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Entre 7 e 9 de Maio, o Centro 
de Congressos de Lisboa, na Jun-
queira, será o novo palco da Ex-
pofranchise 2010. Esta nova casa 
permitirá renovar “a abordagem 
ao conceito de feira, numa expo-
sição “experiencial”, disse à VE 
Andreia Jotta, directora do IIF, 
entidade que orga-
niza o certame.

O objectivo é 
o de oferecer ao 
visitante e poten-
cial empreendedor 
“uma experiência 
guiada no fran-
chising, criando 
na feira uma es-
pécie de percurso 
que passa por três áreas distintas: 
Inspiração, Orientação e Concre-
tização”. 

Entre as novidades presentes 
contar-se-ão conceitos na área da 
energia solar e da estética, “sec-
tores claramente em expansão, à 
medida que as energias renová-
veis entram na ordem do dia e a 
preocupação pela imagem e bem-
estar físico e emocional se tem 
acentuado”.

Para além destas, há uma diversi-
dade de negócios a marcar presença 
na feira, em vários sectores de ac-
tividade, sendo que a maioria está 
centrada nos serviços. Formação/
educação e estética, consultoria 
financeira, gestão, contabilidade e 
compra e venda de empresas, agên-

cias de viagem, “co-
aching”, entrega de 
produtos ao domi-
cílio, publicidade di-
gital, mediação imo-
biliária, mediação 
de obras, seguros, 
gestão de condomí-
nios, reciclagem de 
consumíveis, entre 
outros, são sectores 

que marcam presença.
O comércio também mostra vi-

gor, com o regresso de empresas 
que tinham suspendido a expan-
são através do franchising e que 
esperam em 2010 voltar a alargar 
as suas redes. A área do têxtil e dos 
acessórios vai marcar presença na 
feira. E, na generalidade do sector 
do comércio, outras redes vêm à 
feira divulgar conceitos como “ven-
ding”, comércio de tintas, compra/

venda de ouro, parafarmácias ou 
produtos naturais.

A restauração estará igualmen-
te presente, bem como os serviços 
para o franchising, com empresas a 
disponibilizar consultoria e apoio 
ao desenvolvimento das redes. En-
tidades bancárias também serão 
expositoras para apresentarem so-
luções de financiamento.

Missão brasileira visita 
certame

A feira será alvo da visita de uma 
missão de negócios de cerca de 20 
empresários brasileiros, numa co-
organização da Associação Brasi-
leira de Franchising, do escritório 
de advogados Felizardo Barroso & 
Associados e do Serviço de Apoio a 
Micro e Pequenas Empresas do Es-
tado (SEBRAE) do Rio de Janeiro. 
O principal objectivo desta visita 
é “estabelecer um contacto directo 
com potenciais parceiros portu-
gueses tendo em vista a expansão 
de alguns conceitos para o nosso 
país, bem como conhecer melhor 
o mercado de franchising nacional. 
Portugal continua a ser um dos paí-

ses de destino de marcas brasileiras, 
dada a proximidade linguística”, 
adiantou Andreia Jotta.

Com uma área de exposição de 
5700 m2 e cerca de 140 marcas 
expositoras e oportunidades de 
negócio nos mais diversos sec-
tores de actividade, destaca-se a 
apresentação de novos conceitos 
por parte de marcas nacionais, 

mas também outras de origem 
italiana, francesa e espanhola. 
Este ano, a organização está a pre-
ver um investimento total na fei-
ra de 325 mil euros, sendo grande 
parte deste montante dedicado à 
comunicação e divulgação do 
certame.

Marc Barros
marcbarros@vidaeconomica.pt

Expofranchise 2010 realiza-se 
sob o lema da diversidade 
de oportunidades
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Certame regista 
regresso de 
marcas ao 
regime de 
franchising

Num franchising, com o que 
devo contar do franchisador?

Em qualquer relação de franchising é ne-
cessário que exista colaboração de ambas 
as partes, quer do franchisador quer do 
franchisado. Só assim é que o negócio irá 
funcionar correctamente.
Do franchisador, poderá contar desde logo 
com a autorização de uso do nome / marca, 
bem como das metodologias de trabalho 
e know how. Assim, numa primeira fase, 
o franchisador irá passar ao franchisado 
todo o know how necessário ao início da 
actividade. Este know how é passado atra-
vés de uma formação inicial, bem como 
através dos manuais de negócio. 
Este apoio prestado pelo franchisador no 
momento do arranque não deverá extin-

guir-se, pois também é função do mesmo dar suporte contínuo à sua rede de 
parceiros. De igual forma, a supervisão de rede fica a cargo deste.
Pelo lado do franchisado, devemos contar com o investimento necessário 
para o arranque, com a estrutura de pessoal e com a gestão do negócio.
Também para estes elementos o franchisado poderá contar com o apoio do 
franchisador, pois, com a sua experiência, ele poderá melhor do que nin-
guém dar as orientações mais válidas.
Por parte do franchisador, também deverá contar com a imposição de algu-
mas regras e obrigatoriedades, o que faz parte dos modelos pressupostos 
para a rede.
Sendo que, numa rede, a uniformidade é fundamental e como tal todos os 
seus membros deverão guiar-se pelas mesmas normas e formas de funcio-
namento.
Qual a diferença entre “royalties” e taxas de publicidade?
“Royalty” é uma taxa paga pelos franchisados ao longo da existência da 
unidade / contrato pelo direito do uso contínuo da marca e pelos serviços de 
apoio prestados pelo franchisador. Normalmente, é cobrada mensalmente 
em função de uma percentagem sobre as vendas. Existem alguns casos em 
que a percentagem recai sobre as compras efectuadas. Há ainda situações 
em que são cobradas em função do número de máquinas (quando se aplica) 
ou como um valor mensal fixo.
Taxa de publicidade é uma contribuição que todas as unidades, inclusive 
o franchisador, fazem para um fundo comum que é utilizado na promoção 
conjunta da marca e produtos da empresa. Não deve ser vista como um ga-
nho do franchisador, mas sim como um serviço. Em geral, também é cobra-
da mensalmente e calculada com base numa percentagem sobre as vendas, 
ou sob a forma de valor fixo.

consultório

José Vieira Lopes
Managing Director da Team Vision 



Vida Económica - Em que consiste 
o modelo de negócio da Confort Ke-
epers?

Jorge Monteiro - A população portugue-
sa mais envelhecida está a crescer de uma 
forma mais rápida que a população activa. 
Estudos sublinham que a população resi-
dente em Portugal deverá passar, até 2050, 
dos 10,3 milhões de pessoas actuais para 
9,3 milhões, fruto de um aumento em 
quatro vezes do índice de envelhecimen-
to. Uma breve análise a este facto leva-nos 
a concluir que há cada vez menos pessoas 
para apoiar um número cada vez maior de 
idosos. 

O envelhecimento da população é uma 
das principais preocupações actualmente, 
por isso esta situação é encarada como um 
desafio social e económico, principalmen-
te devido à insuficiência do apoio domi-
ciliário providenciado pelo Estado. Numa 
altura em que o próprio Estado assume o 
cuidado aos idosos como prioridade, no 
que respeita à área dos cuidados domici-
liários, a Comfort Keepers apresenta-se 
enquanto solução para esta necessidade 
emergente, cada vez mais sentida em Por-
tugal.  

