar esse sonho.  

O processo é simples: o cliente vem ter connosco para obter financiamento 
para a compra de um imóvel. Depois de analisarmos a situação do cliente e o 
bem que pretende adquirir vamos montar um dossier com todas as informações 
necessárias para a obtenção de financiamento. Neste processo estamos a 
poupar trabalho aos bancos, que nos remuneram por isso, mas sobretudo 
aos clientes que não precisam de andar de banco em banco à procura de 
financiamento.  

A outra grande vantagem reside no relacionamento privilegiado que temos 
com os bancos. Sabemos que tipo de clientes procuram e quais os critérios 
de cada um para a atribuição de crédito. Isto são informações que não estão 
ao alcance dos clientes e que fazem com que a probabilidade do crédito ser 
aprovado seja muito mais elevada. Atualmente a nossa taxa de aprovação é de 
70%, nenhuma corretora de créditos no Luxemburgo tem uma taxa de sucesso 
perto da nossa.  

O terceiro aspeto importante é que para o cliente o custo é zero. Quem paga 
o nosso trabalho é o banco. Mesmo quando o cliente já tem conta há muitos 
anos num determinado banco, tem vantagens em passar por nós. Como temos 
um volume de créditos muito elevado, os bancos acabam por nos conceder 
melhores condições.  

Em 2021, introduzimos 450 créditos, mais do que um por dia, (acrescentar 
quantos foram aprovados) no valor total de 154 (confirmar) milhões de euros.  

LIDERANÇA | MICHEL BASTOS | CEO  DO GRUPO ALBALUX

a realidade. No vinho encontro 
o contacto com a terra, com as 
aldeias onde o tempo parece que 
parou, com as pessoas que ainda 
te abrem as portas de casa e te 
oferecem o pouco que têm. Nos 
países ricos isso perdeu-se e mes-
mo em Portugal já não se encontra 
esse espírito em qualquer lado. 
Precisamos de regressar às bases, 
às nossas tradições. Não podemos 
construir o futuro sustentável sem 
raízes fortes. 
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N
asci na Figueira da Foz e 
formei-me em economia na 
Universidade Autónoma de 
Lisboa. Sou de uma família 
que sempre esteve ligada ao 
negócio do sector automóvel 
e o empreendedorismo sem-

pre me fascinou. Em 2018 decidi 
acompanhar o meu marido que veio 
trabalhar para o Luxemburgo na 
área das tecnologias de informação. 
Uma área que acabou por me inspi-
rar e que conduziu ao nascimento da 
empresa Deploy Knowledge Consul-
ting, que funciona em colaboração 
estreita com outra empresa sua 
gémea do mesmo ramo em Portugal. 

A Deploy tem diversas áreas de 
atuação, desde o desenvolvimen-
to em diferentes linguagens de 
programação à gestão de sistemas 
de informação. No Luxemburgo, 
começamos por nos focalizar na 
administração e desenvolvimento de 
software para o SAP, um dos maio-

res softwares de gestão do mundo. 
Percebemos que as empresas no Lu-
xemburgo precisavam de valências 
que temos em Portugal e a estratégia 
começou por fornecer recursos com 
as qualificações e formação desejada 
e de qualidade reconhecida.  

A consultoria prestada pelo meu 
marido começou a dar frutos e 
fomos conquistando a confiança de 
cada vez mais clientes. Para alimen-
tarmos esse crescimento começamos 
a reforçar a equipa com consultores 
vindos de Portugal e colocados à 
disposição dos nossos parceiros em 
regime de outsourcing e serviços. 

No primeiro ano de atividade, 
em 2021, faturamos perto de meio 
milhão de euros e só estamos a 
começar. Em Portugal empregamos 
atualmente dezoito pessoas e no 
Luxemburgo seis, todos licenciados 
na área da informática, marketing, 
economia e gestão. A ideia é posi-
cionarmo-nos de uma maneira forte 

no Luxemburgo como fizemos em 
Portugal. O passo seguinte que já se 
encontra a nascer será um nearshore 
que irá prestar serviços a um grupo 
de empresas localizadas no Lu-
xemburgo e países periféricos. Este 
projeto nasce do reconhecimento 
daquilo que conseguimos até agora 
em Portugal e no Luxemburgo, onde 
já temos clientes como a Navigator, 
a Roca (espanhola), a Rolear (do 
setor da energia), o Instituto da 
Soldadura e Qualidade, Victoria 
Seguros e vários Serviços dentro da 
Administração Pública.  

O segmento ligado ao SAP destina-
-se a empresas já com grande volume 
de faturação, mas também queremos 
crescer no segmento das PMEs 
através da prestação de serviços 
relacionados com o desenvolvimento 
e suporte à infraestrutura informática. 
Nomeadamente junto das empresas 
portuguesas, que constituem uma 
fatia cada vez mais significativa do 
tecido empresarial no Luxemburgo. 
Foi a pensar nisso que aderimos ao 
projeto do novo clube de negócios 
português no Luxemburgo – Escala 
Business Club – para o qual estamos 
a desenvolver o site internet.    

Para sustentar esse crescimento 
estamos empenhados em reforçar a 
equipa com pessoal especializado, 
se possível contratado localmente. 
Gostávamos imenso de dar uma 
oportunidade de carreira aos jovens 
lusodescendentes que fizeram a sua 
formação aqui.

LIDERANÇA | PERFIL | TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO  

Nélia Cordeiro
Após o primeiro ano de atividade 
no Luxemburgo estamos a assistir 
a um rápido crescimento do negócio

CEO da Deploy 
Knowledge Consulting  
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C
resci em Vila Real e vim para 
o Luxemburgo em 2007, já 
com 20 anos. Portugal estava 
em permanente estado de 
crise, mas naquele ano a si-
tuação complicou-se mesmo. 
Em Portugal fiz de tudo, até 

socorrista do INEM. 
Cheguei a 15 de fevereiro com 

um casaco de malha, temperaturas 
negativas e 500 euros no bolso. Con-
segui o meu primeiro emprego na 
Goodyear. Trabalhei um ano e meio 
como operador e depois passei a 
chefe de secção, na produção. Fiquei 
cinco anos na empresa, o tempo de 
me integrar e de aprender as línguas 
do país, inclusive o luxemburguês. 

Em 2012 a Goodyear foi vendida 
aos coreanos e as coisas mudaram. 
Um dia, desentendi-me com um dos 
chefes, peguei nas minhas coisas e 
fui-me embora. Nesse dia, a minha 
vida deu uma grande reviravolta. 
Estávamos no mês de julho e não 
tinha trabalho, nem experiência 

ou formação para trabalhar noutra 
coisa qualquer. Antes de ir de férias, 
ligaram-me a dizer que tinha sido re-
comendado pela pessoa com a qual 
me tinha desentendido na Goodyear. 
Era para um lugar ligado à finança e, 
no início, achei que não tinha o perfil.

Quando regressei de férias decidi 
recontactar a pessoa que me tinha 
ligado, o Michel Bastos. Ele expli-
cou-me o projeto e despertou o meu 
interesse. A 15 de Outubro de 2012 
fiz a formação de base na Ergo, e a 
partir daí começou a minha carreira 
nos seguros. No início de 2013 
constituí a minha empresa e comecei 
a trabalhar com a Ergo e com a Axa. 
No mesmo ano comecei também 
a fazer créditos hipotecários com a 
BGL, graças a uma convenção que 
tinham com a Ergo. 

A equipa foi crescendo até que 
um dia, em dezembro de 2016, leio 
nos jornais que a Ergo acabava de 
encerrar a atividade no Luxemburgo. 
Continuei a trabalhar da mesma for-

ma até ao último dia e foram extre-
mamente corretos em tudo. O único 
erro que aponto a essa empresa foi 
a comunicação, não termos sido os 
primeiros a saber. 

Com a carteira de clientes que já 
tinha com a Axa e por uma questão 
de lealdade para com a empresa e os 
clientes, decidimos passar a ser agen-
tes exclusivos da Axa nos seguros. 

Nessa altura também já fazia 
bastantes créditos hipotecários com 
várias instituições financeiras e foi aí 
que surgiu a possibilidade de junta-
mente com o Michel Bastos e a Vera 
Alves avançarmos com um novo 
projeto: a Albalux Crédit. Foram eles 
que me deram a oportunidade no 
início e que me ensinaram a profis-
são, não fazia sentido cada um seguir 
o seu caminho na mesma área.

Mas não parei por aí. Entretanto, 
criei uma empresa de promoção 
imobiliária e sou acionista de uma 
empresa de limpeza, Nettoie et 
Service, entre outros negócios. As 
empresas acabam por estar ligadas 
e alavancarem-se umas às outras, 
mas sem esquecer que o meu core 
business é a Axa. O facto de saber de 
onde venho e das dificuldades que 
passei faz com que tenha os pés bem 
assentes na terra. Sempre fui muito 
observador e não tenho receio de 
seguir o meu instinto para agarrar as 
oportunidades quando elas surgem. 
A sorte não existe. É muita dedica-
ção e lealdade para com aqueles que 
te dão uma oportunidade.

LIDERANÇA | PERFIL | SEGUROS E IMOBILIÁRIO

João Varandas
Sempre fui muito observador e não tenho
receio de seguir o meu instinto para agarrar
as oportunidades quando elas surgem.

Managing Partner 
da Agence Varandas & Associés 
COO da Albalux Crédit
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N
a escola foi muito compli-
cado, naquela altura era 
diferente para os estrangei-
ros. Eramos portugueses, 
havia uma intenção clara 
do sistema educativo de nos 
encaminhar para um de-

terminado caminho e também não 
podia contar com a ajuda dos meus 
pais, que trabalhavam nas obras e 
na limpeza. Tive a sorte de apanhar 
alguns professores que me apoiaram 
imenso e acabei por conseguir ir 
para a chamada “filiere 1” do en-
sino técnico que me permitiu mais 
tarde seguir os estudos superiores. 

Tive um empurrão que não sei 
se merecia. Nomeadamente em 
alemão, disciplina em que tinha mais 
dificuldades, o professor teve de ar-
ranjar um estratagema para me con-
seguir passar. Naquela altura, havia 
pessoas que faziam o seu trabalho 
de uma forma mais do que humana. 
Hoje, creio que não fosse possível. 

Os meus pais queriam natural-

mente que seguisse os estudos 
superiores, mas a motivação vinha 
sobretudo do meu lado. Uma coisa 
era certa: não queria fazer o mesmo 
trabalho que eles.

Não tínhamos uma vida fácil, mas 
ainda assim não tive pressa em ga-
nhar dinheiro. Tinha a consciência 
que para conseguir algo tinha de 
estudar. 

Ingressei na Escola Superior de 
Comércio, em Belair, mas acabei 
por não terminar, porque, mais uma 
vez, havia disciplinas como o ale-
mão que para mim eram um grande 
entrave. No entanto, ao longo da 
carreira, nunca deixei de me formar, 
desde formações de estruturação 
jurídica e fiscal, dispensado pela 
sociedade de advogados da PwC 
legal, aos instrumentos de vida e 
securitização, dispensado pela so-
ciedade de advogados ARENDT & 
MEDERNACH). É uma mais-valia 
que faz toda a diferença, nomeada-
mente para os chefes de empresas.  

Comecei por trabalhar numa 
fiduciária em Esch, no departamen-
to de contabilidade e fiscalidade. 
Foram três anos que me proporcio-
naram excelentes bases. O interesse 
pelo empreendedorismo veio por 
influência do professor de economia 
que também tinha um negócio e 
que me convidou para o acompa-
nhar na gestão das suas empresas. 
Faltavam-lhe colaboradores e isso 
possibilitou-me ocupar-me não só 
da contabilidade, mas também da 
gestão. Foi uma excelente oportuni-
dade para evoluir nessa área. 

Naquela altura, a minha vida era 
aquilo, passava o tempo a trabalhar. 
Aos poucos foi-me passando alguns 
dossiês para eu ir tratando a título 
privado. Foi assim que fui cons-
truindo a minha carteira de clientes 
até que chegou o dia em que estava 
preparado para seguir o meu cami-
nho. Ele sabia que eu tinha essa am-
bição e no fundo foi-me preparando 
para chegar lá. 

Comecei por abrir um escritório 
juntamente com um contabilis-
ta belga. Cada um trouxe a sua 
carteira de clientes e criamos a 
Fiscalis, em Limpersberg. Durou 
cerca de cerca de 10 anos e foi uma 
passagem bastante enriquecedora. 
Chegou depois o momento de cada 
um seguir o seu caminho. Para mim 
uma coisa era muito clara: queria 
continuar a ter o meu negócio e é 
assim que nasce a fiduciária Excelia, 
faz agora 11 anos. 

LIDERANÇA | PERFIL | CONTABILIDADE E CONSULTORIA FINANCEIRA

Carlos Marques
Fui construindo a minha carteira de clientes 
até que chegou o dia em que estava preparado 
para seguir o meu caminho e abrir o meu 
próprio negócio. 

CEO da Excelia
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V
enho de uma família de 
emigrantes, os meus pais 
estiveram na França e 
depois na Venezuela. Foi 
lá que nasci, mas regressei 
a Portugal ainda muito 
pequena quando a situa-

ção começou a deteriorar-se na 
Venezuela. 

Em Portugal as coisas também 
não foram fáceis. Habituei-me 
desde muito cedo a trabalhar, 
desde o liceu. Na altura era muito 
boa a matemática e em informática 
e nos tempos livres ia para a Junta 
de Freguesia tratar do processo 
de digitalização, desde as listas de 
recenseamento às bases de dados 
da biblioteca e à digitalização de 
documentos antigos. 

Adorava aquilo que fazia e assim 
que um projeto estava a terminar 
propunha logo outro. Estive lá dos 

15 aos 19 anos e na altura fomos 
das primeiras Juntas de Freguesias 
do Conselho a ter tudo informati-
zado.  

Fiz a minha formação em in-
formática, mas o meu primeiro 
emprego a sério foi na área áudio 
visual, na Escola de Freigil. Tinha 
essa área toda ao meu cargo e 
aprendi muito durante os nove 
anos que lá estive.

Aos 28 anos decidi vir para o 
Luxemburgo em busca de mais 
estabilidade e de uma vida melhor. 
Na altura, há 14 anos, o Luxem-
burgo era muito diferente, e sem 
o alemão não se encontrava nada 
na área da informática. Tive de me 
agarrar àquilo que apareceu e fui 
parar às limpezas. Passado algum 
tempo comecei a trabalhar numa 
agência de seguros e gostei. Agrada-
va-me sobretudo o contacto com os 

clientes. Ao final de um ano decidi 
fazer o diploma de acreditação de 
agente de seguros. Depois, fui tra-
balhar para uma grande seguradora 
belga e aí aprendi imenso. Tinham 
inúmeras formações de alto nível à 
disposição dos colaboradores, tanto 
em seguros, como em fiscalidade e 
finanças. Eram gratuitas, só tinhas 
de investir o teu tempo. Como sem-
pre gostei de aprender ia a todas 
que podia. Foi uma escola extra-
ordinária e fiquei lá até decidirem 
encerrar a atividade no Luxembur-
go, em 2017. 

Continuei nos seguros, desta 
vez na Lalux, e em março de 2020 
decidimos criar a Alba Office com 
o objetivo de prestar todo o tipo de 
serviços administrativos e fiscais a 
privados e empresas. No primeiro 
ano focalizamo-nos nos clientes 
privados e atualmente temos uma 
carteira com mais de 350 clientes. 
Somos cinco empregados, com 
funções essencialmente adminis-
trativas. Queremos dedicar mais 
tempo à área comercial, mas o 
volume de trabalho já é elevado e 
também é preciso reservar tempo 
para a formação. 

A pandemia continua a ser um 
travão para nós e para a maioria 
dos negócios, mas não nos pode-
mos queixar. Os resultados em 
2021 ultrapassaram os objetivos e 
as perspetivas para este ano é con-
tinuar a crescer, sobretudo junto 
da clientela profissional.

LIDERANÇA | PERFIL | FISCALIDADE, CONTABILIDADE E SEGUROS

Jakeline Gonçalves
Os resultados em 2021 ultrapassaram 
os objetivos e as perspetivas para este ano 
é continuar a crescer, sobretudo junto 
da clientela profissional. 

Sócia-gerente 
da Alba Office   
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QUANDO 
SER DIFERENTE 
É UMA VANTAGEM
A exemplo do que está a acontecer noutros países, os conselhos 
de administração das empresas no Luxemburgo estão cada 
vez mais sob pressão para diversificarem a composição dos 
seus quadros, acrescentando mais mulheres e executivos de 
diferentes origens e backgrounds de forma a acompanharem 
a evolução do tecido empresarial e da sociedade em geral. 
Uma boa notícia para os portugueses e portuguesas que apesar 
de representarem um quinto da população total, continuam 
sub-representados nos lugares onde as grandes decisões são 
tomadas. Ao mesmo tempo, o nível de exigência para integrar 
o conselho de administração nunca foi tão elevado. 
Os administradores são obrigados a perceber de negócios 
cada vez mais complexos, demonstrar conhecimentos 
técnicos e assegurar uma gestão mais eficaz, mais ágil e mais 
sustentável. O simples facto de ser portuguesa e pertencer 
a uma minoria (ainda) sub-representada nos lugares de 
decisão pode facilitar o acesso ao topo, mas não garante 
um lugar ao sol. É preciso mais…   

Texto de: José Campinho
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O 
s tempos mudaram e as com-
petências que caracterizavam 
os administradores de sucesso 
não são necessariamente 
aquelas que um conselho de 
administração hoje em dia 
necessita. 

Quem beneficia com esta ten-
dência são os executivos menos 
tradicionais, que até há pouco tempo 
estavam afastados dos lugares de 
topo - ainda dominados pelo sexo 
masculino, quase sempre da mesma 
nacionalidade e de preferência de 
religião católica.

Isto não significa que os conselhos 

de administração no Luxemburgo 
estejam à espera que os portugueses, 
ou melhor ainda, as portuguesas, 
batam à porta. Tal como os outros, 
vão ter de demonstrar que estão à 
altura do cargo. 

Na opinião de Carlotte Valeur, que 
durante vários anos integrou o con-
selho de administração de três gran-
des empresas internacionais do setor 
da banca de investimento, é preciso 
“ajudar os candidatos oriundos de 
grupos menos representados de 
forma a desenvolver a confiança e as 
competências necessárias para traba-
lharem nos ‘boards’”. Apesar dessas 
competências exigirem dedicação e 
esforço para serem adquiridas, “não 
é nada do outro mundo”, sublinha. 

Com o objetivo de perceber o 
que hoje em dia faz com que um 
administrador seja bem-sucedido, a 
universidade de Harvard entrevistou 
50 membros de conselhos de admi-
nistração que representam algumas 
das maiores empresas mundiais. 
Uma das conclusões destas entrevis-
tas foi que as competências de base 
para integrar um conselho de admi-
nistração envolvem conhecimentos 
em cinco áreas: finanças, estratégia, 
papel a desempenhar, comunicação 
e cultura empresarial. 