Em resposta às necessidades de uma faixa 
etária que representa já quase dois milhões 
de pessoas em território nacional e onde 
95% dos seniores, com idade superior a 
75 anos, prefere permanecer em casa em 
vez de ser institucionalizado, a Comfort 
Keepers assume um papel importante e 
diferenciador na área dos cuidados domi-
ciliários. 

VE – Como caracteriza a vossa ofer-
ta de serviços?

JM - A Comfort Keepers oferece servi-
ços de cuidados domiciliários – acompa-
nhamento pontual ou permanente, ali-
mentação, higiene pessoal e habitacional 
– a pessoas adultas, predominantemente 
mais seniores e que possam precisar de 
um apoio temporário ou permanente, 
para que possam ter mais independência e 
qualidade de vida. Estes cuidados são pres-
tados de forma interactiva e estimulam o 
desenvolvimento das condições biológicas, 
psicológicas e sociais dos seniores.

A Comfort Keepers oferece ainda solu-
ções tecnológicas nos cuidados domicili-
ários que, em complemento dos serviços 
convencionais, proporcionam soluções 
acessíveis do ponto de vista económico (a 

partir de 20 euros por mês) e possibilitam 
métodos de acompanhamento e vigilância 
durante 24h por dia, sete dias por semana. 
No fundo, esta mescla de assistência tec-
nológica e pessoal origina melhores con-
dições de saúde e de qualidade de vida e 
permite às pessoas permanecer em casa de 
forma segura, confiante e independente.

Doze lojas até 2011

VE – Qual o número de lojas e pos-
tos de trabalho a criar em Portugal?

JM - Prevemos criar 12 escritórios no 
território nacional até 2011, com desta-
que para as principais capitais de distrito. 
Em média, cada escritório terá 30 postos 
de trabalho por escritório. A Comfort 
Keepers está  presente em Portugal des-
de 2006 e criou cerca de 250 postos de 
trabalho directos, através dos seus oito es-
critórios (Oeiras, Cascais, Algarve, Porto 
Oriental, Porto Ocidental, Lisboa, Trás-
os-Montes e Açores). 

VE – Que volume de investimento é 
necessário para deter um franchising 
Comfort Keepers?

JM - O valor da licença de franchising 
é variável (a partir de 26.000 euros) e é 
determinado em função de diversas ca-
racterísticas da região geográfica onde o 
novo escritório Comfort Keepers irá ser 
instalado, bem como da duração inicial 
do contrato (5 ou 10 anos). Os “royalties” 
mensais a considerar são de 6% sobre a 
facturação.

VE – Qual o perfil-tipo do empreen-
dedor procurado? 

JM - A crise económica que se instalou 
em Portugal e no mundo resultou, como 
todos sabemos, em consequências catas-
tróficas para a generalidade dos mercados. 
O fenómeno do despedimento colectivo 
e o encerramento de um grande número 
de empresas são as duas grandes mani-
festações desse efeito desastroso, que co-
locaram a taxa de desemprego em níveis 
históricos. 

Para ser um franchisado Comfort Kee-
pers é necessário ter motivação e um espí-
rito empreendedor. Estar preparado para 
lidar com as dificuldades inerentes ao pro-
cesso de implementação de um negócio, 
ser determinado, persistente e, acima de 
tudo, ter uma apetência natural para lidar 

com as pessoas e conseguir perceber as suas 
necessidades porque, na Comfort Keepers, 
valorizamos o factor humano. 

Marca propõe “conselheiros”

VE – Estão previstos apoios ao in-
vestidor, seja no financiamento, seja 
na formação? 

JM - Uma das maiores facilidades conce-
didas à abertura de um negócio em regime 
de franchising, em especial num período 
de forte contracção económica, prende-
se com o financiamento necessário. Com 
efeito, a banca tem maior facilidade em 
conceder crédito a projectos com antece-
dentes de sucesso, devido ao menor risco 
associado, quando em comparação com 
um novo negócio. 

Com a recuperação pós-crise, o acesso ao 
dinheiro promete ser mais fácil, quer pela 
própria evolução económica do país, quer 
pelas medidas de incentivo ao empreende-
dorismo promovidas pelo Estado. As duas 
linhas de crédito – Invest+ e Microinvest 
–, criadas pelo Ministério do Trabalho e 
da Solidariedade Social, representam 100 
milhões de euros dirigidos aos desempre-
gados e aos jovens à procura do primeiro 
emprego. Por outro lado, o próprio Gover-
no disponibilizou 10 milhões de euros do 
programa Compete, com vista ao incenti-
vo à aposta em novos projectos por parte 
dos investidores informais. 

No que diz respeito à  formação e acom-
panhamento permanente, a Comfort Kee-
pers disponibiliza uma formação inicial de 
oito a dez dias aos novos proprietários, em 
Portugal ou nos Estados Unidos. 

Com a formação inicial, os proprietários 
do novo escritório ficarão preparados para 
gerir as várias vertentes de uma empresa de 
prestação de serviços de apoio domiciliário 
- não só na vertente técnica, mas também 
nas componentes económica, financeira, 
comercial/marketing e operações. Esta 
formação inicial poderá ainda ser comple-
mentada por um período de estágio no es-
critório escola da Comfort Keepers.

Após o período de formação inicial, a 
Comfort Keepers coloca à disposição dos 
seus parceiros um serviço de acompanha-
mento aos franchisados para os apoiar em 
todas as fases de desenvolvimento do seu 
negócio, ajudando-os a aproveitar as opor-
tunidades e aconselhando-os perante as 
dificuldades que possam surgir. 

VE – Existem serviços associados ao 
conceito?

JM - Como forma de apoiar os parceiros 
e contribuir para um desempenho acima 
da média no sector, a Comfort Keepers 
apresenta um método inovador no acom-
panhamento aos seus franchisados, através 
dos “Social & Business Coachers”. Esta 
espécie de “conselheiros” apoia os empre-
endedores nas diversas áreas de negócio, 
nomeadamente no desenvolvimento de 
negócio e rentabilidade, “networking”, 
recursos humanos, comunicação e marke-
ting, formação e coordenação nacional. 
Também a recolha de informação e a troca 
de impressões com outros franchisados se 
reveste de grande importância. 

MarC Barros

marcbarros@vidaeconomica.pt

O envelhecimento da população portuguesa é evidente: são quase 
dois milhões de pessoas com mais de 65 anos. O facto de 95% 
dos seniores, com idade superior a 75 anos, preferir permanecer 
em casa em vez de ser institucionalizado, a que se junta a lacuna 
dos serviços de cuidados domiciliários públicos, está na base da 
expansão desta actividade em regime de franchising. Em entrevista 
à “Vida Económica”, Jorge Monteiro, director-geral da Comfort 
Keepers Portugal, expôs os principais aspectos do conceito que 
dirige e os serviços a ele associados, como a criação de uma 
rede de “Social & Business Coachers”, que pretende apoiar os 
investidores nas diversas áreas de negócio.
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Segundo o mesmo responsável, Portu-
gal conta com 17% da população com 
idades superiores aos 65 anos. Neste 
cenário, disse, os idosos e as suas fa-
mílias ainda não encontraram respos-
ta para as suas necessidades, no que 
aos cuidados domiciliários respeita. A 
Comfort Keepers pretende assim lançar 
um agressivo plano de expansão da rede 
em Portugal. 

Esta visa ir de encontro às necessidades 
de uma faixa etária que representa já qua-
se dois milhões de pessoas em território 
nacional e onde 95% dos séniores, com 
idade superior a 75 anos, prefere perma-
necer em casa em vez de ser institucio-
nalizado. Até 2011, a rede conta crescer 
mais 12 novos escritórios em Portugal, vo-
cacionados para as zonas geográficas com 
mais necessidades e onde o apoio sénior 
seja uma prioridade. 

Segundo Jorge Monteiro, o país não pos-

sui uma rede de “apoios sociais à altura 
das necessidades dos idosos e das suas fa-
mílias”, principalmente “devido à insufici-
ência do apoio domiciliário providenciado 
pelo Estado” que, segundo a carta social, 
“não chega a responder a 60% das neces-
sidades dos mais velhos”. 

Em 2009, foi feito um reforço às prin-
cipais capitais de distrito – Porto e Lisboa 
–, com abertura de um novo escritório em 
cada uma destas cidades. Em 2010, vie-
ram juntar-se aos escritórios de Oeiras, 
Cascais, Algarve, Porto e Lisboa, o de Trás-
os-Montes e o dos Açores. Neste momento, 
a rede conta com oito escritórios Comfort 
Keepers no território nacional.

A Comfort Keepers entrou em Portugal 
através da marca Seniores em Casa, a qual 
foi distinguida pela Câmara Municipal de 
Cascais e pelo INSEAD como um projec-
to exemplo na área do empreendedorismo 
social. 

Marca lança “plano De expansão agressivo”

Segmento dos cuidados domiciliários 
em expansão 

 “Aumento em quatro vezes do índice de envelhecimento em Portugal cria oportunidade de negócio na área dos 
cuidados domiciliários”, considera Jorge Monteiro, director geral da Confort Keepers. 



Dados apresentados no 15º Censo do IIF revelam 

Franchising continua a mover-se 
em terreno positivo

O franchising continua a afirmar-se como 
um mercado em crescimento dentro do con-
texto económico-financeiro que a economia 
internacional atravessou durante o ano de 
2009. Segundo Andreia Jotta, directora do 
Instituto de Informação em Franchising (IIF), 
que coordenou o 15º Censo do Franchising, 
este sistema “continua a ser um contraponto 
a uma situação mais fragilizada economica-
mente e, apesar da crise, os principais indica-
dores continuam positivos e em linha com os 
dados relativos ao ano anterior”. 

Assim, o volume de negócios contabilizou 
5044 mil milhões de euros, representa 3,1% 
do PIB e emprega actualmente quase 70 mil 
pessoas. Hoje operam em franchising 524 re-
des, o que significa “um crescimento face ao 
ano anterior”. Em número de unidades, “re-
gistou-se um crescimento líquido na ordem 
dos 5,2%, com quase 11.500 unidades em 
funcionamento”. 

Além disso, destaca à VE, “o contínuo apa-
recimento de novas marcas a operar no sector” 
- cerca de 80, “reflecte o dinamismo e a vitali-
dade do mercado” e que “continuam a existir 
empresários que vêem no franchising, por um 
lado, potencial para captação de parceiros e 
crescimento dos seus negócios e, por outro, 
há quem encontre neste sistema a oportuni-
dade de criar o seu próprio negócio e dar um 
novo rumo profissional à sua vida”.

O número de abandonos de redes mante-
ve-se igual face a 2008, num total de 75, con-
tinuando “a registar-se com maior incidência 
nos projectos mais recentes, em redes com 
dois anos ou menos de actividade (66%)”. 
São os chamados “falsos arranques”, que 
acontecem em projectos que “não tinham 
ainda a estrutura necessária para expandirem 
via franchising”. É de ressalvar que “nem to-
das as marcas que abandonaram o sistema 

encerraram portas. Muitas delas continuam 
funcionar, simplesmente deixaram de o fazer 
via franchising”.

Actividade em consolidação

Porém, a análise da dimensão das redes 
mostra, segundo o documento, que “não só a 
base do sector continua a ser alimentada com 
novas marcas, como também os franchisado-
res existentes estão a consolidar as suas redes, 
ultrapassando com sucesso a fase de arranque 
inicial”. 

Além disso, o número de redes que ul-
trapassou a barreira das 20 lojas é bastante 
positivo, o que significa que “já alcançaram 
uma dimensão que lhes permite gerir o seu 
crescimento de uma forma menos intensa e 
beneficiar de economias de escala, inerentes a 
este sistema de negócio”.

Outro indicador ao qual deverá ser dado 
especial ênfase, porque “é reflexo da maturi-
dade do franchising em Portugal”, é “o nú-
mero médio de unidades por marca”. Há dez 
anos atrás, este era de 15, passando para 22, 
actualmente.

Nova conclusão deste relatório aponta no 
sentido de que “o franchising veio revolucio-
nar por completo o crescimento dos negó-
cios”. Isto porque “o número de anos de ex-
periência, após o lançamento do franchising, 
que as marcas levam em média para chegar 
a cada escalão de dimensão de rede” foi re-
duzido. “Enquanto, até há bem pouco tempo 
atrás, o desafio de transformar um pequeno 
negócio de retalho numa rede de nove ou dez 
lojas espalhadas pelo país levava mais de duas 
ou três décadas, actualmente, esse caminho 
leva apenas seis a sete anos a percorrer”, frisa.

Concentração nos serviços

Os dados agora divulgados confirmam a 
tendência “na concentração nos serviços”, que 
representam 51,7% do total das oportunida-
des de franchising. Esta concentração “está em 
linha com uma outra tendência verificada”, 
ou seja, o crescimento “das oportunidades de 
baixo investimento que, na sua maioria, per-
tencem ao sector dos serviços”.

Andreia Jotta destaca o sector da estética 
e bem-estar como um dos que apresentou 
maior crescimento. “O aumento da oferta 
está directamente relacionado com uma ten-
dência generalizada da sociedade actual, que 
procura activamente o seu bem-estar, tanto 
ao nível físico como emocional, e tem uma 
preocupação cada vez maior com a imagem e 
saúde”, explicou.

A formação/ensino registou igualmente um 
crescimento significativo, que está, por sua 
vez, ligado “à necessidade de preenchimento 
dos tempos livres das crianças e à necessidade 
por parte dos pais em equilibrar da melhor 
forma as exigências profissionais com a vida 
pessoal”. 

Já a consultoria financeira foi uma das 
actividades “mais penalizadas pelos efeitos 
da crise económica”. Em alturas de “maior 
incerteza”, os consumidores “têm tendência 
para procurarem as marcas líderes no merca-
do, com maior notoriedade, aquelas que lhes 
transmitem mais confiança ou segurança, por 
isso, é natural que se assista a uma maior con-
centração nalgumas marcas e o consequente 
fecho de outras”. 

No entanto, também aqui “encontramos 
empresários que enfrentaram condições ad-
versas mas souberam posicionar-se de forma 
diferenciada e inovadora e que se destacaram 
no mercado onde actuam”. Andreia Jotta 
exemplificou com a marca Maxfinance, que 
entrou em 2009 directamente para o ranking 
geral das marcas e que viu a sua rede aumen-
tar em 15 unidades. 

Por outro lado, o facto de serem cada vez 
mais as marcas nacionais a lançar novos pro-

jectos em franchising releva de uma “tendên-
cia generalizada dos mercados de franchising 
mais maduros”. Ao longo dos anos, assiste-se 
“a uma inversão do peso das marcas estrangei-
ras a favor das marcas nacionais”. 