CINCO TIPOS DE COMPETÊNCIAS

1
FINANÇAS 
Consegue falar de números? Um 
membro de um conselho de admi-
nistração não pode desempenhar 
o cargo na plenitude se não for 
capaz de expressar rapidamente 
uma opinião informada sobre a es-

trutura financeira de uma empresa, 
desde a tesouraria à gestão de risco. 
Estes fundamentos tornaram-se 
ainda mais importantes após uma 
sequência de recentes escândalos 
relacionados com auditorias e o con-
trolo mais apertado por parte dos 
reguladores. “Não se trata de discutir 
aspetos técnicos de contabilidade”, 
explica Crawford Gillies, senior in-
dependente board director do banco 
Barclays e da SSE. “Para mim, o 
principal é ser capaz de interpretar 
um P&L (balancete) e perceber o 
que se está a passar na empresa, o 
que está a correr bem e o que está a 
correr menos bem”. O importante 
é ser capaz de analisar os números 
apresentados pelo CFO e fazer per-
guntas inteligentes. E ser capaz de 
alertar se algum desses números não 
é suficientemente claro. 

2
ESTRATÉGIA
Ser fluente em finanças é uma coisa, 
ser capaz de transformar números 
em estratégia e vice-versa é outra. O 
segredo está no mindset necessário 
e nas questões que nos devemos co-
locar: será que a estratégia montada 
tem em consideração tendências e 
fatores externos importantes? Será 
que somos suficientemente objetivos 
relativamente ao posicionamento e 
às vantagens competitivas dos nossos 
concorrentes? Existe realmente uma 
ligação entre a estratégia montada e 
os resultados previstos? 

Também é importante estar fa-
miliarizado com novos modelos de 
negócio e estratégias provenientes de 
setores específicos e sentir-se con-
fortável em contextos em constante 

GESTÃO | BOARD

Como é que os portugueses 
candidatos a integrarem os 
conselhos de administração 
se podem preparar para 
acederem a estes cargos e 
serem bem-sucedidos neste 
contexto cada vez mais 
complexo e exigente?

Preparado para 
integrar um conselho 
de administração?

Por: José Campinho

mudança. Como explicou Fabiola 
Arredondo, diretor não-executivo da 
Burberry, “as administrações costu-
mavam ter uma reunião estratégica 
uma vez por ano, agora é frequente 
ter discussões estratégicas em cada 
reunião do conselho de administra-
ção”, afirma. 

Outro aspeto cada vez mais impor-
tante são as questões relacionadas 
com ESG (environment, social, 
governance), que se tornaram uma 
prioridade para qualquer administra-
dor. A mais-valia de um conselho 
de administração requer atualmente 
assumir uma estratégia que vá 
além da valorização a curto prazo. 
Harvard identificou quatro métricas 
utilizadas pelos administradores para 
avaliarem a valorização sustentá-
vel das empresas: 1. os mercados 
financeiros; 2. a proposição de valor 
para empregados e clientes; 3. a 
integridade dos parceiros de negócio 
4. o respeitar das promessas feitas. 
No fundo, ser capaz de aliar a ética e 
a responsabilidade social aos resulta-
dos financeiros. 

3
COMUNICAÇÃO
Integrar um conselho de adminis-
tração significa distanciar-se das 
operações. A missão é escrutinar, 
encorajar e aconselhar, não é execu-
tar. É necessário construir relações 
profissionais com os restantes 
administradores, diretores executivos 
e outros altos cargos. Cada um deles 
traz a sua experiência e a sua visão. 
Num conselho de administração, 
onde a pressão é elevada e os egos, 
muitas vezes, sobredimensionados, 
o sucesso reside na capacidade de 

comunicar com clareza com os res-
tantes parceiros e, talvez mais impor-
tante, ser capaz de perceber o que os 
outros estão a tentar comunicar. 

Como um dos entrevistados refe-
riu, num mundo perfeito formava-se 
“uma vasta equipa de pessoas de dife-
rentes nacionalidade e backgrounds, 
a trabalharem e a disfrutarem juntos 
em torno de um projeto”. Mas o 
mundo não é perfeito e os conselhos 
de administração também não. 

Para um português no Luxem-
burgo ou noutro país qualquer onde 
seja minoritário é importante ter a 
noção que “o simples facto de ser ele 
próprio já pode ser um foco de ten-
são e destabilização”, explica Fabiola 
Redondo. Perante situações descon-
fortáveis e stressantes, o segredo do 
sucesso de um “outsider” reside na 
capacidade de escutar atentamente, 
captar e processar a informação e 
reagir de forma positiva e adaptada à 
cultura dominante, sem, no entanto, 
perder a identidade e a diversidade 
que traz para a mesa. Este equilíbrio 
será valorizado e interpretado como 
um sinal de inteligência e de adapta-
bilidade. 

4
PAPEL
Os membros de um conselho de ad-
ministração devem antes demais ser 
claros relativamente às competências 
que trazem para a mesa e ao papel 
que desempenham. Como um expe-
riente membro explicou, “temos oito 
reuniões por ano. Provavelmente só 
vais ter direito a uma, no máximo 
duas, perguntas por reunião”. A difi-
culdade não está em ser o primeiro a 
identificar e questionar algo que não 

esteja a correr bem. A dificuldade 
está em saber quando voltar a repetir 
a mesma questão. Na opinião de 
Mike Clasper, uma das técnicas uti-
lizadas para intervenções acertadas 
é, antes de cada reunião, colocar-se 
a si mesmo a questão: por que 
razão fui escolhido para estar aqui? 
É importante ter uma noção clara 
do papel que desempenhamos para 
poder trazer questões que realmente 
acrescentam valor.

5
CULTURA
Mary Jo Jacobi, ex-senior advisor 
das presidenciais norte-americanas 
e atual membro do conselho de 
administração da The Weir Group e 
Mulvaney Capital Management, de-
fende que o dever de um presidente 
de um conselho de administração 
e dos seus membros é criar uma 
cultura de trabalho onde os diretores 
executivos sejam proactivos quando 
percebem que algo não está a correr 
como esperavam e se sintam à 
vontade para pedir ajuda e conselhos 
aos administradores.

“Estive em muitas empresas com 
executivos muito competentes, mas 
onde não se conseguia tirar o melhor 
deles porque as dinâmicas e a quími-
ca com os administradores não eram 
as melhores”. Não é uma tarefa fácil 
para uns nem para outros. Os admi-
nistradores sentem-se pouco à von-
tade e têm receio de se intrometerem 
nas operações da empresa, enquanto 
os executivos receiam expor as suas 
dúvidas e fraquezas junto da adminis-
tração. A sabedoria consiste em criar 
um clima de confiança que promova 
um diálogo aberto e construtivo. 
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POLÍCIA
É aquele que vai olhar para tudo 
com os olhos de um regulador. Vai 
procurar sempre encontrar o risco 
de violação das regras, do desres-
peito dos valores da empresa e das 
leis e do impacto que estas poderão 
ter na reputação e nos resultados 
da empresa. É um perfil habituado 
a grandes empresas, onde o risco 
político é omnipresente, acabando 

por treinar o cérebro para antecipar 
todos os cenários possíveis.  

ESPECIALISTA DOS NÚMEROS
É tão ou mais chato do que o polícia. 
Enquanto o papel do polícia entra 
muitas vezes no campo do imagi-
nário, o especialista dos números 
preocupa-se com aspetos reais que 
costumam fazer parte da apresenta-
ção dos resultados apresentados pelo 
CEO ou o CFO.  

ARQUITETO
Preocupa-se sobretudo em assegurar 
que as fundações da empresa são e 
continuarão a ser sólidas. É um espe-
cialista em números e estratégia, mas 
a um nível mais alto e transversal. 
Tende a parecer mais “simpático” do 
que os restantes, mas é o primeiro 
a pensar se o atual CEO é a pessoa 
certa para o lugar. É geralmente 
aquele que conhece melhor a indús-
tria em questão. 

PILOTO
Não vem necessariamente da 
indústria em que opera a empresa, 
mas a sua experiência e os seus 
conhecimentos fazem dele a voz 
mais ponderada e sábia de todos os 
administradores. Como a sua missão 
consiste “apenas” em pilotar, acaba 
por ser dos que fala menos, mas o 
pouco que diz é claro e acrescenta 
valor. Tal como o arquiteto, este per-
fil é geralmente desempenhado por 
um dos elementos mais experientes. 

GESTÃO | BOARD

Embora esteja diretamente 
relacionado com o perfil 
do administrador e com a 
missão que vai assumir, o 
estilo adotado também é uma 
questão de personalidade. Tal 
como nas entrevistas costuma 
haver o polícia bom e o polícia 
mau, também num conselho de 
administração há quem assuma 
um papel mais simpático ou 
menos simpático. Os seguintes 
quatro exemplos são alguns 
dos mais comuns, mas podem 
variar bastante em função do 
tamanho e do tipo da empresa.  

Que papel 
desempenhar 

DICAS PARA ADQUIRIR 
AS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS

Uma licenciatura em gestão ou, melhor 
ainda, um MBA, asseguram-lhe os 
conhecimentos teóricos necessários para 
subir os degraus necessários até chegar 
aos conselhos de administração. Mas 
não substituem a experiência nem 
são o único caminho para lá chegar. 
O importante é estar aberto e motivado 
para aprender as competências que 
vai necessitar.    

Finanças. Se ainda não pediu para 
assumir a responsabilidade pelo P&L do 
seu produto ou serviço, está na altura de 
o fazer. Se não tem bases em finanças, 
vai sempre a tempo de as ganhar. Há 
livros bastante intuitivos e formações 
online que lhe vão dar as bases 
necessárias para começar.  

Estratégia: preste atenção ao modelo 
de negócio da sua empresa e tente 
perceber de que forma está relacionado 
com a estratégia e as operações no seu 
departamento e até que ponto certas 
decisões contribuem para criar ou 
destruir valor para a empresa.  

Comunicação / networking: aproveite 
os encontros com os atuais membros 
do conselho de administração para 
trocar impressões e mostrar interesse 
nos destinos da empresa. Procure 
envolver-se o mais possível nas decisões 
importantes da empresa e aprender 
com aqueles que o inspiram.  

Missão: concentre-se no cargo que foi 
chamado a desempenhar e onde é capaz 
de acrescentar mais valor. Aprovei-te cada 
reunião, cada projeto, para refletir sobre 
o que a empresa espera de alguém na sua 
posição naquela situação específica.  

A equipa da Caixa no Luxemburgo 
apoia os seus clientes no momento 
em que decidem regressar a Portu-
gal. Numa das últimas campanhas 
publicitárias, eram visíveis men-
sagens como: “Na Caixa, estamos 
de braços abertos para o receber, 
ouvir, e dar-lhe a conhecer todas as 
nossas soluções para residentes no 
estrangeiro”. 

O Escritório de Representação da 
Caixa, inaugurado em pleno centro 
da capital luxemburguesa, em outu-
bro do ano passado, procura reforçar 
a ligação com a extensa comunidade 
residente à Caixa em Portugal, bem 
como a procura crescente de clientes 
estrangeiros. 

O objetivo da presença da Caixa 
no Luxemburgo é promover a proxi-
midade, bem como todos os produ-
tos e serviços disponíveis na rede de 
agências da Caixa em Portugal, aos 
clientes residentes no Luxembur-
go, apoiando a concretização dos 

Caixa apoia 
na hora 
do regresso 
a Portugal 

sonhos em Portugal na aquisição de 
imóveis, apoio aos negócios, poupan-
ças, investimentos, reformas e outro 
tipo de soluções.  

A Caixa tem Escritórios de Repre-
sentação em geografias com forte 
representatividade da comunidade 
portuguesa, nomeadamente na Áfri-
ca do Sul (Joanesburgo), na Alema-
nha (Berlim, atendimento semanal 
em Colónia, Frankfurt, Hamburgo, 
Estugarda), Bélgica (Bruxelas), Ca-
nadá (Toronto), Reino Unido (Lon-

NOS ESCRITÓRIOS DE REPRESENTAÇÃO PODE CONTAR COM OS SEGUINTES SERVIÇOS*: 

• Acompanhamento e apoio aos clientes Residentes no Estrangeiro; 
• Divulgação da oferta de Produtos e Serviços da Caixa; 
• Facilitador da relação dos clientes da CGD com as respetivas Agências em Portugal; 
• Encaminhamento para as Agências em Portugal de toda a documentação necessária 

à efetivação da relação com os clientes; 
• Apoio e colaboração à Comunidade Portuguesa, através de representação  

institucional e atribuição de patrocínios às atividades mais significativas. 
* A prestação da totalidade destes serviços depende dos condicionalismos legais no País. 
O funcionamento do Escritório de Representação no Luxemburgo é assegurado
pelos seus três colaboradores: Isaura Rovisco, Responsável de Escritório, Daniel Veríssimo 
e Rui Almeida, Assistentes Comerciais. 

Caixa Geral de Depósitos 
(Escritório de Representação) 
6, Avenue de la Liberté 
L-1930 Luxemburgo 
Tel.: +352 27 99 28 00 
Horário de atendimento: 2ª a 6ª feira 
das 9h30 às 16h30 
E-mail: er.luxemburgo@cgd.pt 

CONTEÚDO PATROCINADO

dres), Suíça (Genebra, delegados 
comerciais em Zurique e Lausanne) 
e na Venezuela (Caracas). 
Texto: Patrícia Marques

A equipa da Caixa no Luxemburgo (da esq. para a dir.): Isaura Rovisco, Daniel Veríssimo e Rui Almeida 
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O 
s reuniões dos conselhos 
de administração acabam, 
na maioria das vezes, por 
acrescentar muito pouco 
valor à empresa para além 
de informar os administra-
dores sobre a atual situação 

financeira desde a última reunião. 
No entanto, obedecendo a certas 
regras, é possível tirar bastante 

partido destes encontros.
A atualização da situação finan-

ceira da empresa é obviamente 
uma das funções de qualquer 
conselho de administração, mas 
se este é o cérebro e o conselheiro 
que o CEO da empresa necessita 
para criar mais valor e ultrapassar 
situações mais complicadas é uma 
pena não tirar o devido proveito 
destas reuniões.  

Há sempre momentos difíceis 
na vida de qualquer empresa, nos 
quais o CEO vai necessitar da 
participação dos administradores e 
torna-se mais fácil conseguir o seu 
apoio quando os administradores 
se sentem incluídos na discussão 
e na resolução dos problemas. Se 
a única coisa que o CEO espera 
deles é que ouçam atentamente as 
suas apresentações, dificilmente 
contará com o seu apoio quando as 
notícias forem menos boas.  

A DESOLADORA REALIDADE DA MAIORIA DAS REUNIÕES  
Se já tem alguma experiência em 
conselhos de administração, os 
seguintes exemplos da preparação 
e do desenrolar das reuniões de ad-
ministradores vão soar-lhe bastante 
familiares:  

1 A reunião do próximo conselho 
é agendada. A maioria anota a data 
nas suas agendas, outros têm de ser 
lembrados dias antes, mas nem uns 
nem outros voltam a pensar nisso até 
cerca de uma semana antes da sua 
realização;  

2 Os gestores estão demasiado 
ocupados em conquistar clientes, 
enviar os produtos a horas, resolver 
problemas de pessoal, reorganizar o 
trabalho e vêm esta tarefa de prepa-
rar documentos para a reunião de 

administradores como uma distração 
daquilo que realmente interessa; 

3 Os membros do conselho de ad-
ministração também estão demasia-
do ocupados com outras obrigações 
e reuniões noutras empresas e prati-
camente não olharam para a agenda, 
nem refletiram naquilo que podem 
trazer para a mesa para acrescenta-
rem valor;  

4  O CFO enviou a atualização da 
situação financeira, mas não teve 
tempo para análises mais aprofun-
dadas sobre aspetos que deveriam 
chamar a atenção. Os restantes res-
ponsáveis de departamento também 
prepararam os seus 8 ou 10 slides 
cada um para enviar ao CEO.  

5 Na véspera da reunião, o CEO 
apressa-se a reunir e a rever todo o 
material que pediu à sua equipa para 
juntar à sua apresentação. Há docu-
mentos que não têm as informações 
que desejava, mas já é demasiado 
tarde para refazer o trabalho. Fazem-
-se umas pequenas correções de úl-
tima hora, numa apresentação quase 
sempre complexa e com demasiada 
informação.  

6 O CEO planeou 15 minutos 
para cada ponto, mas só a situação 
financeira já ocupou 45 minutos. 
Há questões na apresentação que 
o CEO preferia ignorar, mas que 
acabam por gerar longos debates 
porque é isso que as pessoas fazem 
quando lhes colocam informação à 
frente, debatem (nunca coloque in-
formações nas apresentações se não 
quer que sejam debatidas).  

7 Ninguém conseguiu ler atenta-
mente toda a apresentação e a reu-
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As reuniões dos conselhos 
de administração acabam, 
na maioria das vezes, 
por acrescentar muito 
pouco valor à empresa 
para além de informar os 
administradores sobre a atual 
situação financeira desde a 
última reunião. No entanto, 
obedecendo a certas regras, é 
possível tirar bastante partido 
destes encontros.  

Como preparar 
(e erros a evitar) 
um conselho de 
administração 

nião foi demasiado curta para anali-
sar e debater todos os pontos com a 
devida atenção. No final aprovam-se 
resoluções, simplesmente porque 
sim, com a célebre frase: “se ele está 
de acordo, eu também estou”.  

8 No final todos saem com um sabor 
amargo e com a sensação de que foi 
mais uma perda de tempo precioso 
que podiam ter dedicado a outra 
coisa.  

HÁ TÉCNICAS BASTANTE SIMPLES PARA EVITAR 
ESTES ERROS DEMASIADO COMUNS E TIRAR O MÁXIMO 
PARTIDO DESTAS REUNIÕES  

Prepare uma lista com os principais indi-
cadores de performance (KPIs) da gestão 
da empresa. Em seguida partilhe-os 
com os administradores e pergunte 
se há indicadores importantes que 
não constam nessa lista. Procure 
reunir o seu consenso sobre o que 
significa sucesso para a empresa. 
Em seguida, certifique-se que a sua 
equipa sabe exatamente quais são 
esses critérios.  

Decida com antecedência quais são os 
principais pontos estratégicos a debater. 
Cerca de seis semanas antes da reu-
nião de administradores, reúna com 
os elementos da sua equipa que vão 
também participar na reunião ou 
que estão encarregues de preparar 
documentos para a apresentação 
para decidir quais são os pontos 
estratégicos mais importantes a 
abordar.  

Há três testes que podem ajudá-lo a 
decidir se esses temas merecem ou não 
ser debatidos: 1. Tenho de apresentar 
este assunto aos administrado-
res para mais tarde não serem 
apanhados de surpresa. Podem 

ser boas ou más notícias, mas não 
devem ser uma surpresa; 2. É um 
assunto que está a tornar-se crítico 
e preciso de ter a certeza que estou 
a abordá-lo da melhor forma; 3. É 
um assunto que preciso da aprova-
ção da administração (um exemplo 
óbvio é o orçamento anual, mas 
também pode ser uma aquisição 
importante, os bónus dos gestores, 
etc.). 

Prepare uma curta apresentação dedicada 
à estratégia. Prepare 5 slides ou um 
breve texto sobre o tema principal 
que vai servir de introdução à 
reunião. Se puder acrescentar 
indicadores de performance à apre-
sentação ainda melhor. O objetivo 
é incluir os administradores na 
reflexão e tentar extrair o máximo 
de valor dessa discussão. Por 
exemplo, se está a ponderar lançar 
uma nova linha de produtos, pode 
incluir na apresentação um estudo 
sobre a concorrência, as margens, 
o impacto nas operações, os recur-
sos necessários, as implicações no 
cash flow da empresa, etc. Estas 
discussões acabam por ser mais 
importantes e cativar mais o inte-
resse dos administradores do que 
os updates da situação financeira 
que pode deixar mais para o fim da 
reunião.  

Dedique tempo e reflexão à preparação 
da agenda. Devia demorar horas, mas 
na maioria dos casos é feita em 15 
minutos sem uma reflexão profunda 
daquilo que é realmente importante 
obter da reunião, dos pontos que são 
essenciais e do tempo que cada um 
deles vai necessitar para possibilitar 
um verdadeiro debate. É importante 
ser o mais explicito possível na agen-
da, de forma a que os administrado-

res percebam exatamente o que vai 
ser discutido e se possam, também 
eles, preparar de forma a acrescen-
tarem valor. Quanto melhor for o 
briefing, mais os administradores se 
sentem implicados nas decisões que 
vão ser tomadas e melhores são os 
resultados. As reuniões são quase 
sempre demasiado curtas para cobrir 
todos os pontos importantes. Traga 
para a mesa primeiro aquilo que 
é verdadeiramente essencial e que 
precisa do input dos administrado-
res e deixe para o fim aquilo que é 
meramente informativo.   

Envie os relatórios financeiros pelo 
menos três dias antes da reunião. De 
acordo com vários estudos, cerca 
de 90% dos relatórios são enviados 
um a dois dias antes da reunião e 
65% menos de um dia antes ou 
no início da reunião. O tempo que 
os administradores têm para ler, 
compreender e digerir a informa-
ção antes de poderem debater ou 
levantar questões é extremamente 
reduzido. Se quer que a apresenta-
ção da situação financeira seja mais 
do que um mero update siga estes 
conselhos: 1. dedique o tempo 
necessário na preparação desses re-
latórios de forma que sejam o mais 
explícitos e transparentes possível. 
Isto vai permitir-lhe poupar tempo 
com questões inúteis durante a 
reunião; 2. não evidencie detalhes 
que não merecem ser debatidos; 3. 
Informe os membros da sua equipa 
que precisa dos relatórios com pelo 
menos uma semana de antecedên-
cia (de forma a ter tempo para os 
aperfeiçoar) e crie o hábito junto 
dos administradores de receberem 
esses relatórios três dias antes da 
reunião. Assim ninguém tem des-
culpa para não os ler.   
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Uma inflação elevada 
é quase sempre uma 
má notícia para os 
mercados de ações 

e para os investidores. 
Quase sempre… 

INVESTIR QUANDO TUDO FICA MAIS CARO
Textos de: José Campinho
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euros um ano antes. Apesar do ex-
traordinário aumento, o potencial de 
crescimento desta empresa mantém-
-se elevado. Para além das doses de 
reforço já encomendadas e das que 
se vão seguir nos próximos anos, a 
BioNTech tem 15 produtos em fase 
de candidatura para tratarem doença 
como o cancro ou a malária. Basta 
um destes produtos ter sucesso para 
catapultarem a empresa para um 
novo patamar.  

Valor da empresa:
(Frankfurt): 35 mil milhões de euros  
Valor mais alto (52 semanas): 
396,90 euros 
Valor mais baixo (52 semanas): 
76,40 euros 

Dica: É uma empresa em que vale a pena 
investir, mas que dada a volatilidade do 
setor, exige algum acompanhamento. Até 
350 euros vale a pena comprar, quando 
se aproximar dos 500 euros pense em 
vender.   

ALPHABET: 
O PRÓXIMO GRANDE TRUNFO 
Os gigantes tecnológicos, como a 
Google, tornaram-se demasiado 
grandes e poderosos e estão cada 
vez mais na mira dos governos e 

dos reguladores. Vão ter cada vez 
mais dificuldades (e ainda bem) em 
escapar aos impostos e as sanções 
arriscam-se a ser cada vez mais 
pesadas. E é basicamente tudo, no 
que toca às razões para não comprar 
ações da Alphabet. Num mundo 
cada vez conectado, onde as bases 
de dados associadas à capacidade 
de transformar esses dados em in-
formação relevante constituem uma 
enormíssima vantagem competitiva, 
a Alphabet, com produtos como a 
Google ou Youtube, que lhe permi-
tem acumular quantidades de dados 
gigantescas, e com o acesso aos 
perfis mais qualificados do mercado, 
está entre os mais bem colocados 
para manter uma trajetória ascen-
dente durante muitos anos. Para 
além de que são vários os projetos 
em carteira com grande potencial de 
valorização. A Waymo, no setor das 
viaturas autónomas, é um deles.  

Valor da empresa:
(Nasdaq): 1,68 triliões de dólares  
Valor mais alto (52 semanas):
3.037 dólares 
Valor mais baixo (52 semanas):
1.809 dólares

Dica: É uma ação para investir a longo 
prazo, sem grandes preocupações, mas o 
ideal seria comprar quando o valor estivesse 
abaixo dos 2.800 dólares. Apesar do preço já 
ser bastante elevado, o mais provável é que 
a longo prazo represente uma importante 
mais-valia na sua carteira de ações.  

AMAZON: O MELHOR 
AINDA ESTÁ PARA VIR 
Antes da pandemia já ninguém 
duvidava que o futuro das compras 
seria cada vez mais digital, mas com 
a pandemia esta transição acelerou 
e a tendência é para continuar a 
crescer a um ritmo elevado. Outra 
das grandes vantagens do gigante do 
comércio eletrónico é a quantida-
de e sobretudo a qualidade da sua 
base de dados. Poucas empresas no 
mundo conhecem os seus clientes 
como a Amazon e essas preciosas in-
formações estão a ser utilizadas para 
desenvolver uma grande variedade 
de produtos e serviços que em breve 
poderão ter um grande impacto nos 
resultados da empresa. O streaming 
de música e filmes, a logística, a 
cloud, mas também os setores nos 
quais o Luxemburgo tem grande in-
teresse, como a Fintech e os seguros, 
são apenas exemplos dos tentáculos 
que estão a crescer um pouco por 
toda a parte e cujo potencial de 
crescimento é ainda imenso. O 
grande desafio vai continuar a ser os 
recursos humanos necessários para 
alimentar esse crescimento numa 
empresa cuja cultura de trabalho 
não é das mais atrativas, apesar dos 
salários elevados.   
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Valor da empresa:
(Nasdaq): 1.420 triliões de dólares
Valor mais alto (52 semanas): 
3.773 dólares 
Valor mais baixo (52 semanas): 
2.707 dólares

Dica: Se baixar até aos 3.000 dólares 
é uma oportunidade a não perder, mas 
mesmo que os saldos sejam menos 
significativos é daquelas ações que vale a 
pena comprar em quantidade e deixá-las 
estar.  

AIRBUS: 
PREPARADA PARA ALTOS VOOS 
É um pouco arrojado falar de 
investir em construtores de aviões 
em plena pandemia e numa altura 
em que voar começa a pesar na 
consciência de cada vez mais 
pessoas, devido à poluição que 
provoca. De facto, são cada vez 
menos aqueles que acreditam que 
a avião vai voltar ao que era assim 
que a pandemia estiver definitiva-
mente controlada e a explicação é 
simples: os voos de negócios, que 
constituíam uma parte importante 
das receitas das companhias aéreas, 
dificilmente voltarão a ser o que 
eram. As reuniões virtuais vieram 
para ficar e os avanços tecnológicos 

vão contribuir para que estas se 
tornem cada vez mais uma alterna-
tiva viável e económica em relação 
às viagens de negócios. Porquê 
então investir numa empresa cuja 
atividade é vender aviões? 

Para além da longa lista de en-
comendas que garante à empresa 
trabalho para mais de uma década, 
há duas grandes razões para investir 
naquele que é cada vez mais líder 
do setor, com quase do dobro das 
encomendas do que o seu grande 
rival Boing: os primeiros aviões sem 
emissões (movidos a hidrogénio) 
deverão estar prestes a descolar 
já este ano e o escalar das tensões 
geopolíticas, um pouco por todo o 
planeta, fizeram aumentar a procura 
de aviões militares, uma das grandes 
apostas da Airbus.  

Valor da empresa: 
(Paris): 88,12 mil milhões de euros
Valor mais alto (52 semanas): 
121,10 euros
Valor mais baixo (52 semanas):
81,84 euros

Dica: A impressionante estabilidade do 
preço das ações desde o início da crise 
pandémica fala por si. Uma estabilidade 
que se justifica em grande parte pelo 
estatuto de interesse institucional que 
representa para a União Europeia. Se 
razões faltassem para investir nesta 
empresa, esta devia por si só ser 
suficiente, ou seja, nem vale a pena 
esperar pelos saldos.  

Nesta edição apresentamos 
quatro empresas de que cer-
tamente já ouviu falar e cujas 
ações podem sofrer quebras 
no atual contexto inflacio-
nário. Uma oportunidade de 
comprar valores seguros a 
preço de saldo.   

BIONTECH: 
UMA MINA DE OURO
Para quem prefere investir em ações 
de empresas situadas nas imedia-
ções, a BioNTech é uma excelente 
opção. Está a cerca de duas horas do 
Luxemburgo, em Mainz, numa rua 
que diz tudo: “der Goldgrube”. Em 
português, “Na mina de ouro”.  

E na realidade é nisso que a 
empresa de Ugur Sahin se está a 
transformar, sobretudo após o suces-
so obtido na parceria com o gigante 
farmacêutico norte-americano Pfizer 
no desenvolvimento da vacina contra 
o Covid19. No verão passado e 
em apenas seis meses a empresa já 
tinha entregue mil milhões de doses. 
Nessa altura, as ações atingiram um 
máximo de 464 euros, após terem 
chegado a ser transacionadas a 80 
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O
Os preços das matérias-pri-
mas aumentaram em muitos 
casos vertiginosamente, o 
custo da energia necessária 
para as empresas e indústrias 
funcionarem seguem a 
mesma tendência e a falta de 

mão-de-obra levou a uma inflação 
significativa dos custos salariais das 
empresas. Razões mais do que sufi-
cientes para provocar um aumento 
generalizado dos preços.  

Economistas, investidores e polí-
ticos têm debatido se esta elevada 
inflação é um fenómeno passageiro 
que vai diminuir com o abrandar da 
pandemia ou se vai fazer parte do 
novo normal.  

A SITUAÇÃO ATUAL 
No último ano, quem comprou um 
carro novo, quem encomendou uma 
nova cozinha ou quem está à espera 
que lhe façam obras na casa, aperce-
beu-se provavelmente que os prazos 
de entrega e os preços já não são tão 
estáveis como estávamos habituados.  

Mas não são apenas os consumi-
dores a sofrer com a atual situação. 
Se a pandemia representou e conti-
nua a representar um desafio gigan-
tesco à capacidade de sobrevivência 
e adaptação de muitos negócios, 
a subida do preço da energia e a 
escassez de componentes essenciais 
estão a levar muitas empresas luxem-
burguesas à exasperação.   

Os fabricantes têm de lidar com 
uma série de variáveis e de pro-
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Até onde pode ir
e quanto vai durar
a atual inflação?
A escalada dos preços, que começou a sentir-se 
nos supermercados luxemburgueses logo durante 
o primeiro confinamento, foi o ponto de partida 
para uma série de aumentos que estão na origem 
do disparar da inflação nos últimos meses.  
Por: José Campinho
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blemas, para as quais não estavam 
preparados, a começar pela escassez 
de componentes essenciais, como 
os chips eletrónicos, e a forte subida 
dos preços das matérias-primas.  

A crise energética é outros dos 
grandes problemas. Em setores que 
requerem muita eletricidade ou gás, 
a subida dos preços é, por vezes, in-
transponível. Incapazes de repercutir 
o aumento das faturas energéticas 
aos clientes, vários produtores 
europeus de amoníaco, componente 
essencial dos fertilizantes, fecharam 
temporariamente as fábricas, em vez 
de produzirem com prejuízo.  

Noutras partes do mundo, a 
escassez de energia obriga mesmo à 
suspensão da atividade. Na China, 
os cortes de eletricidade afetam mais 
de metade do país. Em terras de Sua 
Majestade a situação é ainda mais 
crítica, com os efeitos do Brexit a 
tornarem-se cada vez mais visíveis.  

A ORIGEM DA INFLAÇÃO  
A recuperação dos preços do petró-
leo, que triplicaram desde a primave-
ra de 2020, é uma das razões para o 
acentuado aumento da inflação. Mas 
não foi só o petróleo a aumentar 
vertiginosamente no último ano. 
O preço da eletricidade na Europa 
duplicou e o do gás triplicou desde o 
início de 2021.  

Há ainda outras razões, menos ób-
vias, mas cujo impacto se faz sentir 
cada vez no poder de compra das 
pessoas. O aumento da procura – so-

bretudo por parte das multinacio-
nais, capazes de influenciar os preços 
– aliado à escassez de mercadorias, 
e inclusive de contentores e barcos, 
fizeram com que a procura de muito 
produtos atualmente seja muito 
superior à oferta e isso acaba por 
inflacionar os preços.  

O custo do transporte marítimo, 
por exemplo, responsável por uma 
grande parte dos bens que nos 
chegam às mãos, explodiu no último 
semestre e está a pesar cada vez mais 
no custo de vida da generalidade dos 
países. Em vez de 2.000 euros, um 
contentor vindo da China chega a 
custar 10 mil. Um aumento expo-
nencial provocado pelos desequilí-
brios despoletados pela pandemia.  

OS EFEITOS 
Até agora, o desejo de recuperar o 
consumo perdido durante os meses 
de confinamento tem sido mais forte 
do que o aumento dos preços, com 
os gastos das famílias a impulsiona-
rem a recuperação económica.  

Mas o aumento adicional dos 
preços pode ser nefasto para as 
carteiras das famílias. A subida do 
preço de bens essenciais como o gás 
e a eletricidade afetam diretamente 
a confiança das famílias e colocam 
pressão adicional no orçamento 
das pessoas com rendimentos mais 
modestos. Existe, portanto, um risco 
real de que a inflação acabe por 
travar o consumo das famílias e a 
recuperação global. 

Taxas de juro 
A taxa de inflação na zona euro 
atingiu nos últimos meses do 
ano passado máximo de 13 anos. 
Mesmo a inflação subjacente 
(core), que exclui itens mais 
voláteis como os preços da 
energia e da alimentação, 
acelerou para perto de 5% em 
dezembro. 

Apesar das garantias dadas pela 
presidente do BCE, Christine 
Lagarde, os mercados financeiros 
estão a antecipar que a Europa 
siga o exemplo dos Estados 
Unidos e opte por uma primeira 
subida das taxas de juro no 
segundo semestre deste ano. 
A confirmar-se, a Euribor irá 
atrás, com impacto nos créditos 
imobiliários a taxa variável.  

É à taxa Euribor que está 
indexada a maioria dos créditos 
no Luxemburgo e em Portugal, 
designadamente os créditos à 
habitação com taxa variável 
– e pequenas variações no 
indexante podem refletir-se em 
agravamentos significativos das 
prestações a pagar. 

Inflação para estabilizar
Em novembro, a Comissão Europeia onhecimentos teóricos 
necessários para subir os degraus necessários até chegar aos 
conselhos de administração. Mas não substituem a experiência 
nem são o únic decisões importantes da empresa

LUXEMBURGO
UNIÃO EUROPEIA
ESTADOS UNIDOS

REINO UNIDO

Evolução da inflação no Luxemburgo

Previsão
da evolução 
da inflação
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Demasiado focados em assegurar o funcionamento 
normal da sua empresa, muitos dirigentes de PMEs 
cometem o erro de continuarem a adiar um projeto que, 
nos dias de hoje, já chega atrasado. Cada dia que passa 
é um passo atrás em relação à concorrência e à evolução 
do mercado. As empresas que começaram este processo 
mais cedo não só já têm procedimentos internos mais 
eficientes como também estão mais bem preparadas 
para responder às necessidades dos consumidores.  
Saiba por que razão é essencial acelerar os processos de 
digitalização e de transformação digital na sua empresa 
e quais os aspetos mais importantes a ter em conta na 
preparação de uma estratégia sustentável. 

A IMPORTÂNCIA 
DA DIGITALIZAÇÃO E 
DA TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL PARA AS PMES 

Textos de: José CampinhoFr
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A 
digitalização e a transforma-
ção digital tornaram-se temas 
incontornáveis na vida de 
qualquer empresa, no entanto, 
apesar dos benefícios evidentes 

em começar o quanto antes, acabam 
muitas vezes por ficar para mais 
tarde. Um erro estratégico que pode 
custar caro

DIGITALIZAÇÃO VS TRANSFORMAÇÃO DIGITAL.
Apesar de serem frequentemente 
confundidos, estes dois conceitos 
não significam a mesma coisa. A 
digitalização pressupõe um processo 
já existente que vai ser melhorado 
com a contribuição de ferramentas 
digitais. Por exemplo, a digitalização 
das faturas é um processo de arquivo 
que já existia, mas que agora passa 
das pastas em papel para as pastas 
digitais num servidor ou na cloud.  

A digitalização acaba por ser o 
primeiro passo na restruturação da 
empresa no sentido de a tornar mais 
eficiente. Muitas vezes não implica 
fazer coisas novas, significa fazer 
coisas de outra forma, por exem-
plo para agilizar procedimentos, 

As vantagens de 
avançar e os riscos 
de continuar a adiar 
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automatizar tarefas, poupar tempo 
e reduzir a intervenção (e os erros) 
humana.  

A transformação digital, como 
o próprio nome indica, significa 
mudança. Pressupõe a implemen-
tação de uma nova tecnologia para 
alavancar recursos já existentes e 
servir melhor os clientes.  

Em termos estratégicos, a digitali-
zação visa aumentar a produtividade 
de uma empresa, tornando mais 
eficientes tarefas existentes enquanto 
a transformação digital tem uma 
vocação mais de crescimento, focada 
na criação de novos produtos e 
serviços.  

CUSTOS.
Tanto a digitalização como a trans-
formação digital custam dinheiro 
e constituem naturalmente uma 
preocupação para a maior parte das 
PMEs. Sobretudo na medida em 
que, como vamos ver mais à frente, 
deve ser visto como um investimento 
a longo prazo, sem retorno imediato. 
O foco deve estar na forma como 
este investimento é realizado e qual 
será o impacto financeiro das várias 
etapas, tendo em conta que o custo 
mais elevado é deixar para mais tar-
de algo que põe em risco a compe-
titividade ou mesmo a sobrevivência 
do negócio.  