As marcas nacionais representaram 70% 
das novas marcas em 2009 e já são 55% do 
total das marcas a operar em Portugal. “Aliás, 
muitas marcas internacionais, especialmente 
as espanholas, vêem no mercado português 
potencial para expansão dos seus conceitos, 
expansão essa que no ano que passou esteve 
mais dificultada no seu mercado interno”.

Internacionalização em alta

Já os planos de expansão das marcas nacio-
nais “não se limitaram ao mercado interno”. 
Muitas delas “optaram por consolidar ou 
apostar na expansão além-fronteiras para fa-
zerem crescer as suas redes numa altura em 
que se assistiu a uma contracção da economia 
nacional”.

E se Espanha era “quase exclusivamente o 
único destino das nossas marcas, sobretudo 
pela proximidade geográfica e pelas seme-
lhanças de mercado”, na actualidade as mar-
cas procuram outros países. Tal “revela um 
sinal de maturidade”, de que este “é um mo-
vimento muito mais estruturado e sustentado 
do que há uns anos atrás”. 

Um exemplo “está na expansão para os pa-
íses emergentes”. Leste Europeu, PALOP e 
Médio Oriente são destinos com grande po-
tencial para a internacionalização dos concei-
tos nacionais. Além disso, prossegue, “32% 
das marcas nacionais já têm projectos de in-
ternacionalização em curso e nalguns casos, o 
volume de facturação da rede de lojas interna-
cionais chega a representar 50% da facturação 
total da marca”. No que diz respeito aos sec-
tores de actividade, os acessórios de moda, o 
pronto-a-vestir e a consultoria financeira con-
tinuam a liderar a expansão fora de portas.

Marc Barros
marcbarros@vidaeconomica.pt
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O facto de o franchising ser um sistema que opera em parceria permitiu que os em-
presários reagissem a um situação económica “menos favorável” de forma “mais célere 
e eficaz”. Assistiu-se “a um maior enfoque no negócio, no cliente e na oferta de produ-
tos e serviços inovadores”, o que “deu origem à reestruturação dos conceitos existentes, 
ajustados a uma época de escassez e a um novo perfil de investidor”. 

Foram ainda criados negócios pensados de raiz para serem “à prova de crise”, mais 
ajustados à realidade económica actual, com estruturas de custos mais flexíveis. Isto 
deu origem ao aparecimento de uma nova geração de modelos de negócio, as chamadas 
oportunidades “low cost”, que o são “não apenas ao nível de investimento, mas tam-
bém no que diz respeito aos custos envolvidos e ao nível de serviço oferecido”. Criou-se 
“uma nova geração de empreendedores, mais eficientes e eficazes, preocupados em 
optimizar custos, que estruturaram os seus negócios numa lógica mais ajustada a um 
contexto económico mais instável e se irá manter, independentemente de uma mudan-
ça nesse contexto”.

Segundo o mesmo relatório, 58% das oportunidades de negócio são de baixo investi-
mento, isto é, com montantes até 50 mil euros. Em 1999, essa percentagem rondava 
os 40%. Este facto parece confirmar-se uma das principais tendências que se tem vindo 
a observar no âmbito do franchising: “O crescimento dos negócios de baixo investimen-
to, que permitem muitas vezes criar um negócio próprio sem recorrer a crédito e bene-
ficiando por exemplo de linhas de apoio financeiro públicas como o ILE – Iniciativas 
Locais de Emprego ou o CPE – Criação do Próprio Emprego”.

frAnChIsIng “low Cost” VeIo pArA fICAr

Dez. 2009 Dez. 2008 Dez. 2007 Dez. 2006

Número de unidade 
(exclui novas marcas)

5,2% 2,7% 8,3% 8,1%

Empprego 0,8% 3,1% 6,1% 7,2%

Fonte: 15º Censo “O Franchising em Portugal”, do IIF - Instituio de Informação em Franchising (dados 
de Dezembro de 2009)
Nota: o crescimento do número de unidade é medidos pelo aumento médio das unidades das redes que ope-
raram tanto em 2008 como em 2009, ou seja, para não criar um irreal crescimento, exclui-se o impacto das 
marcas que entraram ou abandonaram o franchising no ano.

CresCImento AnuAl dos prInCIpAIs IndICAdores

DEZ. 2009 DEZ. 1999

Comércio 37,2% 64,0%

Moda 12,6% 31,0%

Produtos para casa 6,3% 9,6%

Outro comércio expecializado 18,3% 20,8%

Restauraçaõ/Hotelaria 11,1% 12,9%

Fast-food e restaurantes 7,1% 6,6%

Hotelaria 0,2% 0,4%

Alimentação Especializadas 3,8% 5,9%

Serviços 51,7% 27,7%

Serviços para particulares 34,4% 13,2%

Serviços para empresas/mistos 17,4% 12,5%

Fonte: 15º Censo “O Franchising em Portugal”, do IIF - Instituio de Informação em Franchising (dados 
de Dezembro de 2009)

dIstrIbuIção dAs mArCAs por seCtorMaturidade. Assim se sintetiza o estado do franchising em Por-
tugal. Segundo o último Censo do franchising, são vários os in-
dicadores que apontam nesse sentido. São cada vez mais as mar-
cas nacionais a lançar novos projectos em franchising, com uma 
inversão do peso das marcas estrangeiras. Por outro lado, é cres-
cente o número de redes que ultrapassou a barreira das 20 lojas, 
bem como o número médio de unidades por marca. O facto de 
o espectro territorial de expansão dos conceitos nacionais se ter 
alargado de Espanha para outras paragens, como o Leste Euro-
peu, Médio Oriente e PALOP, assinala essa maturidade.



Ricardo Luz, presidente da Invicta Angels. considera 

“Empreendedorismo 
não pode ser criado 
por decreto”
A criação de uma cultura empreendedora não pode ser estimulada “por 
decreto”. Segundo Ricardo Luz, presidente da Invicta Angels, clube de 
investidores informais sediado no Porto, não basta atribuir subsídios para 
criação de empresas e incentivar o espírito empreendedor dos portugueses.

O mesmo responsável, em 
entrevista à VE, declarou que a 
banalização do termo “empreen-
dedorismo” corresponde a uma 
visão estatizada do fenómeno. Ri-
cardo Luz prefere falar em empre-
sários, como sendo todos aqueles 
que têm “ideias e projectos” e 
estão dispostos “a correr riscos” 
para as implementar, e não “para 
andar à caça de subsídios”. E vai 
mais longe: “Para apoiar o empre-
endedorismo, o Estado deve pa-
gar a tempo” e “as empresas não 
devem ser penalizadas ao terem 
que pagar IVA que ainda não re-
ceberam”. 

E sustenta que, mesmo numa 
conjuntura onde as dificuldades 
de financiamento são grandes, 
“se o projecto for bom, há sem-

pre quem queira investir nele”. 
É o caso dos Business Angels, ou 
investidores informais, que po-
derão corresponder, numa visão 
simplista, ao que outrora se desig-
nava por “sócio capitalista”. Com 
o lançamento de uma linha de 
investimento para BA no âmbito 
do Compete, no valor de cerca de 
50 milhões de euros até 2013, o 
desafio será “saber se existem em 
Portugal projectos suficientes e de 
qualidade para receberem este vo-
lume de investimento”.

Entidade de âmbito nacional 
mas de actuação regional, “no 
triângulo situado entre Minho, 
Aveiro e Vila Real, onde está a 
massa crítica universitária e es-
tarão os projectos com maior 
potencial de sucesso”, a Invicta 

Angels é formada por cerca de 50 
membros que decidem de forma 
independente sobre os investi-
mentos que pretendem efectuar.

Segundo Ricardo Luz, este tri-
ângulo revela um potencial de in-
vestimento enorme: o Norte é “a 
segunda mais importante região 
no que respeita ao PIB nacional” 
e “mantém a sua grande tradição 
em matéria de internacionaliza-
ção e de participação no comér-
cio mundial e, em particular, a 
sua vocação exportadora, sendo a 
região mais exportadora do país”. 

O Norte é também a região mais 
populosa e a mais jovem do país, re-
presentando cerca de 35% da popu-
lação residente e 38% da população 
jovem em Portugal. Os sectores li-
gados às novas tecnologias são alvos 

preferenciais, por uma razão simples: 
“São aqueles que, em princípio, es-
tarão mais vocacionados para atingir 
uma dimensão global”.

Estofo de empresário

Em larga medida, “os empre-
endedores que nos surgem com 
projectos e ideias não têm expe-
riência de gestão, mas para nós 
é mais importante determinar se 
essas pessoas têm estofo de em-
presário, que não desistem peran-
te a primeira adversidade ou difi-
culdade”. Por isso o BA integra o 
capital da empresa e deve tomar 
parte não executiva da empresa. 

O presidente da Invicta Angels 
destaca como prioritário “saber se 
o produto ou serviço terá poten-
cial num determinado mercado, 

se tem inovação no processo, no 
produto, na forma como será 
comercializado ou se vai satis-
fazer um nicho de mercado por 
explorar”. Aspectos como “saber 
se um mercado vale um milhão 
de dólares ou se o mercado chinês 
tem grande potencial” não são 
relevantes. Importa sim é que “a 
pessoa que apresenta o projecto 
saiba o que está a dizer, que co-
nheça a fundo o seu projecto e se 
este faz sentido no mercado”.

Um BA investe, por norma, na 
fase de arranque, onde os capitais 
exigidos são menores. Segundo 
aquele responsável, em média, 
“por cada 10 investimentos, três 
mantêm-se, seis falham e um de-
les torna-se tão grande que paga 
todos os outros”.

Marc Barros
marcbarros@vidaeconomica.pt 
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“Importa que a pessoa que apresenta o projecto saiba o que está a dizer, que conheça a 
fundo o seu projecto e se este faz sentido no mercado”, afirma Ricardo Luz.



O projecto M-Gate, criado 
por uma equipa da Universida-
de de Lisboa, venceu o concurso 
Idea to Product Portugal (I2P®) 
Competition 2010, lançado pela 
Cotec. Trata-se de uma tecnolo-
gia inovadora que permite testar 
a capacidade de moléculas atra-
vessarem barreiras celulares. A 
vantagem desta tecnologia é que 
não utiliza células reais, sem que 
os resultados sejam comprometi-
dos. Esta tecnologia permite uma 
redução no tempo e custo envol-
vidos no processo de desenvolvi-
mento de um novo fármaco.

A competição realizou-se nos 
dias 9 e 10 de Abril, no Porto 
e, durante os dois dias, as nove 
equipas candidatas apresentaram 
planos de comercialização de 
tecnologias com características 
únicas e inovadoras, destacando 
o seu potencial de mercado. Re-
corde-se que o I2P® Competi-
tion é um concurso de planos de 
comercialização de tecnologias, 
organizado pelo programa Act 
da COTEC em parceria com o 
GAPI 2.0, onde se pretende que 

cada equipa crie uma ideia de 
produto a partir de uma tecnolo-
gia, fazendo a ponte entre a ciên-
cia e o mercado.

Na apresentação dos ven-
cedores, o presidente da Cotec 
Portugal, Carlos Moreira da Sil-
va, realçou que “o sucesso final é 
alcançado apenas se estas ideias 
chegarem ao mercado”. O grande 
objectivo do I2P® é levar os par-
ticipantes “a analisarem uma cor-
respondência perfeita entre a tec-
nologia e as necessidades sociais 
e de mercado”. Desta forma, as 
equipas participantes tiveram de 
demonstrar que a ideia de tecno-
logia que apresentaram é susten-
tável do ponto de vista económi-
co e terá aceitação no mercado.

Neste processo, procura-se 
envolver “os estudantes na dinâ-
mica de inovação e comercializa-
ção de uma tecnologia”, abordan-
do-se temas como a propriedade 
intelectual, I&D, modelo de ne-
gócio, fabricação e distribuição, 
fundamentais na transformação 
de uma tecnologia num produto 
comercial de sucesso.

Os planos de comercialização 
apresentados são “early-stage”, 
pelo que as equipas se centraram 
nos benefícios da tecnologia e no 
seu potencial de mercado, e não 
nas suas características técnicas ou 
num plano de negócios acabado.

Entre os concorrentes estive-
ram as universidades de Aveiro, 
Beira Interior, Coimbra, Lisboa, 
Minho, Nova de Lisboa, Por-
to, Técnica de Lisboa e Trás-os-
Montes e Alto Douro. O segun-
do lugar foi atribuído à equipa 
da Universidade de Coimbra, 
com o projecto Smart Medicine, 
apresentado como uma forma in-
teligente de transportar fármacos 
directa e exclusivamente até às 
células cancerígenas e paredes dos 
vasos sanguíneos que alimentam 
o tumor.

Na terceira posição ficou o 
projecto Animal Anesthesia So-
lutions, da Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro, que 
permite avaliar, em tempo real, a 
profundidade de anestesia admi-
nistrada a animais.

Para além da oportunidade 

de participarem no I2P® Europe 
Challenge, a equipa vencedora 
recebeu 10 mil euros, sendo que 
o segundo e terceiro prémio fo-
ram de, respectivamente, 5000 e 
2500 euros. O I2P® Competi-

tion foi criado originalmente em 
2001 pela Universidade do Texas 
em Austin e esta é a primeira vez 
que a competição é levada a cabo 
em Portugal.

Marc Barros
marcbarros@vidaeconomica.pt

Aplicação no mercado de projectos inovadores 
motiva I2P® 2010

Nos últimos artigos temos 
vindo a abordar a rele-
vância e as consequên-

cias das informações pré-contra-
tuais no âmbito do franchising, 
referindo-nos ao acórdão do Su-
premo Tribunal de Justiça de 12 
de Dezembro de 2009, que, re-
sumidamente, conclui que quan-
to maior for a força negocial de 
uma parte e menor a capacidade 
ou possibilidade da contraparte, 
de negociar o contrato, maior é 
a responsabilidade pelo cumpri-
mento das regras da boa-fé nos 
preliminares contratuais, mor-
mente a prestação de informa-
ções relevantes e essenciais à for-
mação da vontade da outra parte 
em contratar.

Refere o douto aresto que o 
princípio geral da boa fé se des-
dobra em vários deveres de actu-
ação, designadamente informa-
ção, clareza e lealdade, e que o 
interesse protegido pelo norma-
tivo do artigo 227.º do Código 
Civil é a boa fé, a confiança de 
quem negoceia para a conclusão 
do negócio, sendo que aquele 
que induz a confiança terá de ser 
responsabilizado se a trai, já que 
o Direito tem cada vez mais uma 
componente ética traduzível na 
sempre actual máxima romanista 
“alterum non laedere” (ver Ac. 
do S.T.J. de 11-9-2007).