Por outro lado, importa desmisti-
ficar que tanto a digitalização como 
a transformação digital só estão ao 
alcance de grandes empresas. Hoje 

em dia, os principais facilitadores 
destes processos são a cloud e os 
serviços por subscrição e em ambos 
os casos já existem soluções adap-
tadas às possibilidades de qualquer 
empresa, independentemente da sua 
dimensão e do setor em que opera. 
A modalidade de subscrição pode 
ser mesmo a melhor opção tendo 
em conta que estamos perante um 
processo aberto que vai evoluir ao 
longo do tempo e que provavelmen-
te nunca estará encerrado.    

BENEFÍCIOS.
Por vezes, os benefícios da digitali-
zação e da transformação digital não 
são óbvios para um pequeno negó-
cio. Antes de iniciar este processo é 
essencial estar ciente de que se trata 
de um investimento a longo prazo 
e o retorno, embora varie muito de 
caso para caso, nem sempre é facil-
mente quantificável.  

Segundo sondagens recentes, 
muitas empresas que iniciaram 
processos de transformação digital 
revelaram que dois dos principais 
benefícios que constataram foram: 
uma maior visibilidade no mercado 
e uma maior retenção da sua base 
de clientes. Qualquer uma delas é 
essencial para a competitividade 
de uma empresa, mas acaba por 
ser difícil quantificar com exatidão 
como se traduzem em termos de 
receitas. No entanto, o retorno da 
transformação digital acaba por ser 
mais óbvio do que a digitalização 

(também ela essencial), uma vez 
que está mais vocacionada para o 
cliente do que para o funcionamento 
interno. Uma coisa é certa, para as 
empresas que queiram manter-se no 
mercado, seja ele qual for, não há 
alternativa a estes dois processos. Só 
há melhores ou piores maneiras de o 
fazer, com retornos mais elevados ou 
mais reduzidos.  

PREPARAÇÃO.
É necessário dedicar algum tempo 
e sobretudo fazer-se rodear de espe-
cialistas (internos ou externos) que 
conheçam bem o setor em questão 
para perceber quais são as necessi-
dades mais urgentes e preparar um 
projeto sustentável e transversal de 
transformação digital.  

Outro dos mitos enraizados a este 
respeito é que a transformação digi-
tal diz respeito ao departamento de 
tecnologia. Se fosse assim, a maioria 
das PMEs ficariam de fora, já que 
poucas são as empresas que contam 
com um departamento informático. 
É obvio que, num mundo ideal, ter 
um especialista IT no seio da empre-
sa dá sempre alguma segurança, mas 
não é essencial. Até porque não há 
nenhuma garantia que essa pessoa vá 
manter-se na empresa para sempre. 
O que as empresas realmente neces-
sitam é de parceiros de qualidade 
que as acompanhem neste processo 
e que os vários departamentos da 
empresa sejam implicados no pro-
cesso. Este é aliás um aspeto critico 

para o sucesso da 
transformação digi-
tal, apesar de muitas 
vezes descurado. Uma 
das técnicas utilizadas 
por muitas PMEs para 
assegurarem a implicação 
de toda a empresa é entregar o 
projeto a um dos administradores, 
com a experiência e a autoridade 
necessária para fazer a ponte com os 
diversos departamentos.  

PROJETO CONTÍNUO.
Este projeto deve ser feito por etapas 
e deve ser um processo aberto. Não 
se trata de iniciar um projeto que vai 
durar alguns meses. A transforma-
ção digital deve ser integrada na 
estratégia e nas operações de qual-
quer empresa como uma disciplina 
essencial para manter a competiti-
vidade e potenciar o crescimento. 
Este processo não é igual para todas 
as empresas, nem sequer para as em-
presas de um mesmo setor, embora 
seja importante estar atento às boas 
e más experiências da concorrência 
em termos de transformação digital.  

Uma das diferenças começa desde 
logo pelo ponto de partida para a 
transformação. Cada caso é um 
caso e, por vezes, os caminhos que 
conduzem a um mesmo fim, são 
diferentes dependendo das bases e 
dos recursos já existentes.  

Qualquer processo de transfor-
mação deve obedecer a mudanças 
sustentáveis, devendo-se evitar 

revoluções que não só afetam o 
funcionamento da empresa como 
podem revelar-se contraproducen-
tes e obrigar a empresa a recuar no 
projeto. O ideal é levar a cabo uma 
análise transversal dos processos 
existentes e começar por tentar 
melhorá-los através da digitalização 
de alguns deles. A transformação 
vai acabar por encaixar em alguns 
desses projetos que necessitam da 
implementação de novas tecnologias 
para avançarem.  

COLABORADORES VS ROBOTS.
Um dos principais obstáculos deste 
processo tem a ver com os efeitos 
colaterais da transformação digital. 
Um dos mitos mais enraizados é 
que as máquinas vão destruir o 
emprego, com os colaboradores 
a serem substituídos por robots. 
Automatizar tarefas que não neces-
sitem ou exijam pouca interven-
ção humana, não implica tornar 
os colaboradores redundantes. A 
eficiência e a competitividade de 
uma empresa no contexto de con-
corrência atual passa por colocar 
os recursos humanos nos lugares 
onde realmente são necessários e 
acrescentam valor. Hoje em dia, as 
empresas têm tudo a ganhar em 
adotar tecnologias que prestem 
suporte aos colaboradores e que os 
libertem para outras tarefas mais 
criativas e estratégicas que exijam 
competências que as máquinas não 
são capazes de executar.  
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A transição digital 
na Carvalho 
Constructions 

DIGITALIZAÇÃO | PME ENTREVISTA | MIGUEL CARVALHO | FUNDADOR E GERENTE

Criada há sete anos pelo jovem 
empresário Miguel Carvalho, a 
Carvalho Constructions é uma 
das empresas do momento num 

setor cada vez mais competitivo. 
Com perto de uma centena de 
empregados, a estratégia passa por 
manter-se ágil e tornar-se mais 
eficiente. A digitalização ocupa um 
papel central nesta estratégia.  

Que papel assume a digitalização num 
setor como o da construção? 
É esse o caminho e nunca é cedo 
demais para começar, não há outra 
alternativa. As empresas que não 
acompanharem vão ter muitas 

dificuldades em impor-se. A própria 
União Europeia, nos concursos 
públicos, está a exigir um nível de 
digitalização cada vez mais elevado.  

E no setor privado? 
Com os clientes privados ainda é 
um pouco ‘old school’, mas compete 
também às empresas orientarem 
os seus clientes nesse sentido. De 
uma forma geral, os clientes não 
só compreendem essa necessidade 
como acabam por ficar mais satis-
feitos com a qualidade do serviço. 
Por exemplo, os nossos orçamentos 
atualmente incluem imagens dos 
artigos. É um pequeno detalhe, mas 
que faz a diferença. 

Em que etapa estão dessa transição? 
Começámos há alguns anos, de 
forma progressiva. Muitas pessoas 
ainda estão habituadas ao papel e 
é necessário dar-lhes tempo para 
assimilarem e perceberem as vanta-
gens dessa transição. Não devemos 
tentar fazer tudo de uma vez. 
Começamos com a digitalização 
da faturação, depois dos arquivos, 
a cloud, etc.. É um projeto para ir 
fazendo passo a passo.  

Optaram pelo outsourcing ou por criar 
um departamento dedicado? 
A empresa cresceu rapidamente 
nos últimos anos, mas não perde-
mos o foco naquilo que é o nosso 
negócio. A minha intenção foi e 
continua a ser manter uma estru-
tura o mais leve e ágil possível. 
À medida que vamos crescendo 
vamos rodeando-nos de prestado-
res de serviços que nos guiam e 
nos acompanham nesse processo. 
A filosofia é não abordarmos uma 
tarefa tão importante como a digi-
talização sozinhos.  

Trabalham com vários programas ou 
estão todos integrados? 
Atualmente temos um software 
para contabilidade, outro para a 
planificação, outro para salários, 
mas estamos a trabalhar com uma 
empresa encarregue de reunir 
todos os programas. É um software 
feito à medida das necessidades da 
empresa, que nos vai permitir gerir 
toda a documentação digitalmente 
e criar um dashboard personali-
zado para cada função. Isso vai 
permitir a cada empregado aceder 
imediatamente à informação que 
necessita para o exercício das suas 
funções.  

Que papel assume a gestão de dados 
na digitalização da empresa? 
A gestão de dados é importantíssi-
ma, mas só funciona se houver dis-
ciplina. Temos de formar as pessoas 
para os dados serem introduzidos 
e armazenados corretamente. O 
maior desafio é esse, assegurar a 
gestão e a disciplina de todas as 
pessoas que trabalham com esses 
programas.  

O Luxemburgo proporciona as 
formações que as empresas do setor 
necessitam? 
No setor da construção, no Lu-
xemburgo, há muita oferta em 
termos de formação: temos o IFSB 
(Institut de Formation Sectoriel), 
a Chambre des Métiers e a Lux 
Innovation, esta mais no âmbito da 
digitalização. Depois há ainda as 
formações internas com os nossos 
fornecedores sobre os novos mate-
riais e equipamentos. Participamos 
em bastantes fóruns tanto a nível 
nacional como internacional para 
estarmos a par das tendências do 
mercado.  

Existem ajudas para as empresas? 
Sim, o Estado criou algumas ajudas, 
dentro de certos limites, destinadas 
à digitalização das empresas, nome-
adamente através da Lux Innovation.  
 
Como é que conciliam as formações 
com o trabalho? 
Os processos de digitalização le-
vam tempo a pôr em prática. Para 
fazer a transição tens de sacrificar 
tempo de trabalho e enviar os 
colaboradores para as formações. 
Esse é a meu ver o maior travão no 
processo de digitalização. Muitos 
chefes preferem avançar mais de-
vagar para não paralisarem o fun-
cionamento da empresa. E quanto 
maior é a empresa mais difícil é de 
colocar em prática.  

Mesmo assim compensa? 
Há vantagens que são difíceis de 
quantificar, mas que são óbvias. O 
acesso à informação, por exemplo, 
ficou extremamente rápido, alguns 
processos tornaram-se mais efi-
cientes e os procedimentos de con-
trolo também funcionam melhor. 
Os empregados são notificados 
que têm documentos a controlar e 
há menos esquecimentos, menos 
documentos perdidos.  

É uma transformação complexa de 
implementar?  
O principal desafio da digitalização 
não é a complexidade é o tempo. É 
um processo que passa por várias 
etapas: Temos de olhar para a digi-
talização como um investimento a 
longo prazo, a rentabilidade só se 
nota após um ou dois anos quando 
a empresa já estiver mais avançada 
no processo e quando as pessoas 
já se sentirem à vontade com os 
programas. 

TRABALHO REMOTO.
O trabalho remoto foi um dos 
grandes desafios que a pandemia 
trouxe às empresas obrigando-as a 
adaptarem-se rapidamente a uma 
nova forma de trabalhar. Hoje mui-
tas empresas adotaram o trabalho 
remoto como uma parte integrante 
das suas operações. Embora tragam 
consigo alguns desafios importantes, 
as vantagens são óbvias: escritórios 
mais pequenos (o que significa me-
nos despesa), acesso a recursos mais 
alargados (possibilidade de contratar 
pessoas ou serviços que não exijam 
presença física em qualquer parte do 
planeta), menos deslocações (menos 
tempo perdido e menos despesa com 
deslocações), etc.  

No entanto, para tirar devidamente 
partido destas vantagens é necessário 
implementar as ferramentas digitais 
necessárias. Quanto mais avançadas 
as empresas estiverem neste capítulo, 
mais capazes vão ser de atrair e reter 
talento e mais competitivas vão ser 
no mercado.  



DECISÃO
JAN . FEV . MAR . 2022

DECISÃO
JAN . FEV . MAR . 202258 59

FORMAÇÃO | MBA

OS 3 MELHORES PROGRAMAS
DE LIDERANÇA DA EUROPA 
Que tipo de líder ambiciona ser? Mais diplomático ou mais pragmático? 
Mais humanista ou mais individualista? A ambição é trabalhar numa multinacional 
ou criar o seu próprio negócio? Embora, a estrutura da maioria dos programas 
de topo seja relativamente semelhante, cada um tem características muito próprias 
que é importante conhecer antes de fazer a sua escolha. 
Texto de: José Campinho

As competências
dos líderes pós-covid
As Escolas de Negócios e em 
especial o seu programa mais 
emblemático, o MBA, para 
muitas a sua principal fonte de 
receitas, viram-se privadas de 
aulas presenciais durante largos 
períodos de tempo ao longo 
destes últimos dois anos. Mas, 
contrariamente à tendência 
generalizada, as Escolas mais 
conceituadas viram o número 
de candidatos aumentar em 
certos programas. Quais foram 
esses programas e o que 
procuram esses executivos?

H
á dois fatores importantes 
a ter em conta nesta ines-
perada história de sucesso. 
A primeira tem a ver com a 
digitalização e com a matu-
ridade atingida pelo ensino 
à distância, um formato que 

permite sobretudo aos programas 
com uma vocação global chegar a 
qualquer parte do mundo. É verdade 
que a importante componente de 
networking fica a perder com este P
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el

s



DECISÃO
JAN . FEV . MAR . 2022

DECISÃO
JAN . FEV . MAR . 202260 61

formato, mas talvez menos do que 
seria de esperar, nomeadamente jun-
to dos mais jovens que, mesmo antes 
da pandemia, já privilegiavam o 
mundo virtual para se relacionarem 
com os outros. 

Mas há outro fator, algo inespe-
rado, que tem motivado o regresso 
de muitos gestores às salas de aulas, 
sejam elas físicas ou virtuais: a rutura 
no estilo de liderança. 

Para além de ter acelerado a 
adoção do ensino à distância, a 
pandemia expôs os dirigentes face a 
dilemas para os quais não estavam 
preparados. 

NOVA MISSÃO 
Como reorganizar o funcionamen-
to de uma empresa neste contexto 
de trabalho híbrido? Como evitar 
desigualdade de oportunidades entre 
os que vão para o escritório e os 
que preferem, ou são obrigados, a 
trabalhar de casa? Como comunicar, 
inspirar e motivar pessoas através 
dos ecrãs? Questões com implica-
ções profundas no funcionamento e 
na competitividade das empresas.

Face a estes desafios, os Con-
selhos de Administração, onde 
as grandes decisões são tomadas, 
começam a mudar o perfil dos 
chamados C-Suits, a começar pelo 
próprio CEO. 

O tempo em que Escolas de Negó-
cios formavam líderes focalizados 
unicamente em acrescentar valor 
para os acionistas está ultrapassado. 

Hoje exige-se aos dirigentes muito 
mais do que resultados financeiros. 
Ética, humanismo e consciência 
ambiental, são valores cada vez mais 
valorizados num líder. Se a essas ca-
racterísticas juntarmos competências 
tecnológicas, então estamos perante 
o candidato perfeito para as próxi-
mas décadas. 

ESCASSEZ DE CANDIDATOS 
O problema é que são muitos raros 
os perfis com essas características. 
A começar pelas competências 
tecnológicas, cujos programas 
em business analytics, big data e 
sistemas de segurança ainda são 
bastante recentes. Não admira por 
isso que Escolas de Negócios como 
MIT, que combinam management 
e tecnologia, ou Kellogg, especiali-
zada em gestão e marketing digital, 
sejam, nesta altura, mais procuradas 
do que nunca. 

Na Europa, a exemplo do que 
aconteceu nos EUA, foram as mar-
cas mais conceituadas aquelas que 
melhor conseguiram adaptar-se a 
estes novos desafios. Sobretudo, no 
campo da sustentabilidade. Escolas 
de Negócios como Oxford, Cam-
bridge e IESE, com departamentos 
dedicados às questões ambientais 
nas respetivas universidades, pude-
ram rapidamente alavancar esses 
conhecimentos e essa experiência. 

Inclusive as Escolas de Negócios 
sem universidades, mas bastante 
conceituadas, casos da IMD, têm 

trouxe algumas mudanças nos ran-
kings, mas poucas. Oxford e IESE, 
vincadamente humanistas, saíram 
beneficiadas, mas já eram marcas 
reconhecidas. 

Em sentido inverso, escolas como 
INSEAD ou London Business 

FORMAÇÃO | MBA

vindo a criar mestrados e especializa-
ções na área ambiental e da tecnolo-
gia. Já a INSEAD optou por integrar 
esses valores – ética e sustentabilida-
de – de forma transversal em todo o 
seu currículo. O objetivo é transmitir 
esses valores a todos os alunos e não 

School, mais vocacionadas para 
competências quantitativas, perde-
ram algum protagonismo, mas con-
tinuam a ser uma referência não só 
na Europa, mas em todo o mundo, 
e rapidamente se adaptaram.

A IMD e a IE, fundadas por 
empresários, foram pioneiras ao 
anteciparem algumas das com-
petências mais procuradas pelos 
líderes atualmente, sendo cada vez 
mais duas referências na formação 
de altos executivos na Europa. A 
Escola de Negócios suíça (IMD) 
apostou na formação de líderes 
exemplares em termos humanistas e 
ambientais. Já a Escola de Negócios 
espanhola (IE) apostou na ética e 
na tecnologia, tendo sido uma das 
primeiras a propor um MBA 100% 
online, muito antes do início da 
pandemia. 

Nesta edição, apresentamos-lhe 
três dos melhores Executive MBAs 
europeus em termos de liderança: 
INSEAD, IMD, IESE. São pro-
gramas para gestores já a meio da 
carreira, com pelo menos 15 anos 
de experiência profissional, 10 dos 
quais em posições de relevo. Cada 
um deles tem características muito 
próprias, mas todos apostam em 
formar líderes responsáveis, tanto 
em termos sociais como ambientais. 
São programas que combinam au-
las online com períodos presenciais 
e que custam entre 110 e 140 mil 
euros. Um grande investimento, 
mas que vale a pena. 

apenas àqueles que optaram por essa 
especialização e que, já à partida, 
estão mais sensibilizados para essas 
questões. 

PROGRAMAS DE TOPO
Esta reorientação dos programas 
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segunda escola com mais CEOs à 
frente das 500 maiores empresas do 
mundo, logo a seguir a Harvard. 

O campus principal continua 
situado em Fontainebleu, a 60km 
de Paris e a 300km do Luxemburgo, 
mas, entretanto, juntaram-se mais 
dois: Singapura e Abu Dhabi. Os 
programas lecionados dos três cam-
pus são sensivelmente os mesmos, 
mas a duração e o preço diferem li-
geiramente. 137.000 euros é quanto 
custa o GEMBA de Fontainebleu, o 
que faz dele o mais caro da Europa. 

O programa europeu é o mais 
curto (14 meses) e o de Singapura 
o mais longo (17), mas o número 
de semanas presenciais é o mesmo: 
12. Doze é também o número de 

pessoal tem acesso privilegiado aos 
departamentos de RH das maiores 
empresas mundiais, mas não espero 
um acompanhamento muito perso-
nalizado a não ser que já tenha um 
cargo bastante importante. É um 
departamento que está ali para lhe 
abrir portas, depois compete-lhe 
a si correr. Aliás, um pouco como 
durante o programa, está ali para 
correr o mais rápido possível e é 
bom que não caia. 