A questão das informações 
pré-contratuais redobra de im-
portância e cautela quando, no 
que toca aos contratos de fran-
chising, estes se configuram 
como contratos de adesão, cain-
do sob a alçada do Regime Jurí-
dico das Cláusulas Contratuais 
Gerais (Decreto-Lei 446/85, de 
25 de Outubro), por força das 
alterações introduzidas naquele 

diploma legal pelo Decreto-Lei 
249/99, de 7 de Julho, passan-
do este regime a aplicar-se “às 
clausulas inseridas em contratos 
individualizados, mas cujo con-
teúdo previamente elaborado o 
destinatário não pode influen-
ciar”. Assim, por força deste dis-
positivo legal, importando aqui 
reter, entre outros, o disposto 
nos seus artigos 5º (comunica-
ção) e 6º (dever de informação), 
as clausulas contratuais têm que 
ser comunicadas ao aderente “de 
modo adequado e com a antece-
dência necessária para que, tendo 
em conta a importância do con-
trato e a extensão e complexida-
de das clausulas, se torne possível 
o seu conhecimento completo 
e efectivo por quem use de co-
mum diligência”. Ou seja, a mi-
nuta do contrato de franchising 
deverá ser entregue ao candidato 
com uma antecedência adequa-
da à compreensão do clausulado 
de acordo com a sua extensão 
e complexidade. O legislador 
português optou por deixar-nos 
uma norma geral aberta, caben-
do aos Tribunais integrar ao caso 
concreto sindicado qual o pra-
zo da antecedência adequada, 
mas que, julgamos nós, nunca 
tal deverá ser inferior a 20 dias. 
Quanto maior e mais complexo 
for o contrato, maior deverá ser 
este prazo. Relativamente ao de-
ver de informação consagrado no 
artigo 6º, tem vindo a ser pedido 
aos tribunais portugueses dirimir 
o âmbito das informações que 
deverão ser espontaneamente 
prestadas aos aderentes e se se 
deverá mesmo, para além de in-
formar, explicar o seu conteúdo e 
alcance, ainda que a outra parte 
o não peça. Estas questões ainda 

andam às voltas nas instâncias 
superiores, sem nenhuma orien-
tação precisa a respeito.

Pegando no adágio forense 
“cautelas e caldos de galinha nun-
ca fizeram mal a ninguém”, para 
evitar questões à volta do cum-
primento do dever de informa-
ção por parte dos franchisadores, 
seria bom que estes se antecipas-
sem a qualquer iniciativa legisla-
tiva e olhassem desde já para as 
obrigações a que os franchisado-
res espanhóis (entre americanos, 
franceses, belgas, italianos e ou-
tros) estão sujeitos, nomeada-
mente o disposto no artigo 3º do 
Real Decreto 201/2010, de 26 
de Fevereiro, por força do qual o 
franchisador deverá elaborar um 
documento a entregar aos fran-
chisados com uma antecedência 
mínima (desde 14 de Março de 
2010) de 20 dias úteis em re-
lação à celebração de qualquer 
contrato ou pagamento, com as 
seguintes informações fidedignas 
e não enganosas:

O respectivo nome ou razão 
social, domicílio e dados de ins-
crição no Registo de Franchisa-

dores, assim como, quando se 
trate de uma sociedade comercial, 
qual o capital social resultante 
do último balanço, com indica-
ção que se encontra totalmente 
realizado ou em que proporção e 
os dados de inscrição no Registo 
Comercial, quando aplicável.

Identificação do documento 
que ateste poder ser utilizado em 
Espanha e estar em vigor, o título 
de propriedade ou licença de uti-
lização da marca e signos distin-
tivos da entidade franchisadora 
e dos eventuais recursos contra 
aqueles, se os houver, com indi-
cação, em todo o caso, da dura-
ção da licença.

Descrição geral do sector de 
actividade objecto do negócio de 
franchising, que abarcará os da-
dos mais importantes daquele.

Experiência da empresa fran-
chisadora, que incluirá, entre ou-
tros dados, a data de criação da 
empresa, as principais etapas da 
sua evolução e desenvolvimento 
da rede de franchising.

Conteúdo e características do 
franchising e da sua exploração, 
que compreenderá uma explica-
ção geral do sistema do negócio 
objecto do franchising, as carac-
terísticas do “Saber-fazer” e da 
assistência comercial ou técnica 
permanente que o franchisador 
dará aos seus franchisados, assim 
como uma estimativa dos inves-
timentos e despesas necessários 
para o arranque do negócio tipo. 
No caso de o franchisador en-
tregar ao potencial franchisado 
individual, previsões de vendas 
ou resultados de exploração do 
negócio, estas deverão estar ba-
seadas em experiências ou estu-
dos, que estejam suficientemente 
fundamentados.

Estrutura e extensão da rede 
em Espanha, que incluirá a for-
ma de organização da rede de 
franchising e o número de esta-
belecimentos existentes em Espa-
nha, distinguindo os explorados 
directamente pelo franchisador 
dos que operem sob o regime de 
cedência de franchising, com in-
dicação do número de habitantes 
onde se encontrem situados e o 
número de franchisados tenham 
deixado de pertencer à rede em 
Espanha nos últimos dois anos, 
com indicação se a cessão se 
produziu por força do termo do 
contrato ou se por outras causas 
de extinção.

Elementos essenciais do con-
trato de franchising, que acolhe-
rá os direitos e obrigações das 
respectivas partes, duração do 
contrato, condições de resolução 
e, quando aplicável, de renova-
ção do mesmo, contrapartidas 
económicas, clausulas de exclusi-
vidade, e limitações à livre dispo-
nibilidade do franchisado sobre o 
negocio objecto de franchising. 

Se os franchisadores portu-
gueses investirem algum tempo 
na elaboração de um documento 
que contenha estes elementos e 
livremente cumpram os requi-
sitos legais da sua elaboração e 
distribuição, já que a tal não es-
tão obrigados, a bem da transpa-
rência e boa fé contratual, certa-
mente verão o seu investimento 
recompensado pela vantagem 
competitiva que oferecem em 
relação à sua concorrência no 
sector do franchising, bem como 
evitarão alguns calafrios forenses, 
desarmando “ab initio” qualquer 
leviandade argumentativa sobre 
o cumprimento do dever de in-
formação.

Documento de informação

consultório legal
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social de algumas destas novas empresas, 
a DNA Cascais já co-financiou projectos 
abrangidos pelo FAME Cascais, em cerca 
de 20% do total do financiamento que, 
neste caso, tem um tecto máximo de 45 
mil euros. 

De todas as empresas incubadas, o sec-
tor dos serviços foi o que registou “maior 

apoio e maior apetência para captação de 
investimento e criação de postos de traba-
lho”. Também o sector da saúde e bem-estar 
“tem vindo a registar uma taxa de desenvol-
vimento significativa, sendo um dos que, 
actualmente, apresenta maior potencial”, 
concluiu. 

Marc Barros
marcbarros@vidaeconomica.pt

Conjugação de fontes de financiamento 
dinamiza novas empresas

Fiducial lança nova parceria 
“low cost” com consultores

A Fiducial decidiu lançar uma nova for-
ma de parceria com investidores e empre-
endedores, designada por “Consultores”. 
Trata-se de um modelo de baixo investi-
mento que, segundo Ilídio Faria, director 
geral da marca, “é destinado a jovens à 
procura do primeiro emprego ou desem-
pregados de longa duração, com licencia-
tura em Gestão, Economia, Contabili-
dade ou áreas semelhantes, e tem como 
principal vantagem um reduzido investi-
mento inicial, bem como a 
inexistência de royalties”.

Com esta parceria, “o 
empreendedor não neces-
sita de constituir empresa, 
comprar ou arrendar espa-
ço, contratar e formar pes-
soas”, pois muita da carga 
administrativa inerente a 
qualquer negócio é assegu-
rada pela Fiducial Portugal, nomeadamen-
te contratos, facturação e recebimentos de 
clientes. O objectivo para 2010 é conseguir 
50 novos empresários em todo o país. 

Segundo dados da Fiducial, a tendência 

para a criação de novas empresas veio já a 
verificar-se em 2009, com a criação média 
mensal de cerca de 2500 novas empresas. 
Este número, quando comparado com o 
número de insolvências em 2009, cerca de 
4450, mostra um saldo positivo de 25.962 
empresas, “o que revela que o tecido em-
presarial está a renovar-se, e acima de tudo, 
a profissionalizar-se”, conclui Ilídio Faria.

De acordo com os dados da OCDE for-
necidos pela Fiducial, Portugal é o quinto 

país com a taxa de desem-
prego mais elevada dos 
trinta países que compõem 
a organização, com 9,8% 
de desempregados, ou seja, 
547 mil pessoas. É na fai-
xa dos 15 aos 24 anos que 
Portugal apresenta uma 
maior taxa de desemprego 
(19%), sobretudo em jo-

vens recém-licenciados, com habilitações 
ao nível do ensino superior, onde o nível 
de desemprego é de 27,5%.

Marc Barros
marcbarros@vidaeconomica.pt

“A obtenção de investimento e os custos 
de financiamento, sobretudo numa con-
juntura económica adversa”, são as prin-
cipais dificuldades sentidas no quotidiano 
desta agência. Segundo o presidente da 
DNA Cascais, “a falta de meios para sus-
tentar instalações adequadas, equipamen-
tos e recursos humanos necessários ao de-
senvolvimento da actividade da empresa” 
são consequências inevitáveis. 

Em certos casos, aponta, “pesa ainda a 
inexperiência dos empreendedores, com 
boas ideias e competências, mas carência 
de contactos e conhecimento real do mer-
cado”. 

A criação do ninho de empresas DNA, 
em 2009, visou por isso mesmo “promover 
e acompanhar os projectos e as empresas 
inovadoras na sua fase de start-up”. A es-
trutura funciona como incubadora para 
instalar empresas por um período de três 
anos, com escritórios de oito postos de tra-
balho, em “open space”. Através de uma 
“incubadora virtual”, as empresas podem 
ainda “ter aqui a sua sede fiscal, receber 
correspondência e usufruir de salas de reu-
nião comuns”.  

Segundo Carlos Carreiras, esta tem ain-
da a vantagem de “permitir uma interacção 
entre o meio empresarial e as instituições 
de investigações, facilitando as sinergias e 
complementaridades que daí decorrem”.

Taxa de sucesso de 91%

A estratégia da CM Cascais passa por 
promover vários ninhos, pelo que, conso-
lidado este primeiro espaço, o modelo será 
replicado. “Por razões físicas, o crescimen-

to em dimensão do ninho de Alcabideche 
está limitado, pelo que a evolução será em 
torno da saída de empresa após os três anos 
e a sua substituição por outras”. 

A taxa de sucesso das empresas incuba-
das neste ninho é de 91%, assegura Carlos 
Carreiras. “Ao longo dos três anos, recebe-
mos 900 contactos directos de potenciais 
empreendedores tendo sido seleccionadas 
cerca de 280 ideias bem fundamentadas. 
Destas, foram apoiadas 102, que se encon-
tram em actividade no mercado. Muitos 
destes projectos estão a ser acompanhados 
no ninho de empresas DNA, onde se en-
contram instalados: 23 no seu espaço físico 
e na sua incubadora virtual o que nos per-
mite observar de perto a sua evolução”. 

Dadas as já apontadas dificuldades de 
financiamento de novos projectos, uma 
das funções da DNA Cascais é “ajudar 
os empreendedores a obterem apoio”. A 
DNA Cascais conta com parceiros (BPI, 
Lisgrante, IAPMEI, Business Angels), que 
permitem criar soluções adequadas para 
cada projecto, entre uma gama que inclui 
capital de risco, “interin management” 
(conjugação da oferta de experiência pro-
fissional e competências empresariais com 
a procura desses serviços por parte de no-
vas empresas), Business Angels (participa-
ção de investidores nas novas empresas, às 
quais também fornecem a sua experiência) 
e clínicas empresariais (ajudam na optimi-
zação das condições de arranque das em-
presas, diagnóstico financeiro e na assesso-
ria fiscal).  

Afastando a possibilidade de a própria 
agência se constituir como entidade fi-
nanciadora ou parte integrante do capital 

PUB

Tecido 
empresarial está a 
profissionalizar-se
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Três anos volvidos após a sua criação, a DNA Cascais potenciou 
“a criação de 100 novas empresas e novos projectos” no 
concelho. Este apoio gerou 300 postos de trabalho imediatos, 
que ascenderão a 500 nos próximos três anos, e representou um 
investimento global superior a 12 milhões de euros. Em entrevista 
à VE, Carlos Carreiras dá a conhecer os principais aspectos do 
trabalho da agência.

“Obtenção de investimento e custos de financiamento” são as principais dificuldades sentidas no quotidiano 
da DNA Cascais.



Carlos Palhares, empresário e “role model” do Porto de Futuro, considera

“É necessário estimular os empresários 
e antigos alunos a voltar às universidades”

A iniciativa congrega figuras que se des-
tacaram na sociedade civil, instituições de 
ensino superior da cidade e empresas da 
região, visando sobretudo que “os jovens 
das escolas de ensino básico e secundário 
do Porto tenham outros modelos de su-
cesso que não apenas os futebolísticos ou 
televisivos”.

Carlos Palhares, natural de Darque, Via-
na do Castelo, completou o ensino supe-
rior em engenharia no ISEP e frequenta ac-
tualmente o MBA Executivo da EGP. Com 
38 anos de idade, depois da passagem por 
várias empresas multinacionais, na área da 
engenharia avançada e automóvel, resolve 
criar, em 2009, a Mecwide. A empresa, 
sediada em Gilmonde, Barcelos, actua na 
manutenção e reparação metalomecânica 
em grandes unidades industriais. “Estamos 
presentes em refinarias, petroquímicas e 
construção naval. É uma actividade que 
necessita de colaboradores muito qualifi-
cados e disponibilidade de viajar”, revelou 
à VE.

Criar um projecto empresarial longe dos 
grandes centros urbanos “nunca me pre-
ocupou”. Num mercado” cada vez mais 
globalizado, as barreiras geográficas são 
bem menores e sinto-me bem em ambien-
tes internacionais. A Mecwide já actua na 
Suíça, França, Holanda e Angola. Portugal 
representa um valor residual da nossa fac-
turação”, que no primeiro ano ascendeu a 
600 mil euros. 
 