Tip: É uma Escola que se posiciona 
no topo da pirâmide mundial. É essa 
a reputação e os alunos admiti-
dos neste programa refletem esse 
posicionamento. É provavelmente a 
melhor escolha para quem ambicio-
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F O R ÇA S
CONSIDERADA UMA DAS 5 MELHORES

DO MUNDO
NÍVEL DOS PROFESSORES E ALUNOS

F R AQ U E Z A S
CONCENTRADA EM SETORES

ESPECÍFICOS.
TURMAS DEMASIADO GRANDES. 

O P O R T U N I DA D E S
PORTA DE ENTRADA

PARA UMA CARREIRA GLOBAL.

A M E A ÇA S
NÃO SE IDENTIFICAR COM
A CULTURA DA ESCOLA.  

NÃO CRIAR UM NETWORK FORTE.

S W O T
A N A L Y S I S

na chegar ao topo de um banco, de 
uma consultora ou de uma empresa 
de telecomunicações de dimensão 
global. Se por outro lado, o objetivo 
é liderar uma PME ou abrir o seu 
próprio negócio, há sem dúvida op-
ções mais adaptadas e mais baratas. 

Quick check
Preço: 137 mil euros 
Duração: 14 meses 
Formato: online com 12 semanas  
presenciais 
Especialização: vocacionado  
nos setores da banca,  
consultoras e tecnológicas. 

matérias principais, às quais se jun-
tam 4 opcionais. 

Um dos atrativos deste programa 
é a possibilidade de todos os anos 
poder regressar a Fontainebleu para 
fazer um curso curto à escolha. Cur-
sos que para quem não faz parte dos 
Alumni custam cerca 5.000 cada. 

Com 190 participantes é de longe 
o programa com mais alunos e com 
a maior rede de alumni espalhados 
pelo mundo. Se essa rede lhe vai 
servir de muito é outra questão…

Infelizmente o caracter extrema-
mente competitivo e elitista da Es-
cola e dos seus alunos não cultiva o 
espírito de entreajuda essencial para 
os networkings funcionarem. Nesse 
aspecto, tanto IESE como Oxford 

proporcionam uma rede muito mais 
ativa e solidária.  

A idade média dos alunos é 
ligeiramente mais baixa do que na 
IESE ou na IMD, variando entre 
os 31 e os 47 anos. A experiência 
profissional também é ligeiramen-
te inferior (13 anos) embora a 
maioria alunos que vai encontrar 
exerçam já cargos de alta respon-
sabilidade. Os setores financeiro, 
ICT e da energia representam mais 
de metade dos alunos, o que mais 
uma vez diz muito do tipo de alu-
nos que frequentam esta escola. 

Para quem procura novos desa-
fios, um carimbo INSEAD tem 
muito peso. O departamento de 
apoio à carreira e desenvolvimento 

O Institut Européen d’Adminis-
tration des Affaires foi criado em 
1957, no pós-Guerra, por iniciativa 
de George Doriot, um professor de 
Harvard e general do exército duran-
te a segunda Grande Guerra, com o 
objetivo de formar líderes capazes de 
resolver os problemas económicos 
da Europa e do Mundo. Destinava-
-se a uma elite cosmopolita e, desde 
então, não mudou muito, sendo a 

1
INSEAD
Para líderes 
globais 
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presenciais (3 semanas) destinadas a 
“discovery expeditions” em cidades 
como Silicon Valley (US), Shenzhen 
(China), Mumbai (India), Tel Aviv 
(Israel), Lima (Peru) e Nairobi 
(Kenya). A outra metade tem lugar 
em Lausanne. 

Legenda: Para quem procura uma 
formação em liderança e gestão da 
mais alta qualidade possível, este 
é “o” programa. É um verdadei-
ro relógio suíço: pede-se-lhe para 
ter paridade de sexos e atividades 
extracurriculares e os ponteiros 
emperram (critérios que penalizam 
o ranking do seu MBA). Pede-se-lhe 
para alavancar a sua carreira e ele 
não falha. E neste critério até os 
rankings estão de acordo: melhor 

programa mundial em termos de 
progressão de carreira.

Se, por outro lado, a ambição é 
fazer carreira numa multinacional, 
eventualmente fora da Europa, es-
colas com um branding mais global, 
como INSEAD ou London Business 
School, são melhores apostas. 

Quick check
Preço: 110 mil euros 
Duração: 15 a 19 meses em média 
Formato: online com 7 
a 9 semanas de ensino presencial 
Especialização: indústria 
e empreendedorismo

FORMAÇÃO | MBA

F O R ÇA S
NÍVEL DOS PROFESSORES E ALUNOS.

QUALIDADE DO PROGRAMA.
DURAÇÃO FLEXÍVEL.

F R AQ U E Z A S
BRANDING MENOS FORTE

DO QUE ALGUNS CONCORRENTES. 
PERCENTAGEM REDUZIDA DE MULHERES.

O P O R T U N I DA D E S
DEPARTAMENTO DE APOIO À CARREIRA 

BASTANTE EMPENHADO.  
NETWORK DE 100 ALUMNI ATIVOS

E SOLIDÁRIOS.

A M E A ÇA S
MAIS VOLÁTIL EM TERMOS

DE RANKINGS DO MBA.

S W O T
A N A L Y S I S

necessidades de muitos executivos 
que, por motivos profissionais ou 
familiares, necessitam de fazer inter-
valos durante a sua formação. 

As turmas têm um tamanho hu-
mano, entre 50 a 60 participantes, 
um fator importante a ter em conta, 
em termos de networking. A média 
de idades é 40 anos, com uma expe-
riência profissional de aproximada-
mente 15 anos, de forma a garantir 
um nível de experiência elevado. 
Com 35 nacionalidades represen-
tadas, o perfil dos alunos é não só 
um dos mais qualificados como 
também um dos mais internacionais 
que vai encontrar. Uma diversidade 
em sintonia com a geografia do 
programa, com metade das aulas 

mais flexíveis que vai encontrar. 
Recentemente a IMD, restruturou 
completamente o seu programa, 
dividindo-o em dois blocos: Founda-
tions for Business Leadership (FBL) 
e Mastery Stage. O FBL pode ser 
feito em formato misto (3 semanas 
presencial mais 5 semanas online) 
ou inteiramente online (20 sema-
nas). No final desta formação os 
estudantes que desejem prosseguir 
para o MBA propriamente dito, são 
sujeitos a exames. Após a aprovação, 
o aluno pode escolher uma das três 
datas anuais para iniciar o Mastery 
Stage com a duração de 12 meses, 
incluindo 6 blocos de uma semana 
de aulas presenciais.   

Este formato vai ao encontro das 

formação de executivos e nessa área 
é considerada pela Financial Times, 
há 9 anos consecutivos, a melhor 
escola do mundo. 

Basta olhar para o currículo do 
programa para percebermos que 
o campus de Lausanne não é para 
esquiar. O nível de exigência é bas-
tante elevado e o nível dos professo-
res (todos doutorados) e dos alunos 
também. Pouco tempo, por isso, 
para atividades extracurriculares, 
aqui é mesmo para se agarrar aos 
livros e preparar o seu futuro. 

Apesar do elevadíssimo nível de 
exigência, em termos de formato e 
de conciliação dos estudos com a 
vida profissional e familiar, este é 
provavelmente um dos programas 

O International Institute for Ma-
nagement Development (IMD) 
resultou da fusão da IMI (criado 
em 1946) com a IMEDE (criada 
em 1957 pela Nestlé), duas das 
mais antigas Escolas de Negócios 
da Europa. Sem qualquer subsídio 
estatal, esta Escola Negócios vive da 

2
IMD
Para líderes 
capazes de 
grandes 
mudanças
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-se do trabalho ou das famílias durante 
períodos tão prolongados. 

O tamanho das turmas é bastante 
humano, 55 participantes, com mais 
de 30 nacionalidades. Em termos de 
participantes do sexo feminino, está 
dentro da média: 32%. As indústrias 
representadas são mais de 30, mas as 
empresas ligadas ao setor financeiro 
continuam a ter um peso bastante 
importante (27%).  

Embora a sede seja em Barcelona, 
apenas 3 das 15 semanas de for-
mação presencial têm lugar neste 
campus. Fazendo jus à sua vocação 

internacional, a maioria dos seis 
módulos principais têm lugar numa 
cidade diferente:  Barcelona, Nova 
Iorque, Shangai, Munique e Silicon 
Valley. Os dois módulos opcionais 
permitem passar uma semana cada 
em países africanos, asiáticos ou da 
América Latina. 

TIP: Quem tiver a ambição de liderar 
organizações globais imbuído num 
espírito humanista tem aqui um 
match perfeito. É um programa para 
formar líderes com impacto, em 
quem se pode confiar. É também 

um programa para desfrutar. Vai ter 
de dedicar muito tempo aos estudos, 
mas o stress é o mais positivo que 
pode encontrar. 

  
Quick check
Preço: 120 mil euros 
Duração: 16 meses 
Formato: online com 6 blocos presenciais 
de 2 semanas cada
Especialização: vocacionado 
para gestores de grandes empresas.  

na responsabilidade social. 
Este ADN, que vem das suas 

origens católicas, reflete-se na própria 
estrutura do programa. Os períodos 
presenciais são essenciais para de-
senvolver este tipo de competências 
sociais e poucas escolas dedicam 
tanto tempo como o IESE a cultivar 
essas relações: seis períodos de duas 
semanas cada e três períodos de uma 
semana. Ao todo, 15 semanas comple-
tas de ensino presencial, quase quatro 
meses. Uma questão a ter em conta e 
que pode ser um obstáculo para certos 
candidatos que não podem ausentar-

IESE
Para líderes 
humanistas

F O R ÇA S
CONSIDERADA UMA DAS 3 MELHORES

DA EUROPA.
NÍVEL DOS PROFESSORES E ALUNOS.

NETWORK ULTRA-SOLIDÁRIO E GLOBAL

F R AQ U E Z A S
BLOCOS DE 2 SEMANAS FORA

DO ESCRITÓRIO PODE SER UM PROBLEMA 
PARA CERTAS EMPRESAS. 

O P O R T U N I DA D E S
PORTA DE ENTRADA PARA
UMA CARREIRA GLOBAL.

A M E A ÇA S
RISCO (IMPROVÁVEL) DE FICAR ASSOCIADO

À IGREJA CATÓLICA E AO OPUS DEI. 

S W O T
A N A L Y S I S

3 O slogan do global executive MBA 
da prestigiada Escola de Negócios 
espanhola não deixa margem para 
dúvidas: “Open the Door to Global 
Leadership”. Destina-se a formar líde-
res globais, mas a característica mais 
diferenciadora deste programa acaba 
por ser outra e tem a ver com o tipo de 
liderança. É um programa destinado 
a formar líderes que colocam o ser 
humano no centro da sua missão. O 
objetivo aqui é conseguir a melhor 
versão possível de cada aluno capaz de 
inspirar as pessoas à sua volta e imple-
mentar uma cultura baseada na ética e 

FORMAÇÃO | MBA
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LUXEMBURGO:
O NOVO MÓNACO?
As percentagens por vezes querem dizer pouca 
coisa. Um apartamento de 50 mil euros que 
passasse a custar 100 mil euros passados 10 
anos não choca. No entanto, trata-se de um 
aumento de 100%. Quando se compara a evolução 
dos preços entre países é importante, por isso, 
ter em conta o ponto de partida. E é aí que os 
valores no Luxemburgo impressionam: 111% de 
aumento numa década, num dos países que já 
era dos mais caros da Europa, onde há 10 anos 
um T2 já custava perto de meio milhão de euros, 
é extraordinário. A manter-se esta tendência, 
o Luxemburgo poderá em breve tornar-se uma 
espécie de novo Mónaco: um Grão-Ducado 
reservado a uma elite. 
Textos de: José Campinho

HABITAÇÃO | PREÇOS

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
1 2 3 4

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Ta

xa
 de

 va
ria

çã
o a

nu
al 

do
s p

reç
os

 em
 %

 

Conjunto da habitação  

Apartamentos usados  

Apartamentos novos  

Casas usadas 



DECISÃO
JAN . FEV . MAR . 2022

DECISÃO
JAN . FEV . MAR . 202270 71

O 
Luxemburgo continua a liderar 
o ranking europeu da evolução 
dos preços do imobiliário. De 
acordo com o mais recente 
relatório do gabinete europeu 

de estatística, Eurostat, no primeiro 
semestre de 2021 o preço das casas 
subiu 13,6%, comparativamente ao 
mesmo semestre do ano anterior. 
Apesar de continuar a ser extraor-
dinariamente elevada, esta subida 
acaba por ser menos acentuada do 
que a registada em 2020 (17%). 

Se recuarmos uma década os nú-
meros são ainda mais impressionan-
tes. Entre 2010 e 2020 o preço das 
casas no Luxemburgo mais do que 
duplicou (111%), situando-se mui-
to acima da média europeia (35%). 

Este aumento é ainda mais sur-
preendente se tivermos em conta 
que, em 2010, os preços do imobi-
liário no Grão-Ducado já eram dos 
mais elevados da Europa.

Apesar de os valores serem menos 
impressionantes, este fenómeno 
não é exclusivo do Luxemburgo. O 
aumento do preço das casas tem 
vindo a acentuar-se na maioria dos 
países da União Europeia (UE), 

Preço das casas 
duplicou em apenas 
uma década

HABITAÇÃO | PREÇOS
Preços da habitação
Para este ano, prevê-se uma estabilização do aumento dos preços para valores idênticos aos anteriores 
à pandemia (cerca de 10%), que continuam a ser bastante superiores à média europeia (cerca de 5%). 
Dados: Athome

Foi o aumento do preço dos apartamentos 
usados no Luxemburgo, no terceiro trimestre 
de 2021, comparativamente ao mesmo período 
do ano anterior, de acordo com os dados do 
Observatório da Habitação luxemburguês.
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nomeadamente em Portugal. 
De acordo com o Eurostat, entre 

2010 e 2020, os preços das habita-
ções aumentaram em 23 países da 
UE e diminuíram em quatro (Gré-
cia, Chipre, Espanha e Itália), com 
os maiores aumentos a verificarem-
-se na Estónia, no Luxemburgo e na 
Hungria. Portugal surge na décima-
-primeira posição da tabela com um 
aumento de 40%, muito acima da 
média europeia (25%). 

Esta curva ascendente tem vindo 
a acentuar-se desde 2015, batendo 
recordes em vários países durante a 
pandemia. 

RENDAS EVOLUEM MAIS LENTAMENTE
De acordo com o gabinete de esta-
tísticas europeu, a partir do terceiro 
trimestre de 2011, os preços das 
casas e os arrendamentos na União 
Europeia começaram a seguir cami-
nhos bastante diferentes: as rendas 
continuaram a aumentar lentamente 
até 2021 enquanto os preços das 
casas “flutuaram significativamente”.

Diz o Eurostat que, depois de uma 
queda acentuada entre o segundo 
trimestre de 2011 e o primeiro tri-
mestre de 2013, os preços das casas 
permaneceram mais ou menos es-
táveis nos dois anos seguintes (2013 
e 2014). A partir de daí registou-se 
um rápido aumento e desde 2015 os 
preços das casas têm crescido a um 
ritmo muito superior ao das rendas. 

Feitas as contas, entre 2011 e o 
segundo trimestre de 2021, as rendas 

na UE aumentaram 14,2% e os 
preços da habitação 25% - quase o 
dobro. No Luxemburgo o aumento 
foi de 111% para o preço das casas 
e 44% para o valor das rendas. Em 
Portugal, o preço das casas cresceu 
44%, enquanto as rendas subiram 
15%. 

Este aumento extraordinário na 
última década reflete um otimismo 
cada vez mais generalizado por parte 
dos investidores de que um imóvel 
amanhã já vale mais do que hoje. 

Uma tendência que tem vindo 
a alastrar-se nos últimos anos pelo 
resto da Europa. Ao comparar o 
segundo trimestre de 2021 com o 
mesmo período de 2010, vemos que 
os preços das casas aumentaram 
mais do que as rendas em 18 Esta-
dos-membros da UE. 

TAXAS DE JURO E ESTILO DE VIDA
Convidado pela Inowai a analizar 
a situação do mercado imobiliário 
luxemburguês, François Trausch, 
CEO d’Allianz Real Estate, gestor de 
um portefolio de 79,2 mil milhões 
de euros, considera que não se pode 
falar de uma especificidade luxem-
burguesa. “A subida dos preços do 
imobiliário faz-se sentir em várias 
metrópoles europeias e por vários 
motivos: taxas de juros baixas, 
crescente urbanização e, ainda, uma 
maior transparência do mercado 
de investimento relativamente ao 
imobiliário”. 

Mas as razões vão mais além do 

que a política monetária e as suas 
implicações nas taxas de juro e na 
inflação. Segundo François Trausch 
“as pessoas, sobretudo as mais 
jovens, movimentam-se das cidades 
médias em direção às metrópoles 
mais importantes. Vemos isso no 
Japão, na Suécia e em várias outras 
partes do mundo. A esse fenómeno 
junta-se a tendência de aumento do 
número de famílias monoparentais. 
As pessoas casam-se cada vez mais 
tarde, ou por e simplesmente, não se 
casam e preferem ter cada uma o seu 
apartamento isso faz aumentar a ne-
cessidade de habitações. Estamos a 
afastar-nos cada vez mais do modelo 
clássico: uma família, uma casa. Isso 
também conduz a um aumento dos 
preços”, frisou. 

AMPLIFICAÇÃO DOS EFEITOS NO LUXEMBURGO
Tendências que acabam por ter 
efeitos mais visíveis no Luxemburgo. 
“Aqui estes diferentes elementos 
conjugam-se mais do que em outros 
lugares desencadeando efeitos mais 
visíveis”, explica. O crescimento 
da população, “que pode passar 
rapidamente de 630 mil a 1 milhão 
de habitantes é um elemento impor-
tante. Até porque os luxemburgueses 
têm uma atração particular pelo 
imobiliário, com essa classe de ativos 
a estar mais presente nas carteiras de 
poupança do que em outros países. 
É desta forma que vejo a problemáti-
ca do aumento dos preços do imobi-
liário no Luxemburgo”. 

14,1%
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Abriu a agência numa altura em que 
poucos arriscariam…
Comecei em 2007, em plena crise. 
Nessa altura diziam-me que não era 
o melhor momento para comprar 
casa e muito menos para abrir um 
negócio. Mas a realidade é que ain-
da aqui estamos e que as pessoas não 
deixaram de comprar casa. 

Os seguros ajudaram no arranque do 
negócio?

imóvel pretendido, também ajudam na 
obtenção do crédito…
Há muita gente que pensa que não 
consegue comprar, embora no Lu-
xemburgo ainda seja possível finan-
ciar a 100%. Muitas vezes é uma 
questão de aconselhamento, de anali-
sar a situação do cliente e de perceber 
em que banco tem maiores probabili-
dades de sucesso.  

Pode haver grande diferenças de um 
banco para o outro?
As condições, por vezes, variam 
muito. Temos uma relação mui-
to próxima com vários bancos e 
um conhecimento aprofundado do 
mercado que nos permite saber se 
o dossiê tem ou não boas hipóteses 
de ser aceite. Essa experiência e es-
ses contactos permitem-nos dar um 
aconselhamento precioso ao cliente 
na preparação do dossiê. 

E em termos de investimento, o imobili-
ário continua a ser um bom negócio?
Ter dinheiro no banco não rende 
nada e comprar para arrendar conti-
nua a ser um bom investimento. Mas 
nesse caso já é preciso ter dinheiro 
de lado. Quando é para investimen-
to, os bancos raramente emprestam 
por mais de 20 anos e o aluguer difi-
cilmente vai cobrir a prestação. Hoje 
em dia, é difícil encontrar um apar-
tamento decente por menos de 400 
mil euros, a não ser que necessite de 
obras. 

Hoje em dia há cada vez mais agências 

imobiliárias. Isso é bom ou mau para o 
setor?
Nesta altura o setor é vítima da sua 
própria atratividade. Há muitos ato-
res no mercado, alguns sem forma-
ção e com pouca ética, e, por vezes, 
surgem situações desagradáveis. Há 
pessoas que se deixam iludir com 
promessas de venda imediata e de-
pois ficam desiludidas. Há também 
quem faça isto em part-time e o pro-
fissionalismo, muitas vezes, não é 
aquilo que o cliente espera. 

No caso da Immoassur, as garantias são 
visíveis…
A Immoassur já tem um historial que 
transmite confiança aos seus clientes. 
Estamos neste belo espaço, no cora-
ção de Esch, desde a criação da em-
presa para receber da melhor forma 
os nossos clientes. Não estamos aqui 
só de passagem, é um projeto sério, 
baseado num serviço de qualidade e 
completo, desde as avaliações gratui-
tas ao acompanhamento personaliza-
do durante todo o processo da com-
pra ou da venda de um imóvel. 

O segredo
está na 
confiança
Trabalhou nos seguros juntamente com 
o marido, Fernando Pedrosa, gerente 
da agência Pedrosa, representante da 
Foyer. Criou depois a Immoassur Agence 
Imobilière, mantendo as duas atividades 
no mesmo espaço durante alguns anos. 
O negócio foi crescendo e, a dada altura, 
o escritório tornou-se pequeno para as 
duas empresas. Decidem então mudar 
a agência de seguros para a rua X de 
setembro, também em Esch, e manter a 
imobiliária no coração da zona comercial 
da cidade, tirando partido da excelente 
localização do escritório. Uma história 
de sucesso num setor ultracompetitivo.

Entrevista com Carla Pedrosa, 
gerente e fundadora da Immoassur 
Agence Imobilière

Quando iniciamos a atividade no 
imobiliário já tínhamos uma boa car-
teira de clientes dos seguros e isso 
ajudou-nos. Por outro lado, o cliente 
que compra casa através da Immoas-
sur, geralmente também faz o seguro 
connosco. Um negócio ajuda o outro 
e isso acaba por ser vantajoso para o 
cliente. Atualmente, já são os clientes 
que vêm ter connosco, porque já nos 
conhecem e confiam na qualidade 
dos nossos serviços.

O segredo está na confiança?
Sem dúvida! O mercado é muito di-
nâmico e o comprador de hoje é o 

vendedor de amanhã. O nosso ob-
jetivo é criar relações de confiança a 
longo prazo tanto com quem compra 
como com quem vende. Temos de 
ser corretos e zelar pelos interesses de 
ambas as partes. O aconselhamento 
que prestamos acaba por ser um in-
vestimento a longo prazo que com-
pensa. As relações ficam e os clientes 
acabam por voltar.

Nos últimos dez anos os preços aumen-
taram exponencialmente. Acredita que a 
tendência vai manter-se?
Penso que o crescimento exponencial 
já passou e que nos próximos anos vai 

ser mais moderado. O Luxemburgo 
é um país pequeno e proporcional-
mente, em termos de área, se compa-
rarmos com cidades como Paris ou 
Londres, ainda não somos dos mais 
caros… 

Ainda vale a pena comprar?
Costumo dizer que aquilo que os 
portugueses levam daqui é o patri-
mónio imobiliário. O mais difícil é 
comprar o primeiro bem. Por vezes é 
melhor começar por uma coisa mais 
modesta e ir crescendo. 

Para além de ajudarem a encontrar o 

A gerente Carla Pedrosa,
acompanhada da filha
Wendy Pedrosa 

CONTACTOS
44, Avenue de la Gare, Esch-sur-Alzette
Abertos de segunda a sexta
das 10h às 12h e das 14h às 18h00. 
Aos sábados por marcação. 
www.immoassur.lu
immoassur agence immobiliere 
info@immoassur.lu
tel. 26 53 10 03
telm. 661 294 446

IMMOASSUR
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MOBILIDADE | SUSTENTABILIDADE

O que fazer com os automóveis existentes com motores 
poluentes? E os carros de coleção, um dia vão deixar de 
poder circular? Algumas startups começaram há alguns 
anos a tentar encontrar respostas a estas questões 
e, embora ainda não seja para todas as carteiras, já 
existem soluções. A ideia passa por converter os motores 
existentes em elétricos e já funciona em vários países. 

E se pudéssemos
transformar os atuais 
automóveis em elétricos?

Texto de: José Campinho
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MOBILIDADE | SUSTENTABILIDADE

e-go?
A destruição dos atuais automóveis e a extração de novas 

matérias-primas para a construção de viaturas ecológicas pode 
não ser a melhor solução para o ambiente.

que transforma Porsches antigos em 
elétricos, mas estamos a falar de car-
ros completamente transformados 
em que apenas se mantém o look 
antigo”. 

Negócio em expansão
Embora possa parecer uma novi-
dade, a conversão de automóveis 
antigos ou de coleção em veículos 
elétricos já tem mais de uma década. 
A Green Shed Conversions, na 
Flórida, foi fundada em 2006, e a 
OZ Motors começou a dedicar-se a 
esta atividade há 11 anos no Japão. 
Atualmente, a grande diferença está 
no interesse e no capital que está a 
conseguir captar e que faltavam para 
transformar este nicho num negócio 
sedutor para um publico mais vasto. 

A Lunaz (que conta com inves-
tidores como a família Barclays ou 
David Beckham) converte atualmen-

N
Na opinião do investigador, a 
conversão dos automóveis exis-
tentes em elétricos merece, por 
isso, ser estudada: “Não ter de 
extrair novas matérias-primas 

na produção de um veículo já é uma 
grande vitória”, sublinha. 

Uma opinião que está longe de ser 

te 120 carros de coleção por ano, 
com valores quase sempre superiores 
a 250 mil euros. Estamos obviamen-
te a falar de veículos que, para além 
de serem de coleção, são de luxo. 

No entanto, também já há quem 
aposte em transformar modelos mais 
modestos a preços mais acessíveis. 
É o caso da London Electric Cars, 
criada em 2017, que optou por 
posicionar-se num mercado mais 
vasto. Aqui já se fazem projetos a 30 
mil euros e a tendência é para que os 
preços continuem a baixar. 

Elite
Apesar dos exemplos de sucesso, 
este é um negócio que, pelo menos 
para já, não é para qualquer carteira. 
“Estamos a falar de um kit com uma 
bateria, um motor elétrico, um car-
regador, a eletrónica, tudo isto para 
ter uma autonomia correta custa 

consensual. António Ferramacho, 
engenheiro mecânico e especialista 
em mobilidade sustentável da ACL 
no Luxemburgo, mostra-se menos 
otimista relativamente ao potencial 
desta estratégia: “a ideia é gira, mas 
duvido que se torne uma referência, 
a não ser que as baterias fiquem tão 

baratas que compense. Pode pensar-
-se nisso para carros de coleção, mas 
por enquanto é uma transformação 
muito cara”, sublinha.

Homologação 
Embora as opiniões se dividam, 
o que é facto é que começam a 
surgir em vários países empresas 
com bastante sucesso neste nicho. 
Países como os Estados Unidos, o 
Reino Unido, a França ou a Ale-
manha, com tradições na indústria 
automóvel, foram precursores na 
adoção destas transformações, mas o 
próprio Luxemburgo já contempla a 
homologação deste tipo de veículos. 

No entanto, não é qualquer 
oficina que está habilitada a fazê-lo. 
Para homologar um automóvel 
convertido em elétrico é necessário 
“passar certos testes para assegurar 
que o trabalho foi efetuado de forma 
profissional. Aqui não é feito, mas o 
TUV na Alemanha ou na Holanda 
é aceite no Luxemburgo”, explica 
António Ferramacho. 

Uma das condições para a homo-
logação de automóveis elétricos é 
manter as mesmas características do 
veículo original, incluindo a veloci-
dade. “Caso contrário é outro carro 
e tem de ser homologado como 
tal”, explica António Ferramacho, 
citando como exemplo Resto Mode, 
que consiste em “pegar num carro 
antigo e modificá-lo tecnicamente 
com as tecnologias atuais. Há em-
presas como a Singer, na Califórnia, 

António Ferramacho, engenheiro mecânico

e especialista em mobilidade sustentável
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pelo menos 15 mil euros”, alerta 
António Ferramacho. 

A este valor acresce ainda o 
trabalho da oficina. “O trabalho de 
engenharia é complicado, há um es-
tudo a fazer, incluindo a distribuição 
do peso devido ao posicionamento 
da bateria. Num carro elétrico o sítio 
mais lógico para a instalação do kit é 
no centro, tanto em termos de peso 
como em caso de choque, mas esse 
tipo de transformações não são sim-
ples de fazer e são dispendiosas”.

Puristas 
Mesmo que venha a tornar-se 
financeiramente viável, há quem não 
veja estas alterações com bons olhos. 
Para os mais puristas, as conversões 
para veículos elétricos destroem a 
alma de um carro. 

A própria Federação dos Clubes 
de Veículos Históricos Britânicos 
já se manifestou publicamente 
contra esta tendência. Uma posição 
que encontrou eco junto de vários 
grupos de amantes de veículos de 
coleção que defendem a aplicação de 
regras diferenciadas para este tipo de 
veículos, pelo facto de representarem 
apenas 0,2% dos km efetuados por 
ano no Reino Unido, tendo por isso 
muito pouco impacto nas emissões. 
“Sempre haverá reações por parte 
de um segmento de puristas que 
considera que estas modificações 
prejudicam o valor histórico de um 
veículo, o que eu de certa forma 
entendo”, conclui Dominic Snell.

Alternativas aos motores elétricos
Na opinião de António Ferramacho, os veículos elétricos representam um passo 
importante na redução das emissões de CO2, mas este é apenas um dos vários 
caminhos que nos vão conduzir a uma mobilidade sustentável. 
A ausência de emissões no consumo faz com que os veículos elétricos (VEs) 
sejam menos poluentes e mais económicos do que os carros a gasolina ou 
diesel - é este o principal argumento que está na base da estratégia de transição 
dos motores a combustão para veículos elétricos, mas que peca por simplificar 
em demasia um problema mais complexo. “A energia necessária para produzir 
uma bateria elétrica consome muito CO2, sobretudo as mais pesadas, com mais 
autonomia. Por exemplo, a produção de uma bateria para o Testa S100 produz 
emissões equivalentes às de um motor a gasolina durante 150.000km”, explica 
António Ferramacho. Ou seja, só a partir deste momento é que o veículo elétrico 
em questão é mais ecológico do que o a gasolina. Um fator importante a ter em 
conta, sobretudo num país onde grande parte dos automobilistas troca de carro 
antes de atingir essa quilometragem.  
Mas a comparação dos danos colaterais para o ambiente não se limita ao 
tamanho das baterias. Se todo o parque automóvel mundial fosse substituído 
por automóveis elétricos, as fontes de energia renováveis estariam muito longe 
de poder fornecer a energia necessária para a sua produção. “É preciso também 
ter em conta onde é que as baterias são construídas. Em França, por exemplo, 
70% da eletricidade vem das centrais nucleares. Mas na China, onde grande 
parte das baterias são construídas, a energia ainda vem em grande parte do 
carvão. Tudo isto tem impacto”, alerta o especialista português em mobilidade. 

Questão política
Mas se a massificação de veículos elétricos é, hoje em dia, uma utopia, para quê 
os incentivos para acelerar esta transição? 
Na opinião de António Ferramacho, “os carros elétricos vieram para ficar, 
mas não vão ser a única solução”. Uma questão que acaba por ser política. 
“Atualmente, há uma espécie de guerra económica entre as diversas tecnologias 
existentes. A Europa começou há 15 anos a investir no setor da energia limpa e 
este é um mercado que mexe com muito dinheiro”. 
Uma análise que não põe em causa o contributo dos veículos elétricos para 
uma mobilidade mais ecológica e mais sustentável, pelo contrário. “Os carros 
elétricos são indicados para certas situações, mas para outras existem soluções 
mais adequadas. Num carro que esteja em movimento permanente, por 
exemplo, faz mais sentido o e-fuel ou o hidrogénio”, sublinha. 
Tecnologias que, apesar de menos divulgadas, já atingiram uma certa 
maturidade. “No futuro vamos ter uma oferta muito diversificada. Os carros 
elétricos vão ser a maioria, mas o hidrogénio, por exemplo, tem um potencial 
enorme. O desafio, hoje, é produzir o hidrogénio de forma económica e 
ecológica, mas é uma questão de tempo”, garante.

Não há muitas oficinas no Luxem-
burgo capazes de reconstruir carros 
antigos de raiz. A Carrosserie NCM, 
dos portugueses Manuel e Melvin 
Rosa é uma delas. Uma competência 
conquistada ao longo de 17 anos de 
experiência e uma aposta em mão-
-de-obra altamente especializada, 
mas que tem os seus custos. “Temos 
sempre um ou outro veículo de coleção 
na oficina para reconstruir”, afirma 
Manuel Rosa, fundador desta em-
presa familiar que vai já na segunda 
geração, com a entrada para a gerên-
cia do filho Melvin Rosa.  

Uma atividade que abraçaram 
mais por paixão do que propriamen-
te pelo negócio. “A nossa atividade 

principal é a carroçaria e a mecânica, 
os carros antigos de coleção são mais 
uma paixão”, explica. 

O elevado custo da mão-de-obra 
e as peças por vezes dispendiosas 
e difíceis de encontrar fazem desta 
atividade uma raridade. Mas quem 
partilha esta paixão pode conseguir 
aqui um belo brinquedo.  

“Reconstruir um mini ou um fiat 500 
pode custar vários milhares de euros”, 
sublinha. Em alguns casos, “só se 
aproveita a carroçaria e o resto é para 
reconstruir, desde o motor à caixa de 
velocidades. Noutros nem a chapa está 
em condições, pegamos no automóvel 
e refazemo-lo por inteiro. São muitas 
horas de trabalho e muito dinheiro 
investido”, garante.  

Uma das condições é “manter as 
características que constam no livre-
te”, caso contrário o processo de 
homologação pode tornar-se muito 
complicado. De uma forma geral, 
“os clientes procuram reconstruir o au-
tomóvel como era originalmente. Procu-
ramos as peças, restauramos, montamos 
e tratamos da homologação”, explica. 

Veículos elétricos
Para Manuel Rosa, reconverter car-
ros de coleção em elétricos não faz 
sentido. “Os veículos elétricos são con-
cebidos de raiz para esse efeito, um carro 
normal não. Não faz sentido estar a 
colocar um motor elétrico num carro que 
foi pensado e construído com um motor 
a gasolina ou a gasóleo”, garante. 

O processo de homologação tam-

Oficina 
portuguesa 
reconstrói 
veículos 
antigos

Entrevista com Manuel Rosa, 
fundador da Carrosserie NCM, 
uma das poucas oficinas no 
Luxemburgo que reconstrói 
veículos antigos.

“Reconstruir um automóvel 
são muitas horas de trabalho
e muito dinheiro investido”
Manuel e Melvin Rosa
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Fiat   1260 4,6%
Hyundai  1273 4,6%
Volvo  1382 5,0%
Peugeot  2082 7,6%
Renault  2453 8,9%
Skoda  2580 9,4%
Audi  3389 12,3%
BMW  3886 14,1%
Mercedes  4464 16,2%
Volkswagen  4783 17,4%
Total  27552 100,0%

Marca Veículos
vendidos

Cota de
mercado

Uma quebra que está mais relacio-
nada com a penúria de veículos do 
que propriamente com uma crise 
económica. Atualmente o tempo 
de espera na compra de um novo 
veículo varia entre 6 meses e um 
ano. Alguns modelos podem mesmo 
demorar mais de um ano a serem 
entregues. 

A categoria mais afetada tem sido 
a Fleet, com muitas empresas a adia-
rem a renovação do seu parque auto-
móvel face à incerteza económica. 

Por outro lado, os veículos elétri-
cos e híbridos continuam a conquis-
tar rapidamente cota de mercado 
representando % do total de carros 
vendidos em 2021. Os subsídios 
do Estado, destinados a todos os 
veículos elétricos, híbridos ou a 

hidrogénio, com emissões iguais ou 
inferiores a 50g/km, podem chegar 
aos 8 mil euros, representando um 
incentivo importante para a compra 
destes veículos. Se acrescentarmos a 
estes subsídios (equivalente a 27% 
num veículo de 30.000) os des-
contos tradicionais do Autofestival 
(entre 5% e 10%) é possível com-
prar uma viatura ecológica por dois 
terços do preço. Uma oportunidade 
que tem levado muitos privados a 
optar por mudar de carro, mesmo 
no contexto atual de incerteza. 

Esta transição não teve, para 
já, grande repercussão na cota de 
mercado dos principais constru-
tores, com as marcas alemãs a 
continuarem a merecer a preferência 
dos compradores no Luxemburgo 
(60%).   

Autofestival: 
menos vendas, 
mais elétricos, 
as mesmas 
marcas

As vendas de automóveis 
no Luxemburgo caíram cerca 
de 20% ao ano desde o início 
da pandemia e a tendência 
é para continuar.

60% dos carros vendidos
no Luxemburgo são de marcas alemãs

16% são de construtores
franceses

Vendas de carros
O festival automóvel representa cerca de 30% das vendas 
anuais de automóveis e costuma servir de barómetro para o 
crescimento económico. Apesar da quebra registada desde 
o início da pandemia, o número de vendas mantém-se 
elevado, demonstrando um otimismo dos consumidores 
relativamente à sua situação económica. 

bém se torna bastante mais compli-
cado. “Não é que não se possa fazer, 
mas é muito caro e complicado. É 
outro automóvel. Nós não o faze-
mos”. 

O que não quer dizer que não 
recebam veículos elétricos para 
reparar. “Temos cada vez mais veí-
culos elétricos que são reparados na 
nossa oficina. Na carroçaria não há 
diferença e em termos de mecânica 
o pouco que há fazer, temos mecâni-
cos formados para isso”, garante. 