Um caminho árduo

Mas este percurso não se fez sem escolhos. 

“Pessoalmente, o que mais me atormenta é 
o financiamento e forma como ele se pode 
obter em Portugal”. Na sua perspectiva, 
as entidades financeiras são obrigadas “a 
aplicar regras extremamente defensivas”, 
uma vez que “a justiça não funciona”. E 
dá como exemplo a “obrigatoriedade de a 
minha esposa, que, injustamente, tem de 
assinar as garantias que presto à empresa 
que detenho, apenas por estar casada comi-
go. Ora, isto obriga a vincular alguém que 
amanhã pode não estar a viver comigo e ter 
um percurso divergente do meu”. 

Sendo esta “prática corrente da banca no 
financiamento às PME”, Carlos Palhares 
reconheceu que “os programas de apoio 
às PME estão a ajudar-me – acabamos de 
aprovar um financiamento do PME In-
veste IV. No entanto, o problema das ga-
rantias mantém-se. Eu e a minha esposa 
tivemos de avalizar em nome pessoal toda 
a operação”.

Também do ponto de vista fiscal “o país 
está a sobrecarregar a classe média, a exage-
rar nos incentivos sociais (sem obrigações) 
e a evitar entender que a realidade obriga 
a acções de reestruturação profundas na 
justiça e nos custos de funcionamento do 
Estado”, considera.

Empreendedor atento

Como empreendedor, Carlos Palhares 
resume a sua postura: “Estou sempre aten-
to! Acho que exageramos ao pensar que a 
inovação é tudo o que é tecnologicamente 
novo! Podemos inovar reinventando pro-
cessos ou modelos de negócio”. 

A empresa que dirige está, nesta fase, a es-
tudar um projecto novo que, a concretizar-
se, “obrigará à criação de uma nova divisão 
na empresa que poderá arrancar ainda este 
ano. Falamos de uma nova unidade fabril 
com um volume de negócios de dois mi-
lhões de euros e que empregará cerca de 20 
colaboradores, numa primeira fase”. A Me-
cwide está ainda a lançar uma nova área de 
negócios, dedicada à formação profissional 
de soldadura e serralharia mecânica.

E se “Portugal tem melhorado” nos ní-
veis de inovação e empreendedorismo, há 
um longo caminho a trilhar. “Se olharmos 
para o nosso país, os grandes grupos priva-
dos são os mesmos que existiam há 20 ou 
30 anos. Não vemos, em Portugal, nascer 

grandes empresários na minha idade. Pelo 
que conheço, existe pouco hábito de parce-
rias em Portugal”. 

Por seu turno, a ligação entre a univer-
sidade e indústria tem dado “passos inte-
ressantes”. O novo “role model” aponta 
os exemplos da Universidade do Minho, 
Aveiro, Porto e ISEP. “É também necessá-
rio estimular os empresários e antigos alu-
nos a voltar às universidades. Pela experi-
ência da partilha que estou a viver no MBA 
que estou a frequentar já me surgiram três 
ou quatro ideias novas de negócio!”, num 
“caminho que também deve ser realizado 
pelo sector privado”, concluiu.

Marc Barros
marcbarros@vidaeconomica.pt

A hora da consultoria financeira
António Godinho
Administrador grupo Onebiz 
antonio.godinho@onebiz.pt
www.onebiz.pt

Nos últimos dois anos temos vin-
do a assistir a uma profunda cri-
se financeira que está a provocar 

mudanças significativas na forma como 
se está a oferecer produtos financeiros ao 
mercado. 

Apesar da turbulência dos últimos me-
ses, o mercado financeiro tem mudado de 
forma acentuada nos últimos anos, nome-
adamente em Portugal, sobretudo no que 
respeita à distribuição dos produtos finan-
ceiros. O peso estrutural do canal clássi-
co que representa o retalho bancário tem 
diminuído relativamente ao surgimento 
de outros canais alternativos, nomeada-
mente a Internet. Por outro lado, a pressão 
da optimização dos resultados em face da 
diminuição da margem de intermediação 
financeira tem conduzido a uma redução 
global dos custos operacionais das institui-
ções financeiras. Este emagrecimento dos 
custos reflecte-se sobretudo numa maior 

dificuldade na prestação de um serviço 
personalizado aos seus clientes. É nesta 
conjuntura que surgiu em 2002 um canal 
alternativo na distribuição de produtos fi-
nanceiros em Portugal, designado por con-
sultoria financeira.

A consultoria financeira tem permitido, 
desde então, na área do crédito oferecer 
um serviço de aconselhamento financei-
ro independente e muito mais amplo que 
aquele que é facultado por um banco ou 
financeira (que são consultores apenas 
dentro dos produtos à sua disposição). 
Isto para além de ser um serviço mais per-
sonalizado e próximo do cliente final, sem 
o estigma de estar a negociar com uma 
instituição financeira, numa luta negocial 
muito desequilibrada. Os consultores fi-
nanceiros analisam quais as vantagens e 
desvantagens inerentes às várias soluções 
existentes no mercado, de acordo com 
o perfil do cliente e as suas necessidades 

específicas. Este é aconselhado e acompa-
nhado em todo o processo de negociação 
e defesa dos seus interesses junto das ins-
tituições de crédito.   

Na actual conjuntura, a consultoria fi-
nanceira desempenha cada vez mais um 
papel fundamental no mercado português. 
A sua posição de charneira entre as insti-
tuições financeiras e quem acede aos seus 
produtos, aliado à independência e espe-
cialização da sua actividade, concorre para 
que os particulares e as empresas procurem 
estes profissionais para encontrar não ape-
nas a melhor solução de financiamento, 
mas, fundamentalmente, um serviço fi-
nanceiro integrado que lhes permita obter 
uma solução personalizada e adequada às 
suas necessidade actuais em consonância 
com as suas perspectiva de futuro.

Assim, o serviço financeiro independente 
e integrado num único interlocutor é cada 
vez mais a chave da consultoria financeira, 

extravasando definitivamente a área da me-
diação de crédito. A consultoria financeira 
está a alargar horizontes para apoiar os seus 
clientes em qualquer solução financeira, 
seja ela de poupança, investimentos, segu-
ros ou mesmo de recuperação financeira 
dos seus clientes.

Neste cenário, a consultoria financeira 
está também a evoluir e tem um papel fun-
damental a desempenhar como um impor-
tante agente do mercado financeiro. Por 
isso mesmo, numa altura em que se fala da 
iminente regulamentação da actividade, é 
necessário que esta seja verdadeiramente 
entendida e correctamente enquadrada. 
É fundamental a regulamentação da acti-
vidade de Consultoria Financeira, criando 
regras de acesso, assim como legislação 
que propicie a prestação dum serviço sé-
rio, profissional e transparente para todos 
os intervenientes e sobretudo em defesa do 
cliente.
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Portugal é um país avesso “à formação de parcerias” e onde o 
caminho a percorrer no que toca ao desenvolvimento de um 
espírito de inovação e empreendedorismo é longo. A convicção é 
de Carlos Palhares, empresário e eleito “Role Model”, no âmbito 
do projecto Porto de Futuro, patrocinado pela Câmara Municipal 
do Porto.

“É também necessário estimular os empresários e antigos alunos a voltar às universidades”, afirma Carlos 
Palhares.
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