A oficina
Atualmente a oficina conta com 
três mecânicos, quatro bate-
chapas e quatro pintores, todos 
eles portugueses. A maioria dos 
serviços prestados são de chaparia, 
mecânica e pintura. Para além 
de ser representante oficial da 
Subaru, a Carrosserie NCM possui 
a acreditação Bosch, que lhe 
possibilita fazer reparações em todas 
as marcas. 
Aberta de segunda a sexta, das 8h às 
12h e das 13h às 17h e aos sábados 
das 8h às 12h, a carrosserie NCM 
está situada na route d’Arlon, n°113. 
As marcações podem ser feitas 
através do telefone 31.89.91.40 ou 
por email: carroncm@pt.lu

Quando é que decidiu lançar o seu pró-
prio negócio? 
A dada altura a empresa onde tra-
balhava há já 12 anos, a Renault, 
entrou em restruturação, e passou 
a concentrar-se mais na produção, 
deixando de lado o contacto direto 
com os clientes. Não me identifi-
quei com essa visão e foi nessa al-
tura que decidi avançar com o meu 
negócio. A minha ideia era ir buscar 
trabalho onde ele estava e percebi 

A ambição
de António
do Rego

Aos 27 anos já era diretor técnico da Renault, uma empresa com cerca
de 300 empregados. Uma experiência que lhe permitiu acumular conhecimen-
tos e contactos importantes, desde a mecânica e a técnica à área financeira.
Em 2009 decide abrir o seu negócio, a CarLife. Começou com apenas três 
colaboradores e em 13 anos tornou-se uma das referências do setor a nível 
nacional. A ambição é continuar a crescer, mas não só em termos de volume… 

Entrevista com António Rego, 
fundador e CEO da Carlife

MOBILIDADE | SUSTENTABILIDADE CARLIFE

que havia um lugar a ocupar no ser-
viço pós-venda.  

O nível de complexidade nas oficinas 
aumentou radicalmente na última 
década… 
Com a chegada dos carros elétricos, 
o funcionamento de uma oficina mu-
dou muito. É uma atividade que está 
em transformação constante e essa é 
a nossa grande força hoje em dia. O 
facto de sermos os únicos reparado-
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res oficiais da Tesla no Luxemburgo é 
prova disso. Não é fácil. É uma marca 
extraordinariamente exigente a todos 
os níveis, com uma componente tec-
nológica incrível que nos obriga a es-
tar sempre atualizados.  

A que nível? 
A vários níveis. Graças à Tesla e às 
condições que colocam aos seus re-
presentantes oficiais conquistamos 
uma vantagem competitiva impor-
tante. Hoje estamos equipados e te-
mos um nível de exigência, de plani-
ficação e de antecipação de eventuais 
problemas que antes não existia. A 
Tesla controla tudo à distância, sa-
bem quando um carro entra na ofi-
cina e tudo o que é feito. Para uma 
simples reparação, há meia dúzia de 
KPIs a respeitar, algo que antes era 
inimaginável.  

A formação tornou-se um elemento 
essencial? 
Sempre foi. Enviamos regularmente 
o nosso pessoal ao estrangeiro para 
efetuarem formações. É um investi-
mento muito grande, mas ao mesmo 
tempo é motivador, principalmente 
para os mais jovens, que para além do 
salário também procuram um desafio 
intelectual. Neste ramo há pleno em-
prego, se não permites àqueles que 
têm maior ambição de continuarem 
a crescer não os consegues manter 
muito tempo. Tornamo-nos conheci-
dos por isso, por sermos uma empre-
sa que investe no desenvolvimento 
dos seus empregados.  

fui diversificando a atividade. Hoje 
trabalhamos com algumas das maio-
res empresas luxemburguesas, que 
nos confiam a sua frota de automó-
veis, tanto para as revisões como para 
as reparações.  

Vi que também têm automóveis à 
venda… 
Temos uma frota de carros da em-
presa e passados dois anos coloca-
mo-los à venda. Atualmente aposto 
mais na venda aos privados, porque 
permite-me ficar com o cliente. No 
início era complicado porque é um 
investimento que está parado, mas 
hoje em dia já temos capacidade de 
o fazer. Também temos um serviço 
de pick-up completamente dedicado, 
com uma equipa de cinco pessoas 
que vão buscar o carro, entregam a 
viatura de substituição e organizam 
o seu plano de trabalho. Em média, 
rececionamos e entregamos 30 carros 
por dia.  

Têm espaço para tantos clientes? 
Temos um volume médio de cerca 
de 600 carros no atelier de mecânica 
e mais 450 na carroçaria. Para além 
disso temos cerca de 60 carros de 
substituição, alguns deles elétricos, 
desde mercedes, BMW, aos veícu-
los utilitários. Ao todo, por mês, são 
cerca de 1.000 viaturas. Exige uma 
grande organização, mas também 
bastante espaço e aqui já atingimos o 
limite. Estamos a preparar a abertura 
de uma nova oficina em Bissen ainda 
este ano.  

Os serviços vão ser os mesmos? 
A oficina de Bissen vai estar mais 
vocacionada para os carros elétricos. 
Quando constróis algo de raiz, pen-
sado para um determinado efeito, 
consegues ser mais eficiente. Foi por 
isso que a Tesla conquistou a cota de 
mercado que conquistou neste seg-
mento, porque foi concebida desde o 
início para isso.  

A ambição é continuar a crescer? 
Continuamos numa dinâmica de 
crescimento, mas não apenas em ter-
mos de volume. Quando tens uma vi-
são de crescimento a cinco, sete anos 
também tens de crescer em termos 
de conhecimento. É como um atleta 

As formações são apenas na Tesla? 
Não, fazemos formações regularmen-
te com várias marcas. Vamos à Audi, 
à Mercedes, à BMW, somos também 
reparadores acreditados da Porsche, 
com todo o equipamento necessário 
para detetar os problemas e com os 
acessos à tecnologia dos veículos. É 
exatamente como se estivessem na 
oficina da marca e em termos de ga-
rantia é exatamente a mesma coisa.   

Não acabam por fazer concorrência às 
próprias marcas? 
Há concorrência com as oficinas da 
marca, mas é uma concorrência sau-
dável. O facto de sermos capazes de 
fazer reparações completas acaba por 
ser benéfico para as próprias marcas.  

Também foram afetados pela atual 
penúria de peças? 
Há 35 anos que trabalho neste ramo 
e nunca vivi uma situação de penúria 
de peças como a atual. Desde o iní-
cio que fui negociando com os cons-
trutores para termos acesso a todo o 
equipamento para podermos fazer 
todo o tipo de reparações e, nesse as-
peto, temos tudo o que é necessário, 
mas infelizmente a situação atual afe-
ta todas as marcas.   

A clientela é mais particulares ou em-
presas? 
Atualmente, mais de metade da 
clientela são privados. No início, os 
clientes eram sobretudo empresas e 
trabalhava apenas com algumas so-
ciedades de leasing, mas com os anos 

Gerir a produção 
com as novas
regras sanitárias
Atualmente temos duas a três 
pessoas infetadas todas as semanas. 
Como a equipa é grande, a produção 
mantém-se, mas com custos físicos 
para o pessoal e financeiros para 
a empresa. Fala-se muito do 
pessoal médico, mas não são os 
únicos a sofrer com a pandemia. 
Na produção, as pessoas estão 
constantemente sobrecarregadas 
com horas extraordinárias para 
substituírem as que ficam infetadas.  
Com as novas regras para as 
empresas controlarem os testes 
e os passes sanitários tornou-se 
muito complicado. Temos três turnos 
diferentes, não podemos assegurar 
controles em todos e é uma tarefa 
que não devia incumbir às empresas. 
Há empregos onde se pode trabalhar 
de casa, aqui não. É uma situação 
delicada que está a criar tensões 
e que acaba por afetar a relação 
entre os patrões e os empregados. 
Inclusive na própria sociedade está 
a criar-se uma clivagem entre os 
vacinados e os não-vacinados. 

de alta competição, quando acha que 
já aprendeu tudo, para de crescer.  

É uma cultura que tenta implementar na 
empresa? 
Quando comecei há 13 anos éramos 
3 pessoas. Se não estivesse constan-
temente a perguntar-me o que posso 
fazer diferente ou melhor, não tínha-
mos chegado até aqui. Eu próprio 
continuo a fazer formações que me 
permitem obter inspiração, testar 
ideias, criar contactos com outras 
pessoas. Esta vontade de aprender 
também é importante para dar o 
exemplo. As pessoas que trabalham 
contigo sentem essa ambição e cria-
-se uma cultura de crescimento.

CARLIFE
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É uma das mais promissoras 
atrizes lusodescendentes. Faz 
teatro, cinema e televisão e 
foi nomeada para o prémio 
de melhor atriz dos “óscares” 
do Luxemburgo. É da terceira 
geração de uma família de 
emigrantes portugueses 
no Grão-Ducado. No fado 
encontrou uma forma de 
cantar o seu amor por Portugal, 
a casa para onde sonha um 
dia voltar. Há um ritual que 
Magaly cumpre religiosamente 
antes de entrar em cena. Uma 
hora antes do espetáculo, tem 
de estar sozinha, a ouvir fado. 
Coloca os fones nos ouvidos 
e deita-se no palco. Está no 
mundo dela. Na maior parte 
das vezes, ouve Ana Moura. É 
uma voz que a faz viajar, que 
lhe dá aconchego. Precisa de a 
ouvir para entrar dentro de si. 
Para estar próxima de si. Algo 
que a faça lembrar quem é e 
de onde vem.

Magaly
Teixeira

A nova estrela
do Luxemburgo

VIVER | MAGALY TEIXEIRA

Reportagem de Tiago Teixeira, 

publicada originalmente no jornal Contacto

Fotos de Rui Oliveira
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VIVER | MAGALY TEIXEIRA

Quem é 
a Magaly?
“É a pergunta que eu mais detesto!”, responde, entre risos, 
antes de abrir a cortina da história de uma lusodescendente 
que cresceu no Luxemburgo, mas sempre sentiu que Portugal 
era a sua casa. A sua vida podia ser uma peça de teatro. 
Ou um filme. Ela faz parte da terceira geração de uma 
família de emigrantes portugueses no Grão-Ducado.

P
rimeiro chegou o avô mater-
no. Vinha de Azenha Nova, 
uma pequena aldeia na 
Figueira da Foz, à procura de 
uma vida melhor. Trabalhou 
mais de quatro décadas no 
aeroporto. A mãe de Magaly 

só chegou depois, com apenas um 
ano, e já cresceu no novo país. O avô 
paterno também emigrou para o Lu-
xemburgo para fugir à tropa. E o pai, 
de Alijó, chegaria já com 17 anos, 
depois de experiências nas vindimas 
em França.

Os pais de Magaly Teixeira conhe-
ceram-se embalados pela música no 
rancho folclórico Mocidade Portu-
guesa, do qual o avô era presidente. 
Casaram muito jovens, ela com 18 
anos e ele sete anos mais velho. A 
mãe é cabeleireira e o pai é o respon-

Netflix “Coyotes”, que lhe valeu 
a nomeação para melhor atriz nos 
Lëtzebuerger Filmpräis, os “óscares” 
do Grão-Ducado.

Porém, Magaly está “farta de 
estar” no país. “Tenho um sonho 
de vida que é ir viver e trabalhar em 
Portugal. Quero mesmo saber como 
é viver num sítio onde as pessoas 
são como eu, falam como eu. Gosto 
muito de estar no Luxemburgo, mas 
quero ir para casa”.

Oito anos em Paris
Apesar de ter nascido e crescido no 
Luxemburgo, Magaly teve uma edu-
cação muito portuguesa. “O meu pai 
cozinha muito bem e sempre quis 
transmitir-nos a cultura portuguesa 
através da gastronomia, da música. 
Sempre vimos televisão portuguesa 
em casa, os meus livros de criança 
sempre foram em português”, conta.

Magaly recorda o dia em que 
chegou a casa com o diploma do 
ensino secundário e encontrou o pai 
à espera com uma garrafa de cham-
panhe. “Então e agora?”, perguntou 
ele. “Oh António, agora é para 
Paris!”, respondeu ela. E foi logo. 
Fez as malas e no dia a seguir os 
pais levaram-na de carro até França. 
“Não sabia em que sítio ia ficar, não 
percebia nada dos metros, fui à toa. 
São coisas que têm de ser feitas com 
aquela idade”, reconhece.

A ideia era ficar apenas três anos, 
tempo de terminar o curso de co-
municação e teatro. Mas foi ficando. 

sável na área de frutas e legumes nos 
mercados para a Provençale. Vivem 
em Schouweiler, no sul, numa casa 
que construíram há 20 anos.

Magaly nasceu no Luxemburgo, 
um ano depois do casamento dos 
pais. É a mais velha de três irmãos. 
Hoje ela tem 31 anos. A irmã, hos-
pedeira de bordo na Luxair, tem 28 
e o irmão, que está a estudar Direito 
em Nancy, tem 21. Os três tiveram 
uma infância muito próxima de 
Portugal. “Primeiro através da escola 
portuguesa, porque ainda sou da 
geração em que os pais nem pergun-
tavam aos filhos se queriam ou não. 
Era escola luxemburguesa de manhã 
e escola portuguesa à tarde”, recorda 
a atriz. Foi lá que começou a fazer 
teatro, tinha nove ou dez anos. A pri-
meira peça foi a história da Carochi-

nha e do João Ratão, para uma festa 
de Natal. Cresceu com a literatura, a 
gastronomia, a música portuguesa. E 
com as viagens de carro a Portugal, 
todos os meses de agosto.

Fez todo o percurso escolar no 
Luxemburgo. Aprendeu seis línguas. 
Teve uma infância muito ligada à 
arte. Praticou ballet e danças de salão 
durante 11 anos. Chegou mesmo a 
ponderar seguir a via profissional na 
dança, mas depois de obter o diplo-
ma de Gestão, decidiu ir para a facul-
dade em Paris, em 2010. Estudou 
comunicação, tradução portuguesa 
e teatro lusófono na Universidade 
Sorbonne. Foram três anos “à seca”, 
mas era um pedido dos pais. “Fui 
assim de cabeça para Paris, não 
estava nada preparada”, relembra. 
Na capital francesa conheceu a sua 
primeira encenadora e lá começou 
a carreira como atriz. Em 2013 foi 
para o conservatório Charles Munch 
e, durante quatro anos, aprendeu 
todas as técnicas do teatro clássico e 
contemporâneo. “É uma grande base 
da minha bagagem artística”.

Ao fim de oito anos em Paris, 
voltou para o Luxemburgo, em 
2018. Desde então tem estado mais 
envolvida em projetos de cinema. 
“Isso também se deve ao facto de 
a produção de filmes ter crescido 
tanto no país”, explica. Participou 
em projetos como a média-metra-
gem “Até para o ano”, do realizador 
lusodescendente Philippe Machado, 
e a série belgo-luxemburguesa da 

Esteve no Conservatório durante 
quatro anos. Envolveu-se em pro-
jetos, criou a companhia de teatro 
“Goûdu Theatre” e desenvolveu 
vários projetos, como “Brasserie”, de 
Koffi Kwahulé, que apresentou em 
teatros e festivais franceses de reno-
me. E fez uma digressão, até chegar 
ao Festival de Avingon, o maior fes-
tival de teatro da Europa. No total, 
foram oito anos em França. 

Em 2017, termina a sua formação 
como atriz profissional. Mais tarde, 
foi convidada a cantar fado numa 
das cenas do filme “Até para o ano”, 
do jovem realizador lusodescenden-
te Philippe Machado. “O filme era 
muito autobiográfico, era mesmo a 
história do Philippe e a relação que 
a nossa geração tem com Portugal. 
Falamos durante horas, não foi bem 
um casting, e ele diz-me ‘se quiseres, 
a personagem é tua’”.

A sua personagem era a Flávia, 
que na vida real é a irmã do Phili-
ppe, revelou. Foi o realizador que 
pediu à atriz para cantar num mo-
mento em que está com os primos 
a descascar batatas para jantar e um 
deles diz: “Olha, anda lá, canta-nos 
um fado!”

Foi o próprio Philippe que escre-
veu o texto e o diretor de imagem, 
que também é músico, fez a melodia. 
“Na antestreia do filme, cantei 
quatro ou cinco temas de fado com 
o Joaquim Caniço, que é um grande 
guitarrista português, e o Miguel 
Braga, que já tocou com muitos 
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artistas portugueses. Foi a primeira 
vez que cantei acompanhada e foi 
um dos momentos mais bonitos da 
minha vida. A família veio de Portu-
gal, a sala estava cheia, foi uma noite 
de emoção”, relembra.

Estreia na Netflix
Magaly não sabe precisar o momen-
to em que percebeu que queria ser 
atriz. Sabe apenas que sempre quis 
ir para Paris e estar na área da repre-
sentação. “Não sabia como, porque 
na minha família ninguém vem desta 
área. Não sabia como lá chegar, mas 
o caminho foi-se fazendo”, reflete. 
Pensou muitas vezes em desistir, 
sobretudo durante a pandemia. 
“A época da covid foi muito difícil. 
Ainda não estava bem integrada no 
sistema luxemburguês e não tinha 
direito a nada. Mas depois chegou a 
oportunidade da série Coyotes”.

Chamaram-na para o casting. Era 
a primeira vez que a lusodescen-
dente ia trabalhar com uma grande 
produção belgo-luxemburguesa, 
para a Netflix. “Primeiro mandei 
uma gravação e depois chamaram-
-me para conhecer os realizadores, 
o Jacques Molitor e o Gary Seghers. 
Cheguei lá, fiz a cena e eles olharam 
e disseram ‘ok, depois conversamos’, 
mas o Gary piscou-me o olho. Foi 
o meu primeiro grande projeto em 
televisão”, assinala. 

A personagem que interpretou era 
Dona Valentini, uma “badass girl”. 
“Foi uma personagem que adorei. 

Tive muita sorte, porque o Jacques e o 
Gary deram-me muita liberdade para 
pôr Magaly dentro da personagem”.

Apesar de parecer uma jovem 
marginal, a Dona Valentini tam-
bém tem um lado bom. “Cuida 
imenso dos irmãos, um deles com 
deficiência física, eles perderam os 
pais. Pude trabalhar imenso com a 
emoção e a equipa foi fantástica”, 
relembra. A série estreou primeiro 
na televisão belga e desde o início 
de dezembro está na Netflix. “Foi 
uma surpresa”, reconhece a atriz.

Além de “Coyotes”, Magaly vai 
ter uma outra participação numa 
série da Netflix, agora na segunda 
temporada da produção luxembur-
guesa Capitani, que estreia a 22 de 
fevereiro.

Também este ano, vai estrear no 
Luxembourg City Film Festival, em 
março, a curta-metragem “Nucléai-

re”, escrita por uma grande amiga 
de Magaly, a lusodescendente 
Roxanne Peguet.

Agora, Magaly quer voltar para 
Portugal. Para mostrar aos pais que 
o esforço que fizeram valeu a pena. 
Eles ainda estão no Luxemburgo, 
mas o pai entrou na reforma no fim 
do ano e “vão começar a passar mais 
tempo em Portugal”. Os avós já 
estão em Portugal. Voltaram para a 
aldeia na Figueira, depois de mais de 
40 anos no Luxemburgo. 

Magaly quer viver no Porto ou em 
Lisboa. Desde que não esteja longe 
do mar. “Sinto que depois destes 
anos todos longe, chego a uma idade 
em que penso que é mesmo ali que 
eu quero estar. É ali que eu quero 
ficar”. O destino o dirá. Como canta 
o “Desfado” de Ana Moura, o seu 
fado é não ter fado nenhum. Magaly, 
o palco é teu.

VIVER | MAGALY TEIXEIRA

“A época da covid foi muito difícil. Ainda não 
estava bem integrada no sistema luxemburguês 
e não tinha direito a nada. Mas depois chegou 
a oportunidade da série Coyotes”

CONTEÚDO PATROCINADO

O que é a Emporio del Uomo?
Criado em novembro de 2017, Empo-
rio del Uomo é um concept store 
único a pensar no homem de hoje-
-em-dia. A primeira loja no Luxem-
burgo surgiu no centro comercial 
Auchan, em Kirchberg. 

Emporio del Uomo destaca-se 
na vertente do lifestyle masculino 
através de um conceito inovador, 
com produtos de barbearia de 
alta gama, tratamentos spa e 
produtos exclusivos para ho-
mem. 

Emporio del Uomo é 
composto por três espaços: 
Il Barbiere, Uomo Spa e 
Uomo store, propondo 
uma vasta variedade de 
produtos, do agrado do 
homem no mundo atu-
al. Combina acessórios 
de moda, artigos em 
pele, livros, charutos, 
bebidas espirituosas e 
é também o local ideal 
para os apreciadores de 
vinhos com uma cuidada 
seleção de vinhos seletivos 
e acessórios. É um espaço 
onde qualquer homem se vai 
sentir em casa, um prazer para 
os gentlements com estilo. 

Emporio del Uomo inspira-se 
nas barbearias clássicas que estão 
na moda, criando uma atmosfera 
única. 

1  Bolsa 
    47,50€
2  Pincel em madeira 
    29,00€
3  Creme matte 
    22,00€

CENTRO COMERCIAL AUCHAN

Mike Travessa, gerente 

1

2
3
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VIVER | ESQUIAR

O desporto
anti-covid
É o desporto de inverno do momento, muito por culpa da 
pandemia. Nesta edição damos-lhe a conhecer Les Rousses, no 
Jura, Les Saisies, no Massif du Beauforetain, e Val-d’Isère, no 
Massif de la Vanoise, três dos melhores circuitos de esqui de 
fundo em França, a poucas horas de distância do Luxemburgo.  

O 
encerramento das pistas de es-
qui alpino, arrastaram muitas 
pessoas para o esqui de fundo, 
mas há outros motivos, mais 
positivos, por trás desta moda. 
Quando o frio aperta, muitos 
praticantes de corrida e de 

caminhadas encontram aqui um 
desporto que, apesar de ser mais exi-
gente em termos físicos e técnicos, 
encaixa como uma luva no espírito 
dos desportos de endurance ao ar li-
vre. A começar pela sua longevidade, 
uma vez que, tal como a corrida, este 
desporto não tem idade, bastando 
ter uma boa condição física e domi-
nar a técnica, que apesar de compli-
cada, no início, pode aprender-se ao 
cabo de uma semana de aulas.  

Outro fator que está a contribuir 
para a crescente popularidade deste 

desporto tem a ver com o preço, bas-
tante mais acessível do que o esqui 
alpino. Por cerca de 10 euros por 
dia já é possível aceder a circuitos de 
sonho, com um equipamento que 
não costuma custar mais do que 15 
euros por dia. 

Cenários de sonho
Situados em planaltos e vales, entre 
florestas e montanhas, os cenários, 
muitas vezes idílicos, são uma exce-
lente oportunidade para desconectar 
do trabalho e do stress do dia a dia. 
Para quem tem crianças, esqui de 
fundo está muitas vezes associado a 
trenós puxados por huskys e passeios 
a cavalo, proporcionando momentos 
inesquecíveis para os mais pequenos. 
Motivos de sobra para se deixar 
apaixonar por este desporto. 

Texto de: José Campinho
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VIVER | ESQUIAR | VAL-D’ISÈRE (MASSIF DE LA VANOISE) LES SAISIES (MASSIF DU BEAUFORTAIN)

Onde fica? Situado mesmo junto à 
fronteira com a Itália, num vale a 
1.850 metros de altitude, Val-d’Isère 
é dos poucos locais na Europa 
continental onde os praticantes de 
esqui de fundo conseguem encontrar 
neve durante praticamente metade 
do ano. 60% das pistas ficam a mais 
de 2.200 metros de altitude e, apesar 
das baixas temperaturas, os dias de 
sol são frequentes. 

Quando ir? As condições meteoro-
lógicas aliadas a uma natureza de 
cortar a respiração fazem deste des-

tino um dos mais procurados pelos 
amantes dos desportos de inverno. 
De meados de novembro a meados 
de abril as temperaturas mantêm-se 
quase sempre abaixo de zero, com os 
termómetros a chegarem aos -15 nos 
meses de janeiro e fevereiro.

Atividades. O ‘Massif de la Vanoise’ 
é bastante frequentado por biatletas 
embora acabe por atrair mais prati-
cantes de esqui alpino. Com pistas 
para todos os gostos e níveis, uma 
das imagens de marca desta região 
é a variedade de atividades, desde o 
trenó puxado por lobos da sibéria 
aos passeios de balão passando pelo 
‘ice floating’, um conceito importado 
da Finlândia que já conquistou mui-
tos adeptos nesta região. As escolas 

de esqui propõem cursos de biatlo, 
individuais ou coletivos, mediante 
reserva. 

Depois do esqui. O alojamento os 
restaurantes são de boa qualidade, 
mas não são propriamente baratos, 
sobretudo na época alta. Os bares 
“après-ski” (se estiverem abertos, 
devido à pandemia) também 
costumam atrair bastantes turistas, 
nomeadamente anglófonos.   

Informações úteis. No site www.valdisere.
com encontra todas as informações 
que necessita para preparar a sua 
estadia, desde alojamento às condições 
meteorológicas e sanitárias. É possível 
também reservar através deste site aulas 
de grupo ou individuais de biatlo. 

1. VAL-D’ISÈRE (MASSIF DE LA VANOISE)
ALTITUDE: 1.850 - 3.599 METROS
DISTÂNCIA: 750KM DO LUXEMBURGO

Geneva

Dijon

Berna

Lyon

Nancy

Luxemburgo

6hr 54 min

A31

A39

A39

A40

2. LES SAISIES 
(MASSIF DU BEAUFORTAIN)
ALTITUDE: 1.650 – 2070 METROS
DISTÂNCIA: 660 KM DO LUXEMBURGO
Onde fica? Logo a seguir à estação 
balnear de Annecy, a 600km do Lu-
xemburgo, esta pequena estação de 
esqui tornou-se famosa nos jogos de 
olímpicos de 92, tendo sido palco de 
competições de esqui de fundo e de 
biatlo. Entre Beaufortain e Val d’Arly, 
Les Saisies está situada num vasto 
planalto de 1.650 a 1.720 metros de 
altitude, rodeadas de árvores, com o 
Mont Blanc como pano de fundo. 

Quando ir? Apesar de não ter a 
altitude de outras regiões, como Val 

d’Isère, Les Saisies beneficia de um 
micro-clima que favorece a prática 
de desportos de inverno. De meados 
de dezembro a finais de março há 
neve com abundância em pelo me-
nos metade dos circuitos. 

Atividades. O Domaine de Albertville 
conta com 120 quilómetros de pistas 
destinadas sobretudo à prática de 
esqui de fundo, com infraestruturas 
equipadas para os atletas de alta 
competição que vêm aqui fazer a sua 
preparação. As caminhadas com as 
raquetes de neve também são muito 
populares numa região que faz 
lembrar a Lapónia. Le Signal, um 
vasto centro aquático de 5.000 m2, 
é outra das principais atrações, mas 
mais durante o verão. 

Depois do esqui. A estação de esqui 
celebra este ano o seu trigésimo ani-
versário, uma efeméride que a região 
pretende aproveitar para promover 
o turismo. Uma forma de promover 
os vários restaurantes e bares espa-
lhados por esta pequena aldeia que 
soube conservar a sua arquitetura e 
autenticidade. 

Informações úteis.  
No site da escola francesa  
de esqui www.esf-lessaisies.fr  
é possível reservar alojamento  
e cursos (individuais e coletivos)  
a preços relativamente acessíveis.  
As aulas privadas custam 48 euros/hora  
e os estágios coletivos de biatlo  
(2h30 x 5 dias), nem grupos reduzidos a 
partir dos 10 anos, custam 160 euros. 

Geneva

Dijon

Berna

Lyon

Estrasburgo

Nancy

Turin

Luxemburgo

Parc national
de la Vanoisa

7hr 40 min

A31

A6

A43
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VIVER | ESQUIAR | LES ROUSSES (JURA)

3. LES ROUSSES (JURA)
ALTITUDE: 1.090 -1.678 METROS
DISTANCIA: 460KM DO LUXEMBURGO
Onde fica? Junto à fronteira com a 
Suíça, em pleno coração do parque 
natural do Jura (que deu o nome 
ao filme Jurassic Parc), é um dos 
segredos mais bem guardados do 
país vizinho. Ao todo, são cerca de 
200km de circuitos, rodeados de flo-
resta, que fazem lembrar o Canadá. 
Fica a apenas 5:30 horas de carro 
do Luxemburgo, podendo mesmo 
servir de destino de fim-de-semana. 

 
Quando ir? Costuma ter bastante 
neve durante os meses de inverno, 
mas a reduzida altitude não permite 

esquiar para além disso. A partir do 
Natal já há neve suficiente, principal-
mente na estação de La Vattay (a 10 
km de Les Rousses), onde é possível 
esquiar até meados de março.  

Atividades. Esta região é conhecida 
sobretudo pelo circuito GTJ (grande 
traversée du Jura), uma espécie de 
ultramaratona (130km) por etapas 
através das florestas do parque na-
tural. Embora não faltem atividades 
para os mais pequenos, a verdade 
é que esta região é para praticantes 
motivados. As distâncias são impres-
sionantes e as áreas de lazer escassas. 
Perfeito para esquiar a fundo e ir 
para a cama descansar para estar em 
forma para o dia seguinte.

Depois do esqui. A aldeia Les Rousses 
é bastante pequena, mas assegura o 
essencial. Se o objetivo é passar os 
dias a fazer desporto em família vai 
encontrar aqui tudo o que necessita. 
Se, pelo contrário, depois do esqui 
ainda tem energia para ir festejar 
com os amigos, tanto Les Saisies 
como Val d’Isère tem mais oferta.

Informações úteis.  
Apesar de não ser dos mais intuitivos, 
o site www.lesrousses.com é uma boa 
ajuda para preparar as suas férias numa 
das cinco estações de esqui desta região, 
separadas por poucos quilómetros 
umas das outras. Para informações mais 
genéricas também pode consultar o site 
www.jura-tourism.com

Geneva

Besançon

Lausanne

Dijon

Nancy

Metz

Luxemburgo

4hr 52 min

A31

A31

A39
Beaune
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CONTEÚDO PATROCINADO

funcionar das 21h às 23h. Costuma-
mos ter música ao vivo e DJs, já trou-
xemos cá grandes nomes como Toy, 
Némanus, Leandro, Irmãos Verdade, 
Rute Marlene, Luciana Abreu, Au-
gusto Canário e Banda Fusiforme. 
Também costumamos ter baile à noi-
te, de sexta a domingo, para os casais 
dançarem.  

Beneficiaram das ajudas do Estado du-
rante os períodos de confinamento? 
Recebi zero ajudas. Conheço negó-
cios que recebem mais por estarem 
fechados do que a trabalhar. Nós não 
mandamos ninguém para o desem-

prego parcial, com mais ou menos 
dificuldades mantivemos toda a gen-
te, mas como somos um grupo não 
consideram a empresa como uma en-
tidade individual e não temos direito 
às ajudas.  

Mesmo assim abriu recentemente o café 
Hotel de Ville, em Pétange… 
Foi uma oportunidade que surgiu 
por intermédio da minha empresa de 
jogos, The Game, e acabei por avan-
çar. Abrimos no passado dia 23 de 
dezembro, com três empregados e o 
negócio vai-se fazendo.  

Que tipo de jogos vende a The Game? 
Alugamos tudo o que é máquinas 
para os cafés, desde matraquilhos, 
bornes de internet, bilhares, setas, a 
máquinas de brindes, pringles, be-
bidas, etc. Distribuímos em todo o 
país, mas trabalhamos essencialmen-
te com os cafés portugueses. 

Este ritmo de abertura de negócios não 
é complicado de gerir? 
Às vezes é complicado, mas de uma 
forma ou outra acabamos por dar 
conta do recado. Quando a discoteca 
está aberta, fechamos às 3 da manhã 
e o tempo de arrumar e limpar, não 
nos sobra muito tempo para dormir. 
Às 7h00 da manhã já estamos a pé e 
temos de levar os três filhos à escola 
antes de começar o trabalho. O em-
preendedorismo já está no sangue e 
o corpo habituou-se. Quando temos 
um dia livre, estranhamos e não sabe-
mos o que fazer.

Oportunidades
em tempos de pandemia 

Entrevista com Nuno Filipe e Maryline Miranda, 
empreendedores

Começou por vender porta a porta… 
Começou por uma brincadeira a 
vender batatas porta a porta até que 
as pessoas começaram a pedir-nos 
alhos, laranjas, saladas… chegamos a 
ter 6 carrinhas a fazerem entregas e 
a dada altura tivemos de abrir a em-
presa. Foi assim que nasceu a Tutti 
Frutti em abril de 2018.  

Abriram com um espaço físico? 
Sim, tivemos uma mercearia em 
Esch, mas acabamos por sair porque 
o espaço foi convertido em habita-
ções. Entretanto, mudamos para um 
espaço maior, com cerca de 2.000 
metros quadrados, em Messancy, na 
Bélgica. Temos um pouco de tudo, 
é quase como entrar no Cactus mas 
só com produtos portugueses e com 
bons preços.  
Em Esch a clientela era sobretudo 

demasiado arriscada nesta altura? 
Não estava nos nossos planos, mas 
acabou por ser um bom negócio. 
Compramos de uma falência e tive-
mos de fazer obras durante seis me-
ses. Abrimos em janeiro de 2021, em 
plena pandemia, e na altura só podí-
amos fazer take away. O sucesso foi 
imediato, chegamos a ter filas à porta 
e a entregar num fim de semana 400 
frangos no churrasco a carvão. Aqui, 
fazemos todo o tipo de grelhados, 
incluindo picanha, mas a carvão por-
que o paladar é diferente.  

Quem é a principal clientela? 

É muito variada. Temos clientes que 
trabalham aqui na Zona Industrial 
e que vêm almoçar regularmente. 
Também fazemos muito take-away, 
sobretudo ao fim de semana.  
Durante a semana temos muitos es-
tudantes do liceu aqui ao lado que 
vêm buscar o almoço. No início eram 
tantos aqui dentro à espera das bi-
fanas, que um dia a polícia entrou a 
pensar que as pessoas estavam a co-
mer no interior.  

E a discoteca, funciona com as atuais 
restrições? 
A discoteca, por enquanto, só pode 

Nuno Filipe, 35 anos, e Maryline Miran-
da, 26 anos, são um casal de jovens em-
preendedores sem receio de se lançar, 
mesmo quando a pandemia aconselha 
precisamente o contrário.  Ao todo, seis 
negócios abertos durante os últimos 
três anos e 23 empregados a cargo.

portuguesa, mas agora como está 
num local de passagem desperta a 
curiosidade de muita gente e passa-
mos a ter clientes belgas, luxembur-
gueses e franceses. Neste momento 
estamos à procura de um armazém 
no Luxemburgo com a estrutura e 
com autorizações necessárias para 
abrir uma mercearia. É uma questão 
de tempo até encontrar o local ideal.  

Entretanto transformaram uma 
mercearia em lavandaria… 
Era uma pequena mercearia em Esch 
que transformei em lavandaria self 
service, a Wash and Go. Não neces-
sita de pessoal a trabalhar, está tudo 
automatizado e informatizado.  
Não havia nada do género naquela 
zona. Abrimos a 1 de setembro do 
ano passado e logo no início tivemos 
muita frequentação. Há pessoas que 
tinham de apanhar o autocarro para 
ir lavar a roupa e agora têm uma la-
vandaria perto. São pessoas que estão 
agradecidas por termos aberto esse 
negócio naquela zona.  

Em plena pandemia abriram o 
Champs Elysées, um restaurante 
– discoteca. Não foi uma aposta 
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CONTEÚDO PATROCINADO

O peixe e o rodízio são os pratos mais 
emblemáticos do restaurante Fleur 
de Sel. Um restaurante que nos úl-
timos quatro anos já se tornou uma 
referência no bairro da Gare. Nesta 
edição, Pedro Mendes, chefe de co-
zinha, e Élio Coelho, churrasqueiro, 
apresentam-nos dois dos seus pratos 
de eleição: o rodízio de carne e o ba-
calhau à lagareiro.  

Rodízio 
O que identifica mais o rodízio é a 
picanha, uma carne de bovino. O se-
gredo está no corte fino e no nível de 
cozedura malpassado. A carne passa 
pouco tempo na churrasqueira e não 
leva tempero, só sal grosso. Para além 
da picanha, o rodízio tem uma dezena 
de carnes, brancas e vermelhas, desde 
a carne de porco, ao frango e à vitela. 
As carnes de vaca são preparadas na 
hora, só levam sal. Todas as outras são 
marinadas e grelhadas em seguida. Os 
acompanhamentos tradicionais são 
o arroz, o feijão preto, a farofa (uma 
farinha de mandioca temperada), a 
banana frita, a couve salteada e, a fina-
lizar, o ananás grelhado.  

Bacalhau à lagareiro 
O bacalhau à lagareiro é grelhado, 
com uma posta de bacalhau entre 
400 e 500 gramas. O processo de 
preparação é o tradicional, ou seja, 
salgado e demolhado durante alguns 
dias. Compramos o bacalhau intei-
ro, cortamos às postas e demolha-
mos em água fria, mantida a uma 
temperatura constante de dois graus 
durante cerca de 48 horas.  

Depois de demolhado, o bacalhau 
é grelhado e em seguida leva uma 
cebola estalada, azeite de boa qua-
lidade e alho. Os acompanhamen-
tos são a batata a murro e os grelos 
salteados com alho. É um prato que 
leva cerca de 20 minutos a preparar, 
depois de demolhado.  

A nossa receita

Fleus de Sel
25, rue Joseph Junck,  
L-1839, Luxembourg-Gare 
T. +352 28 37 19 79 
FB: Rodizio_fleurdesel




